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T oen in Frankrijk de socialisten met 

Lionel Jospin de parlements

verkiezingen wonnen, werd dit bij de 

arbeiders van Renault-Vilvoorde op 

handengeklap onthaald. Jospin, intussen de 

nieuwe eerste minister, had tijdens zijn 

verkiezingscampagne tot twee keer toe beloofd 

het dossier Renault-Vilvoorde opnieuw ,te 

bekijken'. In elk geval, zo hield hij voor, zou bij 

een overwinning van links alles in het werk 

gesteld worden om de sluiting van de fabriek 

tegen te gaan. Niet enkel omwille van de 

verkiezingsbelofte steeg de hoop bij de - althans 

voorlopig - 3.1000 ontslagen Renault-arbeiders. 

Ook in de Franse vestigingen van Renault staan 

2.800 banen op de tocht. En zowel de Franse als 

Belgische vakbonden, maar ook de Franse 

socialisten denken eraan de tewerkstelling te 

redden door een drastische vermindering van de 

arbeidsduur. Juist daarom werd gehoopt dat het 

Franse en Belgische Renault-dossier tegelijk op 

tafel zou worden gelegd, om via 

arbeidsduurverkorting een oplossing in de wacht 

te slepen. 

De Franse overheid heeft daarbij een 

aantal troeven op zak. Renault is nog voor 47, 

87 procent in handen van de Franse staat. De 

overwinning van Jospin heeft als gevolg dat in 

de Raad van Bestuur van Renault vijf nieuwe 

vertegenwoordigers worden aangeduid. Het 

personeel van Renault beschikt over drie zitjes. 

Op een totaal van veertien mandaten halen 

beiden aldus een meerderheid. 

Om de tewerkstelling van Renault-

Vilvoorde te redden werd vanuit België druk 

,gelobbyed'. De vakbonden namen contaa op 

met hun Franse collega's, met de groenen en 

communisten die deel uitmaken van de nieuwe 

Franse regering. De communisten die in de 

regering een ondergeschikte rol vervullen, 

kunnen niettemin de socialisten behoorlijk 

onder druk zetten. Zij zijn immers de inspirators 

van de massale Franse stakingen, iets wat de 

nieuwe regering kan missen als de pest. 

Ook de politieke wereld probeert haar 

steentje bij te dragen. Nadat premier Jean-Luc 

Dehaene onder druk werd gezet door o.m. VU-

voorzitter Bert Anciaux en kamerlid Annemie 

Yan de Casteele had hij op 10 juni jl. een 

onderhoud met Jospin. Dehaene kwam met lege 

handen naar huis, maar recente berichten wijzen 

erop dat er toch nog een oplossing in het 

vooruitzicht wordt gesteld. De VU-voorzitter wil 

dat de premier inspanningen blijft leveren en de 

Franse eerste minister aan zijn verkiezingsbelofte 

herinnert. Anciaux wenst dat verder diplomatiek 

overleg degelijk wordt voorbereid. „De 

Belgische regering moet een uitgekiende 

strategie ontwikkelen om op de eerste plaats de 

sluiting van Renault-Vilvoorde te annuleren en 

op de tweede plaats een duurzame toekomst 

voor de arbeiders af te dwingen." 

Europees burgerschap. 

Over de provincies. 

Cuy sclireef een boel<. 

Nucintere jeneverstokers. 
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Z ij die de mond vol hebben over een 
nieuwe politieke cultuur moeten 

beseffen dat de publieke opinie lien 
op de vingers kijkt. Witte ridders die 
goed kunnen zeggen hoe het moet, 
maar die handelen in tegenspraak met 
hun uitleg maken het politieke bedrijf 
nog meer ongeloofwaardig. Vandaag 
zijn er politici die anderen graag de les 
spellen, en toch 
schaamteloos ver
der boeren alsof 
niets hen deert, in 
de voorbije week 
konden staaltjes van 
verregaande arro
gantie worden ge
noteerd. 
Neem nu de be-
stuursverkiezingen 
binnen de VLD, De Vlaamse liberalen 
hebben wel mooi zeggen dat zij de 
burgerdemocratie hebben uitgevon
den, maar hun interne verkiezingen 
zijn verworden tot boksmatchen. Bo
vendien schromen hun kandidaten 
zich niet miljoenen geld op te offeren 
om elkaar zieltjes af te snoepen. Wan
neer kandidaten mekaar dan nog eens 
publiekelijk uitschelden over hun wijze 
van campagne voeren dan is voor ons 
het hek helemaal van de dam. Wan
neer de verbetenheid op de militan
tengezichten in het VLD-hoofdkwar-
tler en de haast vijandige afkeer voor 

het 

een tegenkandidaat zo uitgesproken 
zichtbaar zijn dan bedanken wij voor 
dergelijke burgerdemocratie. Een po
litieke cultuur die niet in eigen rangen 
wordt gehuldigd is slechts schijn. 
Wie ooit geloofde dat het uit zou zijn 
met de macht van de drukkingsgroe-
pen en met de vriendjespolitiek komt 
bedrogen uit. Wie geloofde in so

berheid, eerlijkheid 
en andere fraaie 
dingen uit burger-
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nisters en diensten, 
heette het. Wij zijn 
de brief van VLD-

senator Stef Goris niet vergeten. Van
daag ligt een gelijkaardige brief op 
onze tafel, geschreven door Jaak Ga
briels die de minister van Financiën 
verzoekt een boete (wegens met be
talen van een vignet) van 122.288 f r 
„welwillend te onderzoeken omdat 
betrokkene ter goeder trouw heeft 
gehandeld." Nee, mensen helpen is 
geen doodzonde. Maar wanneer men 
beweert het politieke cliëntelisme te 
bannen moet men niet het omge
keerde doen. 
Wie in het voorbije weekeinde de vloer 
heeft aangeveegd met de nieuwe po

litieke cultuur waren de voorzitters van 
CVP en SR zij hebben de zaken even
tjes onder mekaar geregeld. Op een 
mooie zondagavond, over de hoofden 
van de volksvertegenwoordiging 
heen. Men begrijpe ons niet verkeerd. 
Het vinden van een vergelijk is niet 
oneerbaar, de wijze waarop het tot 
stand komt en aan het parlement 
wordt opgedrongen is dat wel. 
Wat er zich zondagavond achter de 
gordijnen van het kabinet van minister 
president Van den Brande heeft af
gespeeld zal wel geheim blijven, maar 
zeker is dat over meer werd gepraat 
dan over de ware inhoud van het 
decreet-Swennen Omdat de schande 
van een wisselmeerderheid vermeden 
diende te worden, om het gevaar van 
die ene stem-op-overschot te ont
lopen hebben CVP en SP hun ver-
kozenen belachelijk gemaakt. Op voor
zittersbevel mogen zij bevestigen wat 
de heren hebben beslist. En daarmee 
uit! Mooie democratie! 
Een ander aspect van het vergelijk is 
de vraag of het decreet ook werkzaam 
zal zijn, en daar hebben wij niet alleen 
onze twijfels over. Volgens de Finan
cieel Economisctie Tijd is ,,het com
promis knip- en plakwerk waardoor 
het de toets van behoorlijk bestuur 
niet kan doorstaan". En waarschijnlijk 
door het Arbitragehof van tafel zal 
worden geveegd. Maar was het de 

partijvoorzitters wel om de inhoud te 
doen? Het voortbestaan van de re
gering leek ze belangrijker dan de 
mensen achter de regeling. 
Het incident toont nog maar eens aan 
dat de CVP over en weer waggelt 
tussen haar progressieve en behouds-
gezinde vleugels. Terwijl ze van bin
nenuit wordt aangevreten, wordt ze 
van buitenuit achtervolgd door kwa
lijke dossiers (Delcroix en milieubox), 
de partij verkeert in hoge staat van 
zenuwachtigheid, ze is niet gediend 
met de SP-fratsen De Vlaamse so
cialisten kregen het zondagavond
compromis dus opgedrongen. Met 
welke dreigementen behoort tot de 
geheimen van de gordijnen op het 
kabinet-Van den Brande. . Oude po
litieke cultuur, het kan nog! 

* * * 
Vandaag aan politiek doen is geen 
lachertje, de goegemeente heeft ge
leerd de politici op de vingers te kijken 
Dit is een goede zaak, zo krijgen politici 
hun geloofwaardigheid terug en be
sparen ze hun bedrijf ergere dingen 
dan deze die we reeds beleefden. Voor 
zij die het, zoals in bovenstaande voor
beelden aangehaald, niet nauw ne
men zal de publieke opinie weinig 
eerbied opbrengen. 

Maurlts van Lledekerke 



Bevelsoverdracht 
„Graag vragen wij uw aandacht voor 
volgende persmededeling. Wij hopen dat 
u ze een van de volgende uitgaven van 
uw blad zal willen publiceren. Wij 
danken u nu reeds voor publicatie en 
tekenen, met de meeste hoogachting. 
Lieve Van Onckelen, Verbondssecretaris. 
(...) Graag vragen wij uw bijzondere 
aandacht voor een belangrijke gebeurtenis 

die dit Verbondskamp zal afsluiten maar 
tegelijkertijd een nieuw tijdperk inluidt 
voor ons Jeugdverbond. Verbondsleidster 
Ledy Broeckx zal, op haar verzoek, haar 
functie overdragen aan Banleider Mark 
Van der Borgt. Op deze bevelsoverdracht 
hopen we ook een vertegenwoordiger van 
uw krant of tijdschrift te mogen 
begroeten." Letterlijk citaat. 

Cliëntelisme 
„inderdaad, het is ondenicbaar dat een Franstaiige Brusseiaar 
meer remgeld dan een Nederiandstaiige zou moeten betalen. Ais 
je de SZ gaat splitsen in Brussel, moeten de Brusselaars kiezen. Als 
het aanbod aan beide kanten niet hetzelfde is, gaan de Brusselaars 
kiezen voor het stelsel dat het goedkoopste is. Dat kan niet de 
bedoeling zijn, dat komt neer op cliëntelisme. Dit is een negatieve 
keuze tussen twee stelsels, en gaat ook in tegen de elementaire 
solidariteit, wat toch de basis is van de SZ. De solidanteit moet 
blijven." 

Anne Van Asbroeck, Vlaams minister voor Brusselse Aange
legenheden, in de Financieel Economische Tijd, 4 juni 1997. 
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Sinds zaterdag j . l . is in Hasselt 
het Huls van An geopend. Daar is de 
vzw van Paul Marchal, vader van de 
vermoorde An, gehuisvest. 

Commissaris Demo! van de 
Schaarbeekse politie Is preventief ge
schorst voor een periode van vier 
maanden. Hij was zijn geloofwaardig
heid verloren omdat hij ontkend had 
vroeger lid te zijn geweest van het 
extreem-rechtse Front de la Jeunesse. 
Demol stond gekend om zijn relatief 
succesvolle, maar omstreden, aanpak 
van de Schaarbeekse criminaliteit. 

Vlaanderen krijgt er een nieuwe 
extreem-rechtste partij bij. De CP'86, 
voluit Centrumpartij 86, bestaat vooral 
uit neo-nazi's en beschouwt Vlaande
ren als het 'zesde gewest'. 

Het mooie weer heeft ook zo 
zijn minder mooie kanten: de drem
pelwaarden voor ozonvervuiiing zijn 
reeds overschreden. Wanneer het zich 
bevindt in de atmosfeer beschermt 
ozon de mens tegen het schadelijke 
zonlicht, verspreid op het aardopper
vlak Is ozon in hoge mate schadelijk 
voor de gezondheid. 

Het katholiek onderwijs heeft 
het blad laasse voor jongeren ge
bannen uit zijn middelbare scholen. 
Het blad zou leerlingen opjutten, te
veel aandacht hebben voor gedemo
tiveerde leeriingen en te weinig voor 
de christelijke waarden. Agaiev zowel 
als VU hebben al verontwaardigd ge
reageerd op de beslissing. Kris Van 
Dijck interpeiieert namens de VU. Hij 
vindt het niet kunnen dat de katholieke 
koepel een publicatie van de overheid 
weigert te verspreiden. 

Het WKte Bos, enige maanden 
geleden onder massale aandacht ge
plant op de middenberm van de E19, is 
zo goed als dood. Gebrek aan onder
houd is daarvan de oorzaak. 

Van Hooi mag dan toch. samen 
met het Nederlandse Berkoff, bussen 
leveren aan de Waalse vervoersmaat
schappij SRWT. Dat besliste de Raad van 
State. Of de Waalse concurrent EMI -
met bussen van Renault - het daarbij 
laat, is nog niet zeker. 

BRUSSELAARS 
Uit een opiniepeiling van VUB-politoloog 
Kris Deschouwer, in opdracht van Brus
sels VU-staatssecretaris VicAnciaux, blijkt 
dat acht van de tien autochtone Brus
selaars zich in de eerste plaats Belg voelt. 
Bijna de helft voelt zich Brusselaar, 20% 
voelt zich Franstalige, 15% Vlaming, 8 
procent Waal. 

Opvallend is de sterke aanwezigheid van 
de Brusselse nationaliteit gekoppeld aan 
een nog overtuigender Belgische nati
onaliteit. Even opvallend is dat de Frans
talige nationaliteitsbeleving nauwelijks 
voorrang krijgt op de Vlaamse natio
naliteitsbeleving. Het overhalen van de 
Brusselaar om zich tot de Vlaamse of 
Franstahge regio te doen erkennen zou -
op basis van dit onderzoek - weinig zoden 
aan de dijk brengen. 

Zich erkennen tot één of andere na-
tionahteit, hoeft niet automatisch ge
paard te gaan met taaiverbondenheid. 
Taaiverbondenheid heeft vast en zeker 
een invloed op nationaliteits- beleving, 
maakt er tevens inherent deel van uit, 
maar kan er niet mee gelijkgesteld wor
den. Zo noemt 60% van de autochtone 
Brusselaars noemt zich eerder Franstalig, 
20% tweetalig en 17% Nederlanstalig. 
Ook deze cijfers zijn min of meer ver
bazingwekkend, want wat taaiverbon
denheid betreft bekennen de hoofdste
delingen zich wel tot de ene of andere 

regio. Overigens neemt de uitsluitend 
Franstalige taaiverbondenheid af, ten 
voordele van de tweetaligheid. Rekening 
houdend met de het bestaan van de nog 
jonge autonome hoofdstedelijke instel
lingen zal de tweetaligheid naar alle waar
schijnlijkheid nog toenemen. 

INWIJKEUNGEN 
Turken en Marokkanen maken tien pro
cent van de Brusselse bevolking uit. Dat 
dit aandeel nog gevoelig zal toenemen, 
staat buiten kijf. Zoals kon worden ver
wacht voelen - volgens het VUB-on-
derzoek - de Brusselse Marokkanen of 
Turken zich geenszins Vlaming, Frans
talige of Waal. Ze houden zich aan de 
Marrokaanse of Turkse identiteit. Slechts 
op de tweede plaats beweren ze zich Belg 
te voelen, sommigen houden er een Brus
selse affiniteit op na. 
De ,recuperatie' van migranten in het 
Nederlandstalig of Franstalig gemeen
schapsleven lijkt vooralsnog weinig 
vruchten af te werpen. Er kunnen ook 
bedenkingen worden geformuleerd bij de 
beleidsinspanningen om de integratie van 
migranten te bevorderen. Uiteraard kun
nen bij het behoud van de Marrokaanse 
en Turkse identiteit ook andere vraag
tekens worden geplaatst. Zo wensen 
beide bevolkingsgroepen zo weinig mo
gelijk contact met elkaar te onderhouden. 
Raciale spanningen hangen dan ook in de 
lucht. 

2 VLD-leden hebben goed huls gehouden In het blauwe huishouden... 

Wat tegen dit alles ingebracht moet wor
den, leidt tot discussie. Sommigen kun
nen niet anders vaststellen dan dat mi
granten „hand in hand naar eigen land 
gestuurd moeten worden." 
Anderen denken na, zijn van oordeel dat 
inspanningen slechts op langere termijn 
resultaten opleveren of willen dat in
tegratiebevorderende maatregelen nog 
opgedreven worden. 
Met dit voornemen klopt Brussels VU-
raadslid, Sven Gatz, reeds lang bij de 
Vlaamse overheid aan. Het Nederlans-
tahg onderwijs gaat er weliswaar op voor
uit dankzij de toenemende aanwezigheid 
van ,anderstaligen'. Dit vereist niettemin 
bijkomende inspanningen. Want het 
Brussels raadslid wil dat het Nederlands
talig karakter van de scholen hoe dan ook 
behouden en zelfs versterkt wordt. Alle 
kinderen moeten dan ook van een de
gelijke Nederlandstalige opleiding kun
nen genieten, anderstaligen van een aan
gepaste opleiding. Omdat ook Vlaams 
minister van Onderwijs Lttc Van den 

Bossche (SP) dit beseft, zal hij daartoe 
bijkomende middelen uittrekken. 

VLAAMSE IDENTITEIT 
De Vlaamse onderwijsminister lijkt ook 
de erkenning van de Vlaamse identiteit 
genegen te zijn. Zo wordt dezer dagen in 
het Vlaams parlement gedebateerd over 
de invulling van eindtermen voor het 
basisonderwijs. Daarbij wordt onderhan
deld over de eindtermen die ,leerge-
bieden' inhouden. Bij de invulling van 
dergelijke eindtermen wordt vastgelegd 
over welke kennis de scholieren moeten 
beschikken. De minister van Onderwijs 
wil dat scholieren weet hebben van het 
federale België met zijn autonome ge
westen en gemeenschappen. 
Op initiatief van de VU-fractie werd ook 
voorgesteld om de scholieren niet alleen 
in kennis te stellen van de federale staats
structuur, maar ook van de bestaande en 
erkende Vlaamse symbolen. Kennis daar
van kan de Vlaamse identiteit versterken 
Daarom werd aangedrongen om ook de 
Vlaamse vlag en het wapenschild, het 
Vlaamse volkslied, de Vlaamse feestdag 
11 juli en het Memoriaal van de Vlaamse 
gemeenschap, zijnde de IJzertoren, in de 
eindtermen op te nemen. 
De leraren zouden het bestaan van deze 
symbolen en de uideg waarvoor deze 
symbolen staan op een neutrale, serene 
wijze moeten weergeven. Juist daarom 
zouden de symbolen in de ,leergebieden' 
worden opgenomen. Het gaat hier om 
kennis van, niet meer, niet minder. 
Vlaams parlementslid Chris Vunden-

broeke: „Volgende week wordt daarvover 
in de commissie Onderwijs gestemd. Het 
ziet ernaar uit dat een meerderheid kan 
worden gevonden. VU, CVP en het 

12 juni 1997 



Se non è vero... 
Heeft ook u hem gezien op Roland Garros? Filip, 
prins Filip? Wij hadden nooit gedacht dat de prins 
ook van tennis hield. Dat hij het judo van zeer nabij 
volgt, dat wisten we al. De foto waarop hij een 
belangrijke massagesessie van olympisch kampioene 
Ulla Werbrouck van nogal nabij volgde, zal ook u 
bijgebleven zijn. Binnenkort, wanneer de Rode Dui
vels een belangrijke wedstrijd spelen tegen Ne
derland, zal er voorzeker ook weer royale be
langstelling zijn vanuit Laken. Sporthelden- en ma
nifestaties: het zijn zo van die weinige dingen waar de 
tricolore, zowel letterlijk als figuurlijk, heerst. Tenzij 

in Lier of in de Ronde van Vlaanderen, waar dan 
weer de leeuwen, opnieuw zowel letterlijk als fi
guurlijk, prominent aanwezig zijn. 
De Belgische kroonprins verschilt overigens in wei
nig van zijn Nederlandse collega. Toen de Oranje 
hockeydames olympisch goud haalden en de Ne
derlandse volleyballers hen dat nadeden was Willem-
Alexander steeds zeer nadrukkelijk aanwezig. Zo 
nadrukkelijk zelfs dat er in de Tweede Kamer vragen 
werden gesteld over diens gedrag. 'Of het gepast was 
dat een kroonprins zich wel zo uitbundig gedroeg?' 
Zover zouden wij het niet willen drijven: in ver
gelijking met Willem-Alexander blijft de Belgische 

troonopvolger bescheiden, braaf, beleefd. Maar de 
vraag moet wel gesteld worden of het koninklijk huis 
zich zo schaamteloos van de sport kan blijven 
bedienen om het belgicisme te verheerlijken. De 
lotgevallen van de Vlaamse judoka Inge Clément in 
het achterhoofd (Clement, goed voor goud op het 
jongste EK, werd door de Franstalige judobond 
gewraakt voor deelname aan het WK ten voordele 
van een Waalse kandidate), maar bv. ook het con
stante geëmmer over de 'pariteit' in de nationale 
voetbalploeg, wijzen er immers op dat ook in de 
sportwereld de werkelijkheid de droom al lang 
voorbijgestoken is. 

4 DOORDEWEEKS • 

Vlaams Blok scharen zich achter het voor
stel. Ook de andere partijen lijken ervoor 
gewonnen te zijn. De VLD maakt evenwel 
enig voorbehoud tegen het Memoriaal 
van de Vlaamse gemeenschap, omwille 
van de AW-WK-leuze op de IJzerto-
ren. 

PARTIJFINANCIERING 
Sinds de wet-Dhoore van 1989 en de 
talrijke aanpassingen nadien is paal en 
perk gesteld aan de te hoge verkiezings
uitgaven. Partijen mogen niet meer dan 
45 miljoen fr. aan campagnes uitgeven. 
Ze moeten hun volledige boekhouding 
aan een controlecommissie voorleggen. 
Ook voor de kandidaten afzonderlijk 
worden maximale bedragen vastgelegd. 
Ter compensatie en om blijvende illegale 
partijfinanciering tegen te gaan ontvan
gen de partijen een fikse dotatie van de 
federale overheid. 

De werkgroep nieuwe politieke cultuur 
van het Vlaams parlement heeft verleden 
week woensdag beslist dat de Vlaamse 
gemeenschap de partijen geen bijko
mende financiering zal verlenen. Indien 
niettemin de federale overheid de dotatie 
aan partijen vermindert, dan zou het 
Vlaams parlement bijspringen. In Wal
lonië redeneert men anders. Daar kwam 
men overeen dat de Waalse partijen bo
venop de federale financiering ook een 
gewestelijk aandeel verkrijgen. Ander
maal een bewijs dat politieke cultuur in 
het Zuiden anders wordt opgevat dan in 
het Noorden. 

Of heeft de beslissing van het Waals 
parlement te maken met de ,bestraffing' 
die de PS heeft opgelopen? De con
trolecommissie heeft immers besloten de 
overheidsdotatie aan de PS voor één 
maand te bevriezen als sanctie voor de 
tekortkomingen in het financieel jaar
verslag van 1996. 

GRENSVERLEGGEND 
ADVIES 
Op vraag van enkele Vlaamse parle
mentsleden heeft de Raad van State on
langs een grensverleggend advies ver
leend. Het advies komt tegemoet aan de 
op til zijnde confederale staatsstructuur 
en biedt de mogelijkheid tot het invullen 
van Vlaamse grondwettelijke bepalin
gen. 
Tot nu toe gold immers de bewering dat 
fundamentele rechten en vrijheden vervat 
in grondrechten en meestal opgesomd in 
de grondwet slechts door de federale 
overheid konden opgesteld worden. 
Daarin komt nu verandering. Want vol
gens de Raad van State kunnen gemeen
schappen en gewesten rechten erkennen 
en regelen die tot hun bevoegdheid be
horen, ook als het gaat om grondrechten. 
Het erkennen en toekennen van der

gelijke rechten als vrije meningsuiting en 
persvrijheid behoren daardoor niet lan
ger de federale overheid toe. 

(zie ook blz. 14) 

KOEHANDEL 
In het Vlaams parlement dreigde het 
voorstel van de SP'er Guy Swennen om de 
erfenisrechten tussen sommige onge
huwd samenwonenden en gehuwden ge
lijk te schakelen tot een breuk in de 
meerderheid te leiden. In de commissie 
kwam tot uiting dat rond dit voorstel in 
de plenaire vergadering een wisselmeer
derheid met SP, VU, VLD en Agalev zou 
ontstaan. 

Door een maneuver van het Vlaams Blok 
werd de stemming in de openbare ver
gadering een week uitgesteld. Daarvan 
maakte de CVP gebruik om de SP onder 

Nieuwe VLD-voorzitterzal 'spelen ' 
met Kok & Blalr. 

druk te zetten. De Vlaamse christen
democraten dreigden met ,wisselcoali-
ties' en ze lieten verstaan de goedkeuring 
van de begroting te boycotten. Bovendien 
werd juridische spitstechnologie boven
gehaald door erop te wijzen dat erfe
nisrechten tot de bevoegdheid van de 
federale overheid behoren. 
De SP heeft aan de CVP-druk niet kunnen 
weerstaan. Tijdens een allergeheimzinnig 
jConclaaf' bereikten beide partijen een 
compromis. Vlaams parlementsHd Chris 

Vandenbroeke is woedend. „De VU neemt 
akte van de koehandel die CVP en SP 
opzetten rond het decreet-Swennen. Een 
oekaze uit de hoofdkwartieren...en het 
Vlaams parlement, met zijn zo geroemde 
nieuwe politieke cultuur, met zijn jonge 
parlementairen staan erbij en kijken er
naar." 

OP 7 Juni jl. kwam ongeveer 40% van de 80.000 VLD-
leden opdagen om een nieuwe voorzitter te 

verl<iezen. Nogal onverwaclit l<oos een meerderheid van 
52% voor Cuy Verliofstadt. Al even onverwacht gaf een 

vijfde van de VLD-leden het vetrouwen aan ,outsider' Rik 
Daems. Uittredend voorzitter Herman De Croo haalde 

slechts 27% van de stemmen. 

Blauwe teerling 
geworpen 

De blauwe teerling is geworpen. Na een 
campagne die meer weg had van Japanse 
worstelarij tussen enl<ele zwaargewichten 
dan van een verfrissend ideologisch debat, 
haalde Cuy Verhofstadt z\\r\ slag thuis. Over 
die op Amerilcaanse leest geschoeide cam
pagne is veel gezegd en gechreven. Er werd 
gewag gemaakt van buitensporige uitga
ven, Intimidaties, verdachtmal<ingen en 
zelfs de redacties van krant-en weekbladen 
werden - zo fluisterde men - onder druk 
gezet. Of dat veel resultaat heeft opge
leverd. Is zeer de vraag. Wel hebben de 
media gretig op de verlammende en ver
scheurende partijstrijd ingespeeld. Andere 
partijen zullen daardoor niet gauw geneigd 
zijn de .basisdemocratie' gestalte te ge
ven. 
Basisdemocratie of niet, waar het met de 
Vlaamse Liberalen en Democraten heen 
moet, weten zelfs de leden niet. De kan
didaten slaagden er niet In om een pro-
grammatorlsch debat te voeren. Het ging 
eerder om de stijl, het verkrijgen van per
soonlijke sympathie, terwijl nu en dan ge
jongleerd werd met vaag gebleven begrip
pen als ,sociaal liberalisme' en ,vem!eu-
wing'. 

Vooral Herman De Croo stelde zich uiterst 
defensief op. Hij deelde om de andere dag 
vervaarlijke slagen onder de gordel uit. Voor 
het recent voorgestelde boek van Verhof
stadt De Belgische ziekte had de man uit 
Brakel weinig lovende woorden veil. De Croo 
is inderdaad slechts matig onder de indruk 
van de politieke vernieuwingsdrang. Hij was 
sinds 1995 de voorzitter die de locale af
delingen nieuw leven inblies, het vertrou
wen van het liberale middenveld herwon en 
even scoorde toen hij de regering met de 
Swap-affaire aan het wankelen bracht. Met-

' een hoopte hü de regeringsmeerderheid te 
breken. Hij dacht daarbij te kunnen steunen 
op de rechterzijde van de CVf? terwijl ook de 
PRL werd opgevrijd. De Croo heeft zich 
pijnlijk vergist. De roomsrode eminenties 
keken slechts meewarig neer op een ,fol-
kloristisch' figuur die zijn partijkader geens
zins in de hand had. Terwijl Herman De Croo 
het Vlaamse land afdweilde en tussen pot 
en pint de .diepblauwe' militant aan het 
lachen bracht zoemden de camera's op 
Cuy Verhofstadt en Mare Verwitghenln. 
Nee, niet De Croo, zo begonnen de VLD-
leden te beseffen, maar wel Verhofstadt, 
uitdrukkelijk gesteund door Verwllghen, zal 

ons in de regering brengen. Dit voornemen, 
dat vurige veriangen naar liberale beleids
verantwoordelijkheid werd de inzet van een 
interne machtsstrijd. In die zin verschilde 
het eigenlijke thema van de recent af
gesloten voorzittersveridezlng nauwelijks 
van deze in 1995. Toen kozen de VLD-leden 
voor De Croo, ontgoocheld over de mislukte 
, inbraakpoging' van Verhofstadt. Nu deed 
zich net het omgekeerde voor. En van zodra 
ook de diepblauwe en verzoenende liberaal 
Rik Daems z\ch kandidaat stelde was het vel 
van de beer geschoten. Daems deed De 
Croo en niet Verhofstadt, zoals deze had 
gevreesd, de das om. 
Welke weg zal de VLD met Verhofstadt 
opgaan? Het Is niet zozeer voor de VLD-
leden, veeleer voor de politieke toekomst 
van het land een belangrijke vraag. Het 
sociale recept van Verhofstadt bevat alsnog 
weinig nieuwe ingrediënten. Dat het Bel
gisch cliëntellsme, corporatisme en de ver
foeilijke partijpoiltisering moeten verdwij
nen, ligt nogal voor de hand. Dat Ver
hofstadt voortaan rekening wil houden met 
het middenveld houdt mets anders In dan 
het erkennen van een onontwijkbare re
aliteit. Over hoe de nieuwe VLD-voorzitter 
van nu af aan denkt over de Sociale Ze
kerheid kan vooriopig niet achterhaald wor
den. 
Vandaag profileert Verhofstadt zich hoe 
dan ook als de man van de politieke ver
nieuwing, van een aangepast politiek li
beralisme, gestoeld op een versterkte par
lementaire democratie en vooral op het 
invoeren van de basisdemocratie. In het zog 
van basisdemocratische hervormingen wil 
hij naar een presidentieel systeem evo
lueren. Het valt daarbij op dat Vertiofstadt 
via een meerderheidskiesstelsel de macht 
van de CVP wil breken. In navolging van de 
op til zijnde Waalse PRL-PSC-alllantie streeft 
Verhofstadt ook In Vlaanderen naar een 
,tweepartljensysteem'. Voor de kleinere 
partijen Is dat geen aangenaam vooruit
zicht. Het wordt uitkijken In Zaal-F 
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stof tot spreken 
Waarschijnlijk weer de pas gewassen lakens 
van de buren ondergescheten of in de 
verkeerde pot beland na een tussenstop in 
Zuid-Frankrijk ... „Belgische 
duivensportverenigingen hebben een 
lossingsvergunning nodig om in het 
buitenland hun duiven te mogen lossen. 
Alhoewel de duivensport krachtens een 
koninklijk besluit van 6 juli 1927 onder 

het ministerie van Landsverdediging 
ressorteert, is het niet duidelijk welk 
ministerie deze vergunningen moet 

uitreiken. Kan u hierin duidelijkheid 
verschaffen?" Het kabinet van Poncelet, 
minister van Landsverdediging, mag 
hierover een rondetafelconferentie houden. 
Het doet zich veronderstellen dat de 
vraagsteller niet zal aflaten. Kamerlid Jef 
Valkeniers weet, als liefhebber, immers 
waarover hij spreekt. En nu maar hopen 
dat zijn 'blauwe geschelpte' de weg nog 
weet! 

4 W E T S T R A A T • 

O iP woensdag 11 juni viel in de commissie 
Crondwetslierziening van liet federale 

parlement de beslissing over het toel<ennen van 
gemeentelijk stemrecht aan EU-onderdanen. Naar 

alle waarschijnlijkheid zal dit gemeentelijk 
stemrecht bij gewone wet worden ingevoerd. 

Overigens wordt er ook aan gedacht EU-burgers 
federaal en provinciaal stemrecht te verlenen. 

Europees 
burgerschap 

In 1992 werd het Verdrag van Maastricht 
goedgekeurd. Daarin is een hoofdstuk 
over het Europees burgerschap opge
nomen. Een Europese richthjn over dat 
burgerschap bepaalt dat aan alle Eu
ropese burgers vanaf de gemeenteraads
verkiezingen van 2000 stemrecht in het 
land van verblijf moet worden verleend. 
Deze richtlijn moet tevens in nationale 
wetgeving worden omgezet. Tot nu toe 
liet de Belgische overheid dit na. Daarin 
komt nu verandering. 

GEMISTE KANS 

Belangrijk om weten is dat een Europese 
richtlijn rechtsvoorrang heeft op nati

onale wetten. In die zin heeft de federale 
overheid cruciale fouten begaan toen de 
burgerschap-richtlijn onderhandeld 
werd. De federale overheid had aan het 
toekennen van Europees gemeentelijk 
stemrecht voorwaarden moeten koppe
len die de bescherming van het Vlaams 
karakter in Brussel en de Rand waar
borgen. Bezorgd om hun Europese loop-
baanmogelijkheden hebben de toenma
lige Belgische federale onderhandelaars 
nagelaten de Vlaamse belangen te ver
dedigen. De enige beschermingsmaatre
gel die in de Europese richtlijn staat 
vermeld heeft weinig zin of is op zijn 
minst inefficiënt. Zo bepaalt de richtlijn 

we zijn er om elkaar 

,.. te helpen, in de kranten van vorige week verscheen deze merkwaardige foto: VU-voorzitter 
Bert Anctaux die prinses Astrld uitleg verschaft bij het gebruiken van de geluidsinstallatie. De 
foto Is genonrien tijdens een zitting in de Senaat over werkloosheid en leert ons alvast één ding: 
dat pleiten voor een onafhankelijk Vlaanderen In een federaal Europa niet wil zeggen dat 
mensen In nood niet geholpen dienen te worden ... 

VU-kamerlid Fons Borginon: „EU-
burgers kunnen hoogstens voor 

gemeentelijke en Europese 
verkiezingen stemrecht verkrijgen." 

dat in gemeenten waar 20% niet-Bel-
gische EU-burgers wonen, het stemrecht 
beperkt mag worden tot zij die minstens 
zes jaar in die gemeenten wonen. Voor 
zover bekend is er geen enkel rand
gemeente waar 20% EU-burgers wonen. 
Kortom, de wijze waarop de federale 
eminenties het Verdrag van Maastricht 
mee hebben onderhandeld kwam neer op 
een gemiste kans. Met de Europese richt
lijn moet hoe dan ook rekening worden 
gehouden. Bovendien kan elke eis die de 
Vlamingen vandaag stellen tegen de ach
tergrond van de bestaande Belgische en 
Europese regelgevmg worden geplaatst. 
Het Vlaams parlement, drukkingsgroe-
pen als de W B en het WA, alsook de 
leden van het Comité van Regio's Johan 

Sauwens en Herman Suykerbuyk willen 
bijv. dat Europese burgers slechts ge
meentelijk stemrecht krijgen als ze ook 
belastingen betalen. Wordt aan dit voor
nemen voldaan, dan kan ook de mi
grantengemeenschap op basis van het 
non-discriminatiebeginsel voor Belgische 
en Europese rechtbanken gemeentelijk 
stemrecht opeisen. De in ons land ver
blijvende migranten betalen immers be
lastingen. 

GEWONE WET 

Dit voorbeeld toont aan hoe complex het 
dossier is. Een goed voorbereide en tac
tisch haalbaare opstelling is daarbij van 
het grootste belang. De wi)ze waarop de 
Europese richtlijn in nationale wetgeving 
zal worden verwerkt is een eerste be
langrijke stap. Zo zal eerst de Europese 
richtlijn via de Belgische grondwet in 
nationale wetgeving worden omgezet. 
Nadien wordt deze grondwetsbepaling 
aangevuld met uitvoeringswetten. Op dat 
ogenblik moeten beschermingsmaatrege
len voor de Vlamingen in Brussel en de 
Rand bedongen worden. Nu reeds zal 

men aanstippen met welke meerderheid 
de uitvoeringswetten en dus ook de even
tuele beschermde maatregelen zullen 
worden gestemd. En daar nijpt meteen 
het schoentje. Want de roomsrode co
alitiepartners samen met PRL-FDF lieten 
verleden week in de commissie verstaan 
de uitvoeringswetten met behulp van een 
gewone wet of een gewone meerderheid 
te stemmen. Op die manier dreigen de 
Vlaamse beschermingsmaatregelen ver
waarloosd te worden. Natuurlijk kunnen 
in theorie Vlaamse waarborgen met een 
gewone wet worden gestemd. Maar dan 
moet men kunnen rekenen op de loy-
auteit van de Vlaamse partijen. Dat ligt 
niet automatisch voor de hand. Als 
Vlaamse partij zou de CVP allicht het 
meest nadrukkelijk aan de Vlaamse kar 
trekken. En toch, kan men nu reeds 
voorspellen dat de christen-democraten 
in de volgende regering zitten? Wat als 
een paarse coalitie met PRL-FDF het 
dossier met een gewone wet stemt? 

BIJZONDERE MEERDERHEID 

Juist daarom heeft VU-kamerhd Fons 

Borginon een amendement ingediend op
dat de uitvoeringswetten met een bij
zondere meerderheid - een tweederde 
meerderheid en een meerderheid in elke 
taalgroep - zouden worden goedgekeurd. 
Slechts op die manier kunnen eventuele 
beschermingsmaatregelen voor de Vla
mingen gewaarborgd worden. Overigens 
vond FDF-er Clerfayt er niet beter op om 
de Europese burgers bij gewone wet ook 
toe te laten hun stem uit te brengen voor 
federale, regionale, en provinciale ver
kiezingen. Ergelijk is dat SP, noch CVP 
tegen dit voornemen protest aanteken
den, terwijl de VLD haar kat stuurde. 
Fons Borginon diende andermaal een 
amendement in opdat dergelijke beslis
singen met een bijzondere meerderheid 
zouden worden gestemd. Bovendien kun
nen de Europeanen, aldus het VU-ka
merlid, hoogstens voor gemeentelijke en 
Europese verkiezingen stemrecht verkrij
gen. 

Of woensdag 11 juni in de commissie 
Grondwetsherziening met de amende
menten van Fons Borginon zal worden 
rekening gehouden is erg twijfelachtig. 
Nochtans is het dossier voor de Vla
mingen bijzonder belangri|k. Temeer, 
omdat van de discussie rond EU-stem-
recht gebruik werd gemaakt om ook 
gemeentelijk migrantenstemrecht moge
lijk te maken. Alleszins wil de VU dat ook 
de voorwaarden tot dit stemrecht met een 
tweederde meerderheid worden goed
gekeurd. De hele discussie rond EU- en 
migrantenstemrecht moet bovendien in 
het staatshervormingspakket worden ge
stopt. 

(evdc) 
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De provincies, zoals wij ze kennen, zijn 
een zeer recent verscliijnsel. Zij zijn de 
opvolgers van de departementen, ons 
opgedrongen door de Franse bezetter in 
1795. Aan het hoofd ervan stond een 
prefect. Departementen en prefecten 
waren instrumenten van de gecentra-
hseerde eenheidsstaat. In de Nederlan
den daarentegen heerste de opvatting 
van het lokale zelfbestuur. 
In het onafhankelijke België werd aan de 
provincies de bevoegdheid gegeven om 
zaken van „provinciaal belang" te re
gelen. Provincies zijn slechts een af
splitsing van de centrale bevoegdheid. 
De wet bepaalt wat van provinciaal be
lang is. 

De huidige provincies van België zijn 
nog altijd uitingen van decentralisatie 
van wat ooit de Jacobijnse eenheidsstaat 
was. 

LEVEN IN KRINGEN 
Als federalist en democraat pleit ik voor 
een opbouw van onderen uit. Integraal 
federalisme betekent leven in kringen: 
het gezin, de wijk, de gemeente, de kring 
van gemeenten, Vlaanderen, Europa. 
Dit stelsel is gebaseerd op de subsi
diariteit: wat het best kan worden ge
regeld in de eigen kleinere kring, moet 
ook daar beslist kunnen worden. Wat op 
dit lagere niveau niet meer kan geregeld 
worden, wordt overgedragen aan de 
bevoegdheid van een hoger niveau. Zo 
komen we uiteindelijk in een federaal 
Europa terecht. Dit principe geldt in 
Zwitserland. In Groot-Brittannië geldt 
het „self-government"-principe en in 
Duitsland kent men de „Selbstverwal-
tung". Men heeft er de gemeente, de 
Kreis, het land, de Bondsstaat. Er moet 
een nieuw tussenniveau gecreëerd wor
den waarin de bevoegdheden van de 
huidige provincies, hun vele ondoor
zichtige vzw's, de bevoegdheden van de 
intercommunales en de grensoverschrij
dende bevoegdheden van de gemeenten 
samenkomen, bestuurd door een de
mocratisch verkozen orgaan. Over 
zware bevoegdheidspakketten met 
enorme budgettaire weerslag wordt 
thans beslist op het niet-democratische 
intercommunale niveau. Beslissingen 
over nutsvoorzieningen (gas, elektrici
teit, water, kabeldistributie), verkeer, 
ruimtelijke ordening, huisvuilverwer-
king, enz. moeten onttrokken worden 
aan dit duistere beslissingsniveau. 

DEMOCRATISCH VERKOZEN 
In mijn visie verdwijnt de provincie. Dit 
betekent niet dat een bepaald tussen
niveau niet zou kunnen samenvallen met 
de huidige provinciale grenzen. Men 
zegt dat in Limburg de samenhang der-

^̂  p de nationale conventie stelde Geert Bourgeois 

voor om de huidige provincies af te schaf en en 

te vervangen door kringen van gemeenten, een 

tussenorgaan overeenstemmend met de levende 

sociaal-economische en ruimtelijke werkelijkheid. 

WIJ vroeg hem waarom. 

mate groot is dat een tussenniveau het 
best met de provincie zou samenvallen. 
Er moet een democratisch verkozen tus
senorgaan komen dat beantwoordt aan 
een echt belang. Want wat is immers het 
provinciaal belang? Is het belang van de 
Westhoek hetzelfde als dat van Brugge, 
hetzelfde als dat van de kieskring Roe-
selare-Tielt-Kortrijk? 

stuurd worden door rechtstreeks ver
kozen democratische organen. Daar 
worden de beleidsbeslissingen genomen 
nodig voor de ontwikkeling van de 
kring: ruimtelijke ordening, verkeers
infrastructuur, openbaar vervoer, socio-
culturele voorzieningen, onderwijs, me
dische voorzieningen, veiligheid, leef
milieu, rampenbestrijding, enz. 

Provincies door 
leringen vervangen 

Wat zich vandaag op provinciaal niveau 
afspeelt beroert nauwelijks de gemoe
deren. Mensen zijn daar niet mee bezig, 
precies omdat het provinciaal gebeuren 
een ver-van-hun-bed-show is. 
Mijns inziens moeten de kringen be
antwoorden aan socio-economische, 
ruimtelijke gehelen die het niveau van de 
gemeente overstijgen. Ze moeten he

in West-Vlaanderen zie ik grosso modo 
drie kringen: Kortrijk-Roeselare-Tielt, 
daarnaast Brugge en de Oost- en Mid-
denkust, en tenslotte leper, de Westhoek 
en de Westkust. 

Deze gebieden hebben gemeenschappe
lijke belangen. Ik zie daarentegen het 
provincieaal belang niet in. De pro
blemen van de Westhoek en deze van het 

verstedelijkte industriële gebied Kort-
rijk-Roesleare-Tielt zijn totaal verschil
lend en daarvoor is een andere ont
wikkeling nodig. 

Uiteraard zullen een paar vanuit de
mocratisch oogpunt volstrekt onaan
vaardbare aspecten van de huidige pro
vincies, bijvoorbeeld de partijpolitieke 
benoeming van de gouverneur, in deze 
kringen onbestaande zijn. Met deze krin
gen zal de kloof tussen de burger en de 
politiek weer een stukje kleiner worden. 
Want welke burger weet er immers wat 
er boven zijn hoofd heen door de pro
vincies beslist wordt? 

Geert Bourgeois 

PartUpolltleke 
benoemingen 
zullen In deze 
kringen 
onbestaande 
zUn. De 
nieuwbakken 
Westvlaamse 
goeverneur 
Breyne had 
een andere 
Job moeten 
zoeken. 

We zaten na de processie nog een pint te 
drlnlcen en l<el<en vanop het café-terras naar de 
Icinderen die vanuit het schoolpoortje weg-
fietsten. Daarnet waren ze nog herders en 
Icoejongens. De heilige om wie het aiiemaai te 
doen was heet Drogo, niet nneteen zo'n po
pulaire jongen maar in zijn dorp graag gezien. 
De processie, niet meer dan een veri<iede uit
stap door dorp en veiden, gaat sinds meer dan 
100 jaar ononderbroken door. Mijn mal<i<er is 
dol op ouderwetse processies en dus had hij mij 
naar zijn dorp uitgenodigd om het spel<takel 
mee te maken. Hij, voor die dag een Romeinse 
honderdman, moest zijn ding doen _ zoals dat 
heden ten dagen heet _ en ik had mij op zijn 

• ACH ZO • 

Waarom in juni zijn processie uitgaat is mij niet 
bekend. Hoe hij in het Pajottenland terecht is 
gekomen is ook al niet zo duidelijk, maar heeft 
wellicht te maken met de eertijdse abdij van 
Cantimpré die zich in Bellingen in al haar glorie 
toonde. Omdat Drogo een trekker is geweest 
wordt hij ook door wandelaars en stappers 
aanbeden, voor liefhebbers van CR-paden is hij 
dus de geschikte gezel. 
U moet volgend jaar niet met z'n allen naar de 
Drogo-processie komen, het dorp is overdre-

De dag van Drogo 
aanraden bij de volgelingen van Drogo aan
gesloten. Dat zijn gewone parochianen, zij die 
zich niet geroepen voelen om een verklede taak 
te vervullen, zij die de hoop vullen. 
Anderhalf uur liepen we door de straten, meer 
zonder dan met huizen, prevelend, zingend het 
bijzondere Drogo-lied. Samen met de kleine 
meisjes in hun witte gewaden, de Romeinse 
soldaten met hun blikken helmen en op haar 
schimmel Anne van Croy, Vrouw van Edingen 
en omstreken En natuurlijk de pastoor die de 
gelukzalige botten van Drogo aan de bede
vaarders en de blauwe hemel toonde. 
Drogo is een raar geval, over deze kluizenaar uit 
Artezië is nauwelijks wat geweten. In de na
slagwerken staat hij als Vlaming en herder 
geboekstaafd en leefde van 1102 tot 1189, in 
de nevelen van de tijd en de weiden. Vandaar 
dat hij patroon van herders en veehouders is. 
Zijn feestdag staat op 16 april gedateerd. 

ven aandacht niet gewoon en de straten zijn 
niet voorzien op veel volk in één keer. Bo
vendien zijn de herbergen er schaars. 
Mijn makker en ik zaten dus nog wat na te 
praten, over processies en zo. En dat het spijtig 
was dat ze uit het straatbeeld zijn verdwenen 
en dat de Kerk niet goed besefte wat ze de 
mensen heeft aangedaan door hen alle ntuelen 
te ontnemen. Enfin, de gekende klachten van 
twee ietwat ouder wordende mannen met een 
roomse jeugd achter de rug. Wie deze tijd 
intens heeft beleefd ontsnapt aan dergelijke 
bedenkingen niet. Ook Martin Ros niet, in Her
inneringen aan mijn nji<e roomse jeugd laat hij 
zich uitgebreid gaan over zijn leven in Klein 
Rome, de roomse wijk van Hilversum. 
Het is geen schande om te bekennen dat men 
ooit is opgestapt in processies en stoeten, dat 
men kruis of f lambeeuw droeg, of lid is geweest 
van de Maagdekens of de Apostels. Het Is ooit 

anders geweest. Toen werd men uitgelachen 
om dit rooms gedoe, vandaag staat het zelfs, 
het lijkt wel een heldendaad. Wat het helemaal 
niet was, het hoorde zo te zijn wanneer men 
deel uitmaakte van een parochiegemeeschap. 
Zo'n lidmaatschap was totaal: kerk, school, 
jeugdbeweging; daar was geen ontkomen aan. 
Dat duurde tot politici van kerkse huize dachten 
dat je ook automatisch van hun strekking 
moest zijn. Dat was er teveel aan.Totaal ja, maar 
niet totalitair. Daar hebben de jaren zestig een 
zeer belangrijke rol gespeeld. 
Vandaag bestaat die band tussen dorp en kerk 
niet meer. Men doet nog mee è la carte, als het 
past, op ogenblikken die men de waarde van 
een plechtigheid wil geven. Tot die momenten 
behoorden de processies ter ere van het Kruis, 
de Moeder Maagd, het Heilig Hart, het Heilig 
Sacrament. Ondenwerpen die met hoofdletters 
werden geschreven. De dag stond in functie 
van het gebeuren, van 's morgens vroeg tot de 
midddag, doorgaans was het die dag ook ker
mis in het dorp Op alle vlakken feest dus. Met 
een stralende zon, want als het regende was 
het geen weer en dus bleef de processie 
binnen. 
Die tijd is voorbij, definitief lijkt het. En toch 
weetje maar nooit. Eén vonk volstaat om weer 
in engelen te geloven, in Jezus en Sint-Jan-
neken, in de Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën, in 
St.-Elooi en in Sint-Medaar, in de heilige Rochus 
en in de IJsheiligen. in de heilige Drogo, herder 
bij de Genade Gods... 
Zo zaten we te luidop te denken, mijn pro
cessiemakker en ik. Toen kwam de gelukzalige 
Drogo, in de wereld Jan V.d.M., schoolmeester 
en voorzitter van de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen, aanzitten. En hij betaalde ons een 
pint. Zèlig! 

R.Asmus 
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B ij uitgeverij Hadewijch verscheen een nieuw 

boek van VLD-politicus Guy Verhofstadt. Yves 

Desmet, hoofdredacteur van „De Morgen" schreef 

een waarderend „woord vooraf". Hierbij valt te 

noteren dat Desmet in het verleden nijdige stukjes 

over dezelfde Verhofstadt op zijn journalistiek 

palmares heeft staan. Het is een democratisch goed, 

dat dit alles kan. 

^ A C T U E E L ^ 

*ï.. 

Het essay van 

de nieuwe 
VLD-

voorzltter Cuy 
Verhofstadt Is 

een eerlijk 

gemeende 
ontleding van 
de .Belgische 

ziekte', met 
bovendien de 

verdienste 
duidelijke 

remedies aan 
te wijzen. 
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Yves Desmet betitelt Verhofstadt als een 
„zeldzaam boeiend man, omdat hij één 
van de zeldzamen in de Belgische politiek 
is, die tot evolueren in staat is, die voor
stellen durft te lanceren, die meer zijn dan 
het klassieke Belgische bijschaven en tim
meren, die radicaal durft pleiten voor 
nieuwe structuren". 

STAND VAN ZAKEN 

Guy Verhofstadt begint zijn boek met de 
status questionis op het einde van onze 
20ste eeuw met enerzijds de algemeen 
gunstige evolutie naar meer democra
tische staatsstructuren, gekoppeld aan 
een bewuste keuze voor de vri)e markt
economie. Hierin steunt hij op de stelling 
van Fukuyama in zijn bestseller Het einde 

van de geschiedenis. Verhofstadt consta
teert dus ook de overwinnmg van de 
„liberale" democratie op de ideologische 
klassenstrijd en de absolutistische doc
trines. Anderzijds is er het opdoemen van 
het islamitisch fundamentalisme, de etno-
nationalistische wrijvingen, de talloze 
hernieuwde racistische oprispingen en de 
vreselijke genociden in Afrika. Voor die 
analyse heeft de VLD-senator uiteraard 
het bekende boek Het einde van de de

mocratie van Jean-Marie Guéhenno ge
lezen. 

Guéhenno ziet onze samenleving evo
lueren naar een nieuwe „imperiale we
reld", herinnerend aan het einde van het 
Romeinse keizerrijk met een immense 
smeltkroes van gemeenschappen, gods
diensten en volken. Daarin zal niets nog 
definitief zijn. Alles zal relatief tijdelijk en 
veranderlijk worden, dit alles in een ver
sneld levens- en generatieritme. 
Vaststelling bij dit alles is dat Europa in al 
die nieuwe ontwikkelingen dreigt te ver
zinken. Vergelijken we slechts de cijfers 
van de economische groei in de periode 
1993-'95: Europa 1,7%, tegenover de 
VSA met 3,4% en Zuidoost-Azië zelfs met 
6,3%. Binnen Europa is de positie van 
België nog alarmerender! Onze jaarlijkse 
economische groei bedraagt nauwelijks 
0,8% tegenover een gemiddelde van 
1,7% in de Europese Unie. Of vergelijken 
we onze 14% officieel geregistreerde 
werklozen maar met het gemiddelde van 
10% binnen de Europese Unie. 

TWEE MOGELIJKE HOUDINGEN 
De eerste, lijdzame en conservatieve weg 
met louter budgettaire en belastingsin-
grepen om de rekeningen enigszins bij te 
sturen wordt in de meer zuideUjke landen 
(met inbegrip van België) gevolgd. Daar
tegenover staat een meer gedurfde, pro
gressieve aanpak, die leidt naar struc
turele hervormingen op sociaal, econo
misch en politiek vlak (cf. Groot-Brit-
tannië, Nederland, Denemarken). 
In ons verzuilde land met de hoogste 
overheidsschuld van de hele wereld is de 
„politiek" als het ware de beschermheer 
en behoeder geworden van een belan
gensysteem, waardoor iedere ingrijpende 
vooruitgang eerder afgeremd wordt. Dat 

naar een bredere, algemeen vormende 

basis. 

DE BELGISCHE ZIEKTE 

Deze kan omschreven worden als „de 
kanker van het politiek cliëntelisme". 
Niettegenstaande al onze grondwetswij
zigingen en omvorming van dit land tot 
een federale staat is het Belgisch fe
deralisme in België een uitgesproken 
„consumptiefederalisme" gebleven, 
waarin geen autonomie over de inkom
sten gegarandeerd werd. Een nieuwe 
denkwijze is dan ook dringend en nood
zakelijk. Fundamenteel is zeker, dat de 
bestaande constitutionele hiërarchie der 
machten in ons land dient doorbroken te 

verhofstadt bij 
een ziekbed 

ons vroeger zo geroemde „overlegmo

del" hoe langer hoe meer faalt, behoeft 

wel geen betoog meer. 

NIEUWE AANPAK NODIG 

Een radicale nieuwe aanpak zal, aldus 
Verhofstadt, moeten resulteren in vol
gende doelstellingen: 

- een herziening van de verhouding po-
litiek-middenveld. Het echte initiatief 
moet terug bij de politici gelegd worden. 
Dit betekent geen dirigistisch vrij spel 
voor de sociale partners en andere be
langengroepen; 

- verbetering van het democratisch ge
halte van de politieke instellingen zelf, 
door een actievere betrokkenheid en in
zet van de burgers. Zo zal in de 21ste 
eeuw de democratie ongetwijfeld een 
mengeling moeten zijn van de parle
mentaire democratie en andere vormen 
van directe besluitvorming, dit alles be
waakt door een onafhankelijk grond
wettelijk hof; 

- verregaande democratisering van de 
eigendom, vooral van onroerend goed en 
kapitaal. De toekomstige maatschappij 
zal immers slechts welvarend zijn, indien 
de tegenstelling werknemers-kapitaalbe
zitters wordt opgeheven (cf. Guéhenno). 
Dit zal bijv. moeten leiden tot mede
eigenaarschap van het bedrijf waarin men 
tewerkgesteld is. Op die manier kan ie
dereen over produktiemiddelen beschik
ken; 

- het herdenken van de sociale bescher
ming; 

- de vergroting van de economische flexi
biliteit. 

- in het onderwijs een radicale terugkeer 

worden. De schandalen, o.a. op het jus
titiële vlak, hebben duidelijk bewezen hoe 
de traditionele hiërarchie van wetge
vende, over uitvoerende tot rechterlijke 
macht slechts geleid heeft tot een dodelijk 
corporatisme en een hopeloze politieke 
verzuiling. Dit heeft ook de man in de 
straat maar al te goed begrepen! 
Die machten moeten „gelijkwaardig" aan 
elkaar worden en de beschermende mis
bruiken moeten dringend en diepgaand 
afgebouwd worden. Als concrete maat
regelen wijst de auteur op een Onaf

hankelijke Hoge raad voor de Magis

tratuur en de noodzaak van een één-
heidspolitie. 

De economisch-fiscale problematiek 
brengt Verhofstadt in zijn essay ter sprake 
naar aanleiding van de sluiting van Re-
nault-Vilvoorde. De auteur wijst hier op 
de foute ontwikkeling in ons land, waar 
de belastingsdruk steeds maar toeneemt 
(in 1990 legde de Belgische overheid voor 
60,7% beslag op het brutoloon; in 1996 
was dit weer opgelopen tot 65%), waar
door de vakbeweging in opstand gebracht 
wordt, de loonkosten veel te hoog wor
den en onze concurrentiekracht onder
mijnd wordt. De auteur stelt vast dat men 
deze problematiek fundamenteel anders 
aanpakt in Nederland, waar hij bij her
haling zijn bewondering voor het „paarse 
kabinet" (met de WD) onder leiding van 
Wim Kok niet verdoezelt! 

NIEUW PLAN VAN DE ARBEID 

De verdienste van dit essay is dat Ver
hofstadt enkele fundamentele behoeften 
voor de nabije toekomst om een rij zet. 
1. een echte kapitaalmarkt: dit houdt in 

het draineren van de grote spaarmassa in 
ons land naar nieuwe investeringen en 
jobcreatie; 

2. drastische daling van de lasten op 
arbeid; 

3. de ombuiging van de huidige Sociale 
Zekerheid naar een preventief stelsel (cf. 
Wim Kok in Nederland en de beloften 
van Tony Blair in Groot-Brittannië); 
Om dit te bereiken wil Verhofstadt dat de 
bevolking aan het Europese debat deel
neemt. Hoe dan ook moeten al de te 
nemen maatregelen opnieuw in het teken 
staan van het algemeen belang. 

ZAAL F 

In een laatste hoofdstuk verwijst de au
teur nog naar de gesprekken in de neu
trale senaatszaal F, waar parlementsleden 
van CVP, VLD, Agalev en VU gesprekken 
voeren over een nieuwe politieke aanpak, 
als antwoord op de aanhoudende sfeer 
van scandalitis en crisis. Deze open, on
bevangen gesprekken hebben reeds kun
nen leiden tot een tiental concrete wets
voorstellen. De afremmings- en onder
mijningsprocedures in diverse fracties 
over een radicale afspraak omtrent een 
verregaande decumul, bewijzen dat der
gelijke gesprekken over de partijgrenzen 
heen nuttig zijn. 

Dit essay is alleszins een eerlijk gemeende 
ontleding, met bovendien de verdienste 
duidelijke remedies aan te wijzen. Ver
hofstadt is hier zeker niet de originele 
denker of de uitvinder van een won-
dergeneeskunde. Het is wel belangrijk, 
dat een vooraanstaand politicus van de 
grootste Vlaamse oppositiepartij zo 
hardop denkt. Het bewijst dat de politiek 
dood is. In kort bestek is hier zeker een 
ruw kader geschetst, dat uitnodigt tot 
verdere discussie, rijker geschakeerde in
vulling en verfijning. De uitspraken en 
geschriften van VU-voorzitter Bert An-
ciaux gaan trouwens in dezelfde rich
ting. 

Indien de nieuwe VLD-voorzitter nu ook 
de eigen VLD-partij integraler kan over
tuigen van zijn verfrissende ideeën - en 
dit geldt zeker op het vlak van de verdere 
logische federalisering en communau
taire homogeniteit van Vlaanderen - zal 
de dialoog met de nationalisten van de 
Volksunie ongetv^jfeld mogelijk blijven. 

Dirk Stappaerts 

c» De Belgische ziekte. Diagnose en re
medies. Guy Verhofstadt. Uitg. Ha
dewijch, Antwerpen, 1997, 120 blz., 

398 fr. 
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D e gemeenteraden zijn allen bijna 2,5 jaar bezig en binnen enkele maanden 
zullen de persconferenties over '1.000 dagen aan liet beleid' dan ool< niet 

meer te tellen zijn. De regionale krantenredacties wacht hopen werk. 
Hasselt was één van de eersten. 

Gevraagd naar wat meer informatie over 
dat gratis busvervoer in Hasselt, laat de 
plaatselijke VU-schepen/a« Yperman ons 
weten dat hij ons een en ander zal be
zorgen. De begeleidende brief bij het pak
ketje spreekt boekdelen: „Dit alles is 

slechts mogelijk dankzij een progressief en 

gedurfd beleid, een stevige coalitie, jong 

van hart en geest, die de accenten ook 

daadwerkelijk legt, waaralle anderen in het 

beste geval zeggen 'waar ze gelegd zouden 

moeten worden'. Heel Vlaanderen spreekt 

erover en dat betekent toch iets. Als Mieke 

Yogels hier al problemen mee heeft, dan 

spreekt dat boekdelen." 

Later verschaft schepen Yperman tele
fonisch tekst en uitleg: „Wanneer je ziet dat 

een stad als Hasselt erin slaagt om gratis 

busvervoer op zijn grondgebied aan te 

bieden en een Agalev-schepen - voor wie 

Nuchter bestuur doet 
Jeneverstad leven 

zoiets toch ontegensprekelijk een belangrijk 

programmapunt moet zijn - zich in alle 

bochten wringt om toch maar te laten 

weten dat het project in haar stad niet zou 

slagen, dan weet je dat je goed zit." 

Dat gratis busvervoer - gekoppeld aan een 
verveelvoudiging van het busaanbod -
heeft inderdaad enkele dagen lang de 
krantenkoppen beheerst. Het stadsbestuur 
hoopt dat meer mensen (opnieuw) de bus 
zullen nemen en alzo de verkeershinder 
beperken. Want van dat verkeer onder
vindt de modale Hasselaar nogal wat 
problemen, gaande van de kwalijke uit
stoot van C02 over filevorming tot par-

Voeren, een symfonie 
Tien winnaars verrassingspaicicet 

Enkele weken geleden kregen WIJ-lezers de kans om een Voerens informatiepakket 
aan te vragen. Onder hen bevinden zich ook tien gelukkigen die zich vanaf vandaag 
de trotse eigenaar mogen noemen van een Yoerens verrassingspakket ter waarde van 
550 fr. Mogen zich binnenkort naar Voeren begeven gewapend met een Voerense 
wandelstok, een wandelpet, een flacon zonnemelk en een Limburggids: 
W De Waele (Zulte), Eddie Favoreel (Brussel), André September (Opwijk), August 
Bellings (Molenstede), Fam. Vermaut-Defour (Sint-Eloois-Winkel), Luc Uytten-
daele (Ertvelde), Luc De Temmerman (Buizingen), Dany De Breuker (Wijnegem), 
Herman Vandenbulcke (Kortrijk) en Erik Lafaut (Izegem). 
De omvang maakt het niet mogelijk om de pakketten met De Post te versturen. De 
10 winnaars wordt dan ook gevraagd contact op te nemen met de redactie (tel. 
02/219.49.30) over de wijze waarop zij het pakket bij hen thuis kunnen krijgen. 
Winnaars en alle andere aanvragers van een informatiepakket over dit prachtig 
stukje Limburg krijgen een dezer hun zending in de bus. 

keermoeihjkheden. De coahtie hoopt door 
haar radicale keuze voor het openbaar 
vervoer op een ommezwaai in deze ne
gatieve effecten. Hoopt erop, maar ver
wacht het ook een beetje. Door werken 
aan de Hasseltse kleine ring, die om
getoverd wordt tot een 'groene boulevard' 
met enkele rijrichting (zie ook WIJ 24 okt. 
96), rijdt er al geruime tijd met groeiend 
succes een gratis pendelbusje. „Dat gratis 

en efficiënt openbaar vervoer kansen heeft, 

bewijst de boulevardpendel. Inwoners en 

bezoekers van de stad die jaren geen open

baar vervoer meer gebruikten, hebben deze 

pendel ontdekt en zijn nu vaste gebruikers 

geworden. Tijdens piekdagen worden meer 

dan 2.000 reizigers genoteerd, terwijl het 

daggemiddelde 1.150 bedraagt" luidt het 
in de mededeling. 

AFBOUW SCHULD 

Maar het Hasseltse stadsbestuur heeft 
meer gedaan de afgelopen jaren. De co
alitie tussen Agalev, SP, VLD en VU schijnt 
goed aan elkaar te hangen en bovendien 
puik werk af te leveren. Zo klopt de 
meerderheid zich op de borst dat ze erin 
geslaagd is om de schuldenberg, die tijdens 
de voorgaande jaren was opgelopen tot 
4,2 miljard, terug heeft kunnen brengen 
tot 'slechts' 3,55 miljard. De stad heeft 
m.a.w. 650 miljoen bespaard. 
„In de financiële ruimte die zo ontstond 

werd een creatief horizontaal beleid op

gezet dat gestalte moet geven aan het 

objectief 'Hasselt aan de mensen'. Hiertoe 

werd de verticaliteit in de bevoegdheids

domeinen doorbroken. Er werd gezocht 

naar de echte noden en behoeften van de 

bevolking en kwaliteit, duurzaamheid en 

dienstverlening werden als de hoogste pri

oriteiten gesteld. Dit resulteerde in tal van 

innoverende initiatieven, telkens gestoeld 

op creativiteit, inspraak van de bevolking 

en belangengroepen, een geringe kost en 

een maximale 'return' voor de bewo

ners." US' 

De regionale vu-krant 

De fiscale strook 
In De Standaandvan 5 april 1984 schreef ik mijn eerste 
vrije tribune. Dertien jaar geleden pleitte ik reeds voor 
het niet afscheurbaar maken van het onderste ge
deelte van het getuigschrift voor verstrekte hulp dat 
de arts na de raadpleging aan de patiënt meegeeft. 
Die afscheurbare fiscale strook deugt niet omdat dit 
de deur op een kier zet voor onregelmatigheden: 
overdreven tarieven, fiscale fraude en machtsmis
bruik. Wij mogen niet alle artsen over dezelfde kam 
scheren, maar evenmin de kat by de melk zetten. 
Op mijn partementaire vraag van 31 maart: '82 kreeg ik 
van de toenmalige minister Dehaene voor Sociale 
Zaken volgend antwoord: „Het getuigschrift voor 
verstrekte hulp dat door de arts bij het verlenen van 
geneeskundige zorgen aan de patient dient afge
leverd, stelt deze laatste ertoe in staat de ver
zekeringstegemoetkoming te bekomen vanwege zijn 
ziekenfonds. De aflevering van dit document Is on
afhankelijk van de al of niet betaling van de honoraria 
door de patiënt Daartegenover staat het ontvangst
bewijs of de fiscale strook. Dit gedeelte van het 
getuigschrift stelt de arts zijn patiënt alleen ter hand 
indien deze het ereloon betaald heeft. Deze strook 
geldt immers als betaalbewijs of kwitantie." in de 
praktijk betekent dit dat de dokter de fiscale strook 
slechts voor zich mag houden wanneer de zieke niet 
t)etaalt. 

Onlangs heeft de Kamer het wetsvoorste! goed
gekeurd dat die strook niet langer afscheurbaar 
maakt. Men enige vertDazing verneem ik dat de VU-
fractle zich samen met de VLD en het Vlaams Blok 
heeft onthouden! Ik vind dit een gemiste kans om een 
deel van de fiscale fraude te bestrijden en de zieke te 
verdedigen. De motivering van de VU-onthouding 
klinkt zwakjes: „Waarom de medische sector con
troleren en bvb niet de architecten? Fiscale controle 
via de mutualiteiten is onaanvaardbaar." Wanneer het 
waar is dat de ziekenfondsen zelf geen toonbeeld zijn 
van openheid dan is het evenzeer waar dat zij geen 
fiscale controle kunnen uitoefenen, dat kan alleen de 
fiscus. Het feit dat men niet alle fraudes tegelijk kan 
aanpakken, betekent niet dat men er zelfs geen begin 
moet mee maken. 
De strijd tegen de fiscale fraude geldt niet alleen voor 
de medici maar voor alle vrije beroepen: advocaten, 
notarissen, architecten, restauranthouders en voor 
elkeen in het bijzonder 
In ons bizar koninkrijkje betalen teveel loontrek-
kenden teveel belastingen omdat teveel zelfstan
digen en vooral vennootschappen en multinationals 
te weinig belast worden. Als rechtvaardigheidspartij 
kan de VU daar iets aan doen. ik hoop dat, wanneer de 
Senaat de zaak evoceert, de VU-senatoren het wets
voorstel zonder meer zuilen goedkeuren. 

Jan caudron 
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De 
IJzersymbolen 

kregen een 
voorlopige 

rustplaats In 
de kapel van 

de toren. 

IJzersymbolen naar 
voorlopige rustplaats 

Priester Daensdag 
te Aalst 

In 1932 en 1937 werden de stoffelijke 
resten van enkele frontsoldaten tijdens de 
IJzerbedevaart bijgezet in de crypte van 
de eerste IJzertoren. Vijfenzestig jaar later 
was hun begraafplaats bouwvallig ge
worden. 

Het is de statutaire en historische op
dracht van het IJzerbedevaartcomité om 
de gedachtenis aan deze gesneuvelden in 
ere te houden. Daarom werden de stof
felijke resten van deze zgn. IJzersymbolen 
uit de onveilige en bouwvallige crypte 
gehaald en een tijdelijke rust gegeven in 

de kapel om volgend jaar in de ver
nieuwde crypte ondergebracht te wor
den. 

De IJzersymbolen zijn: Renaat De Rud
der, Joe English, Frans Vander Linden, 
Edward en Frans Van Raemdonck, Firmin 
Deprez, Frans Kusters, Hubert Willems 
en Juul De Winde. 

Leden van het IJzerbedevaartcomité 
woonden de opgravingen bij en ver
gezelden de kisten van cyrpte naar kapel. 
Volgend jaar zullen ze in de vernieuwde 
crypte opnieuw worden bi|gezet. 

Crensoverschrilclende milieu-informatie 
Tussen de beide provincies Limburg zijn de 
afgelopen jaren heel wat mitiatieven ge
nomen om de grensoverschrijdende mi
lieulast aan te pakken of, beter nog, te 
voorkomen. In het Maaseducatiecentrum 
'De Wissen' (Stokkem) werd in de marge 
hiervan, op initiatief van gedeputeerde 
Frieda Brepoels, enkele weken geleden een 
interlimburgse voorlichtmgsvergadering 
voor gemeentebesturen georganiseerd. Ze 
informeerden elkaar hoe met elkaar om te 
gaan m geval van een milieuvergunnings-
plichtige activiteit met een grensover
schrijdend karakter. Ter voorkoming van 
problemen werd een aantal afspraken ge

maakt. Bedoeling is dat binnen de be
trokken grensgemeenten tot een afstand 
van 3 tot 5 km. uit de landsgrens over 
hinderlijke inrichtingen die onder het ge
zag vallen van de Bestendige Deputatie 
langs Vlaamse zijde en de Gedeputeerde 
Staten langs Nederlandse zijde informatie 
uitgewisseld wordt. Tijdens de info-na-
middag werden deze afspraken enthou
siast onthaald en ervaren als een belangrijk 
hulpmiddel bij de beoordeling van milieu
effecten van activiteiten aan beide zijden 
van de grens. Opnieuw een voorbeeld 
voor de goede samenwerking tussen 
Vlaanderen en Zuid-Nederland. 

Nuchter bestuur 
in jeneverstad 

(Vervolg vorige blz.) 

Een en ander uit zich in o.a. een verbeterde 
dienstverlening, kinderopvang, verhoging 
van het veiligheidsgevoel, een vernieuwd 
cultuurbeleid en een versterkte aandacht 
voor cultuur. „Hasselt wil een duurzame, 

leefbare en kwalitatief sterke centrumstad 

Zijn. Een stad die toekomstgericht werkt 

aan creatieve en vernieuwende projecten. 

Een stad die een beleid voert gericht op de 

mensen en geïnspireerd door een alles

omvattende, evenwichtige visie." 

Jan Yperman benadrukt dat, ook al is dat 
zeer zelden duidelijk, niet alleen bur
gemeester Steve Stevaert de touwtjes in 
handen heeft, maar dat het besturen van 
Hasselt het werk is van een hechte groep 
enthousiaste mensen. 

Hasselts VU-schepen Jan Yperman-
,,Heel Vlaanderen spreekt over het 

gedurfd en progressief beleid dat wij 
in Hasselt voeren. " 

Op zondag 15 juni gaat te Aalst de 
jaarlijkse Daensdag door. 
9u.40: hulde aan het Daensmonument op 
het Werfplein. Korte toespraak door Luc 
D'Hondt. Zangkoor Renaat Van Daele. 
lOu.: eucharistieviering in de Sint-Mar-
tinuskerk van Aalst opgedragen door de
ken Jozef De Smet. Homilie door pater 
Wilfried Heyvaert S.J. Muzikale omlijs
ting: het koor Canticorum Jubilo uit 
Moorsel. Organist: Kristiaan Van Ingel-
gem. 

llu.30: academische zitting in de feest
zaal van het stadhuis. Welkomstwoord 
door Herman Slagmulder, voorzitter 
Priester Daensfonds. Inleiding door bur
gemeester A. De Maght. Hommage aan 
Frans De Neve, stichter van het Priester 
Daensfonds, door Willy De Turck. Ge

legenheidstoespraak door Fernand Van 
Hemelryck, algemeen voorzitter van het 
Davidsfonds. Presentatie en bindteksten 
door Elia Vermeulen. Samenzang. 

Wlttervcicprlis 
voor 
iviarc De Vriese 
Op vrijdag 6 juni jl. werd in de Cothlsche 
Zaal van het stadhuis te Brugge (Burg-
plein) de jaarlijkse prijs van de Stichting 
Witteryck uitgereikt aan Mare De 
Vriese. 

Deze uitreiking gebeurde samen met 
de diplomatoekenning aan de cursis
ten van het Vlaamse Kruis. 

Wij wensen Mare alle gelukwensen met 
deze erkenning. 

OOST-VLAANDEREN 
za. 21 juni GAVERE: 15de zomer-

barbecue. Vanaf 19u.30 in zaal Nova, Steen
weg 82 te Asper Aperitief, hapjes, scampi's, 
varkensham en dessert aan 600 fr. (-18j.: 
300 fr). Gastspreker: Geert Bourgeois. In
schrijven vóór 19/6 bij bestuursleden. Org.: 
vu-Groot-Gavere. 

Zo. 19 juni LEDE: Jaarlijkse Bar
becue in zaal 't Hofsmeer Hofsmeerstraat 
te Impe-Lede. Vanaf 12u.30 Deelname: 400 
fr. aperitief inbegrepen. Org.: VU-Lede. 

Zo. 6 Juli OUDENAARDE: Barbecue 
in Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250 te 
Melden. Deelname: 400 fr. p.p., -I2j. 250fr 
Org.: Vlaamse Vriendenkring Oudenaarde 
i.s.m. VU-Oudenaarde. 

Zo. 6 juli ZOTTEGEIM: GuldenspO-
renetentje. Barbecue van 11u.30 tot 15u. in 
Ontmoetingscentrum Leeuwergem. Org.: 
vu-zottegem. 

Do. 10 juli GEIMT: 11 juli-herden-
king. Om 15u. in zaal Reinaert, Reinaert-
straat. Gastspreker is Herman Maes. M.m.v. 
Rony ranke, Emiel Hullebroeckkoor en VNJ-
jeugdkapel. Toegang gratis. Ruime parking. 
Iedereen welkom. Org.: VWG-Federatie 
Gent. 

Vr. 11 Juli DEINZE: Culdensporen-
slag-herdenking. Feest van de Vlaamse Ce-
meenschap. 19u. Beiaardconcert. 20u. 
Feestzitting in de Bietenoogstzaal van het 
Museum van Deinze en de Leiestraak. Met 

Partytuur (muziek-ensemble uit De Pinte). 
Toespraak door Herman Maes, voorzitter 
Cultuurraad. 

WEST-VLAANDEREN 
DO. 12 juni DEERLIJK: Jaarlijkse 

herdenkng René De Clerc. Om I9u. aan de 
kerk St. Columba te Deerlijk. Toespraak 
door dhr. Werner Van Denabeele. Infol: 
056/71.76.41 -71.47.68. 

Za. 14 juni BRUGGE: Cabaret 
avond met Karel Declercq over ,,Het jolijt 
van de actualiteit". In Het CC De Dijk, 
Blankenbergse Stenweg 221. Deuren 20u. 
Toegang: leden Vlaams Forum 250 fr., 
niet-leden 300 fr Toegangskaarten: 
Joel Boussemaere (050/35.66.87), Hilde Ja-
ques (050/33.80.53), Gerard Vanhecke 
(050/33.13.91). Org.: VZW Vlaams Forum, 
Sint-Kruis-Brugge i.s.m. VU-Croot-Brugge. 

Za. 14 juni WESTEI\I0E: Jaarlijks 
Ledenfeest van VU-Westende-Lombard-
sijde. Om 20u. in feestzaal Touring-Club, 
Lombardsijdelaan 153 te westende. Deel
name 495 fr (aperitief koude schotel en 
koffie). Inschrijven vóór 9/6 bij Chris Niville 
(058/23.71.32) Of Lode Maesen 
(058/23.34.30). 

ZO. 15 Juni TiELT: Zomerbarbecue 
in De Oude Wal, Ruisseledesteenweg. Ape
ritief vanaf 11u.30. Gastsprekers: Geert 
Bourgeois en Chris Vandenbroeke. Info en 
inschrijvingen: 051/40.35.95. Org;: VU-
Tielt. 

lUa. 16 juni iZECEIM: Panamaranko 
in Watou, door Els Vermeersch, lic. Kunst
geschiedenis. Om 20u. in de Plantynzaal 
van de Izegemse Stadsbibliotheek. Vooraf 
inschrijven bj José Bogaert (051/30.10.39) 
of Erik Vandewalle (051/30.26.70). Org.: 
VSVK. 

DO. 19 Juni BRUGGE: Daniel Vang-
roenweghe over ,,Aids in Afrika". Oor
sprong, verspreiding, seksuele netwerken 
enz. Om 20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22 
te Brugge. Org.: Vzw Informativa. 

DO. 19 juni BRUGGE: Daniel vang-
roenweghe over ,,Aids in Afrika". Om 20u. 
in De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: in
formativa. 

za. 21 juni ZWEVEGEiM: Zomerreis 
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VGC praat met 
Vlaams-Brusselse 

mandatarissen 

^ UIT DE REGIO # 

Woensdag 28 mei jl. vond op initiatief van 
Vic Anciaux, voorzitter van het College 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC), voor het eerst een ontmoeting 
plaats met de Vlaamse mandatarissen uit 
de gemeenten en OCMW's. Op de 
agenda: het Sociaal Impulsfonds (SIF) en 
de Samenlevingsinitiatieven van de VGC. 
Alle Vlaamse democratische schepenen, 
gemeenteraads- en OCMW-leden wer
den door Vic Anciaux uitgenodigd. De 
respons was goed met afgevaardigden uit 
Brussel, Anderlecht, Molenbeek, Koe-
kelberg, Sint-Joost-ten-Node, Schaar
beek, Vorst, Ganshoren, Sint-Pieters-Wol-
uwe, Oudergem, Ukkel en Evere. Niet 
alleen de „arme" gemeenten dus. 
De Vlaamse raadsleden vroegen zich af 
welke rol zij kunnen spelen bij de uit
voering van het SIF dat de leefkwaliteit 
van de stad moet verbeteren. Vic Anciaux 
heeft ze verzocht de Nederlandstalige 
initiatieven en projecten beter bekend te 
maken, zowel bij de burgemeesters en 

schepenen als bij de plaatselijke bevol
king. Tevens drukte hij de wens uit dat de 
mandatarissen de projecten van het SIF 
aansluiting zouden laten vinden bij de 
gemeente-initiatieven waardoor een 
meerwaarde kan worden gecreëerd. Vic 
Anciaux sprak de wens uit dat de be
trokken gemeentebesturen de gespreks
tafel aanbieden voor geregeld overleg en 
zelfs partnership tussen alle actoren in de 
achtergestelde buurten om zo een groter 
resultaat te bereiken. 
In de buurtgebonden werking die het SIF 
voorstaat, is overleg met de plaatselijke 
mandatarissen belangrijk. Vanwege hun 
terreinkennis. Vic Anciaux beloofde ge
regeld overleg met hen te plegen. Vanaf 
september zal hij tien SIF-gemeenten be
zoeken om de dialoog met de gemeenten 
aan te zwengelen en met de bewoners, 
voor wie het ten slotte allemaal bedoeld 
is, te kunnen spreken. Hij hoopt bij die 
gelegenheid ook de burgemeesters en 
schepenen te ontmoeten. 

van Vlaamse Club Groot-Zwevegem. Ver
zamelen om 8U.45 aan de oude vaartbrug 
In de Otegemstraat. Om 9u. stipt afvaart 
naar Oudenaarde. Verder ook rondrit door 
de Vlaamse Ardennen. Deelname: 1.000 fr 
p.p. (boot, bus, gids en avondmaal). In
schrijven tot 13/6 bij bestuursleden. 

WO. 25 Juni BRUGGE: Ingrid Scher-
rens spreeirt over ,,Slapen en relaxatie
oefeningen". Om 14u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Na de activiteit is er kof
fietafel voor M/ie dit wenst. Org.: VWC-
Brugge-Zuid. 

Zo. 6 Juil DEERLIJK: Braadfeest in 
het Caverkasteel te Deerlijk vanaf I1u.30. 
Org.: vu-Deerlijk, info: 056/71.76.41 -
71.47.68. 

ZO. 6 juli BESELARE: Jaarlijkse uit
stap: Champagnestreek. Vertrek om 6u. 
kerk Beselare. Terug thuis rond 22u.30. 
Bezoek aan champagnehuis én champag-
neboer en andere toeristische attracties. 
Deelname: vu-leden: 1.100 fr, niet-VU-le-
den 1.400 fr, -12j. 300 fr Inschrijven vóór 
27/6 bij Luk Hoflack (0587/46.78.55). 

LIMBURG 
zo. 15 Juni BEVERST- SCHOON

BEEK: Voor de tweede keer houdt de VU-
afdeling Beverst-Schoonbeek een familie-
fietseling. Vertrek om I4u. aan het kerk
plein van Beverst. 

ANTWERPEN 
za. 14 Juni SCHOTEN: Het koor De 

Notenkrakers van VVVG-Schoten verzor
gen de mis in de Finistère-kerk In de Nieuw
straat te Brussel om 16u.30. Sympathi
santen kunnen gratis mee met de bus. 
Vertrek om I4u. op de CB-parking, Bre-
dabaan. Verscheidene stopplaatsen zijn 
voorzien. Info: 03/3553.68.94. 

Dl. 17 Juni BERCHEM: Wandelen 
o.l.v. Alex Elaut in het park Middelheim en 
Den Brandt. Samenkomst aan het Nach
tegaaltje om 18U.45. Vertrek stipt om I9u. 
Deelname p.p. 150 fr inschrijven verplicht 
bij FW-8erchem (03/321.73.60). 

WO. 18 Juni TURNHOUT: Bert An
ciaux spreekt over,,Minder België is meer 
democratie". Om 20u. in De Warande, Kel-

dercafé. Org;: Vlaamse Kring Turnhout 
i.s.m. VCLD. 

Vr. 20 Juni MORTSEL: Avondwan 
deling op het domein ,,De inslag" te Bras-
schaat. Onder leiding van Tuur Wuyts. Sa
menkomst vóór het gemeentehuis van 
Mortsel om 19u.30. Deelname: leden gratis, 
niet-leden 50 fr. Org;: FW-Mortsel. 

Di. 24 Juni BERLAAR: Publieke ge
meenteraadszitting, om 20u. Info: Walter 
Luyten (03/482.11.93). 

za. 28 Juni MARIEKERKE-BOR-
NEM: Vlaamse Kring neemt deel aan het 
20Ste Vis- en Folklorefestival. Stand in de 
Omgangstraat aan nrs 24-26, met heerlijke 
visdelicatessen aan schappelijke prijzen. 
Van 11 tot 20u. Ook op zondag 29/6. 

DO. 10 Juli WOMMELCEIM: Gul 
densporenzangfeest. Om 20u. in Keizers
hof, Dasstraat 24. in het kader van 50 jaar 
Feiix Timmermans en 15 jaar Jan Puimège. 
Gratis inkom. Org.: KK Jan Puimège, 
Vlaamse Vriendenkring, FVK-Rodenbach-
fonds Apen en gemeentebestuur Wom-
melgem. 

vr. 11 Juil BERLAAR: Gulden-
sporenviering met feestrede door kul-
tuurschepen Walter Luyten. Info: 
03/482.11.93. 

za. 12 Juli HEIST 0/0 BERG: Breu 
geliaans buffet n.a.v. Guldensporenher-
denking. Om 18u. in saai Sirene. Reservatie 
verplicht. Betaling vooraf gewenst. 
Grootse feestavond in CC Zwaneberg, Berg-
straat. Met optredens. Feestrede door ere-
senator Walter Luyten. Info: 015/24.80.86 
en 03/482.11.93. 

za. 12 Juli WESTERLO: Guldens-
porenviering in taverne 't Abdijke, Ton-
gerlodorp (lOOm. van kerk) Tongerlo. Gast
spreker: nationaal VU-ondervoorzitter en 
burgemeester van Laakdal Patrick Van 
Krunkelsven. Feestmaal aan 350 fr, kin
deren tot 8j. 220 fr Inschrijven vóór 1 julli 
op rek. 417-6034191-85 van volksunie-
Westerlo. 

DO. 31 Juil HEIST O/D BERG: Af-
sluitingsdatum van deelnemerslijd groeps-
reservatie voor première van musical De 
Witte in het gemeentelijk CC op 18/10. Org. 
vu-afdeling, 015/24.80.86. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het volksunie-partijbe
stuur van maandag JI. werd volgende 
persmededeling verspreid 

IS DE NIEUWE VERHOFSTADT 
GELOOFWAARDIG? 

Het partijbestuur van de VU feliciteert Guy 
Vertnofstadt met zijn verkiezing tot partij
voorzitter van de VLD. 
De thema's die de kersverse voorzitter nu als 
prioritair aanduidt verschillen op het eerste 
zicht al van zijn analyses en remedies van 
enkele weken geleden. De terecht scherpe 
omschrijving van de Belgische ziekte, het 
Belgische immobilisme en de logische con
clusie dat in een nieuwe communautaire 
ronde meer bevoegdheden, ook sociaal-eco
nomische, moeten toegekend worden aan 
Vlaanderen en Wallonië, verdwijnen nu reeds 
naar de achtergrond. Is dit een vergetelheid 
of is het een bewuste strategie om alle 
poorten naar een snelle machtsdeelname 
kost wat kost open te houden? We vragen 
het ons af. 

De houding van Verhofstadt in dit belangrijk 
dossier is een eerste test voor zijn geloof

waardigheid. De VU wil de nieuwe VLD-voor-
zitter dan ook twee concrete vragen stellen. 
Zal de VLD onder Verhofstadt In een vol
gende federale regering stappen als er geen 
nieuwe communautaire ronde komt? En zal 
de VLD opnieuw actief deelnemen aan de 
besprekingen in de commissie staatsher
vorming In het Vlaams Parlement om de 
Vlaamse eisen scherp te stellen en een zo 
breed mogelijk Vlaams front tot stand te 
brengen? 

De houding van Verhofstadt in dit dossier, 
maar ook In een aantal andere dossiers, en 
we denken daarbij aan de nieuwe politieke 
cultuur, de verdieping van de democratie, de 
ontzuiling, ... zal niet alleen bepalend zijn 
voor zijn Imago maar ook voor het realiseren 
van een echte breuk met de traditionele 
politiek in dit land. De VLD kan nu bewijzen 
dat ze het roer wil omgooien en het Im
mobilisme en de pure machtspolitiek wil 
doorbreken. De subtiele aanpassing van het 
discours van Verhofstadt na zijn verkiezing 
doet vermoeden dat grote principes uit
eindelijk zullen moeten wijken voor het prag
matisme van de macht. 

11 juli: betaalde 
feestdag 

Op initiatief van liet VU-arrondissement 
Leuven wordt een petitie-actie georga
niseerd opdat 11 juli, de dag van de 
Vlaamse gemeenschap, een betaalde 
feestdag zou worden. In het Vlaams par
lement werd dit voornemen reeds goed
gekeurd. Omdat de federale overheid, in 
samenspraak met de andere gemeen
schappen, de feestdagen vastlegt is daar 
nog niets van in huis gekomen. 
Met de actie wil het VU-arrondissement 
Leuven de eis kracht bij zetten. De petitie 
startte op de nationale VU-conventie, 
zondag 1 juni 1997 en wordt op 11 juli 
afgesloten. Die dag zullen nog hadte
keningen worden verzameld op de markt 
van Leuven. Er wordt ook voorzien an
dere markten aan te doen. 
Vlaams volksvertegenwoordiger Gerda 
Raskin: „We wilden iets organiseren dat 

een duidelijke weerklank zou hebben. Het 

feest van de Vlaamse gemeenschap moet 

ten alle prijze een betaalde feestdag wor-

Cerda Raskin 

den. Voor ons is het vooral om de sym

bolische betekenis te doen. Een betaalde 

Vlaamse feestdag onderstreept de Vlaamse 

identiteit. We nodigen ook de WIJ-lezers 

uit om hun steentje bij te dragen." 

11 juli: betaalde feestdag 
Ja, Ik steun de actie '11 juli betaalde feestdag' 

Voornaam: 

Naam: 

Straat: 

Postnummer: Gemeente: 

Handtekening: 

Opsturen naar: 

Gerda Raskin, Vlaams volksvertegenwoordiger. Bergstraat 46. 3010 Kessel-Lo 
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Wenst U meer informatie over de advertentiemoselijkheden 
in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.82 

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

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

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km 
Brugge ^ 
Oostende 
DeHaan . 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

nmiiiiii! 

I Wrmees 
^ Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karei Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

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

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

Misschien het mooiste Hotel in Vlaanderen 
3 overnachtingen, half pension 4 gangenmenu,... enz. 

Luxekamer met douche 6.500,- Bfr. p.p. 

Luxekamer met dubbele whirlpool 9.800,- Bfr. p.p. 

Tel. 059/26.82.97 10 Km van Brugge 

Fax 059/26.89.35 & Oostende 

Hotel De Stokerij Oudenbuig 

1 fles champagne met deze bonüü 

Email Hotel De Stokerij ©flanderscoasLbe. 

mm At. 

Sluit een handicap uit? 
\0 ' ÏORDEN personen met een handicap uitgestoten? Hoe dan ook, de integratie van 
' ' J L I personen met een handicap heeft veel facetten. Daarom onderzocht Standpunten 
hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren m verband met thutsbegeleiding, ondersteunend 
onderwijs, aangepast wonen, toegankeiijkheid en geschikt werken. Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal. 

iKAî  een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nahonaal 

Studiecentrum vïw. Voor een los nummer betaalt u 100 frank. Meer informatie: 
VNS vzw. Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel, Tel,; 02/219,49.30 of fax: 02/217.35,10. 

* Te huur: Nieuw appartement in Oost-

duinkerke: 2 sik., alle comfort, garage. 

300 m van zee. Tel. 015/55.00.22 of 

015/52.98.40. 

* Gepensioneerde binnenhuisschilder 

uit het Gentse neemt nog werk aan. 350 

fr./u. plus BTW Enkel aandienen indien 

ernstig. Zich wenden tot de redactie van 

WIJ. 

* Nog tijd om te beslissen! Een unieke 

familievakantie in de Algarve (Portugal) 

in een landhuis mét 10x5m-zwembad 

zoekertjes 
kan nog. 3 sik, 2 badk., douchecel en 

alle comfort voor 6 tot 8 personen. Was-

afwasmachine met alle gerief en linnen 

aanwezig. TV, barbecue in de tuin, enz. 

Ideale ligging: in Almancil op enkele km 

van de toeristische centra (lOkm van 

Faro-vliegveld). 

(Betaalbare) Huur te bespreken met 

privé-eigenaar Snel reageren via Bureel 

Blad (onder vermelding Portugal) dat 

doorzendt. Nog vrij; juni-juni-1/2 aug.,-

sept. 

liet ^alingbutó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

TeL 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 
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DE FABRIEK IN 
VILVOORDE 
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e voetbalbeker van België staat één jaar lang te 
kijk in het Veltwijckpark. Germinal Ekeren 

nam inderdaad afstand van Anderlecht. 4-2. Het 
kon tellen. Het was veelbetekenend. 

Voor de winnaars en voor de verliezers. 

Germinal is een buitenbeentje in ons 
eersteklasse voetbal. Zo'n twintig jaar 
geleden leefde de club nog een uitzicht
loos bestaan in de Antwerpse provinciale 
reeksen. Alles veranderde met de komst 
van Jos Verhaegen en René Snelders, twee 
aannemers die én de centen konden tellen 
én verstand van voetbal hadden. Dit 
laatste onderscheidde hen en onder
scheidt hen nog steeds van veel andere 
clubbestuurders. 

WOESTIJN 

Germinal promoveerde met onthutsende 
regelmaat tot in de hoogste klasse. De 
club meldde zich in 1989 bij de elite. 
Ekeren werd met sympathie bejegend 
want iedereen was ervan overtuigd dat 
het sprookje onmogelijk lang zou kunnen 
duren. Dat was een misrekening. Met 
jongens die elders waren afgedankt en 
voor weinig geld op de toen nog on
bestaande spelersmarkt werden aange
kocht hield de club zich staande. Van 
Club Brugge kwam Filip Van de Walle, 
wellicht het meest sprekende voorbeeld. 
In de jaren negentig was Germinal Ekeren 
ongetwijfeld „de eerste club van 't stad". 
Het predikte zijn eigen geloof in de 
Antwerpse voetbalwoestijn waarin Ant
werp met financiële problemen worstelde 
en geen enkele regelmaat in zijn prestaties 
kon leggen en waaruit Beerschot mis
schien wel voorgoed verdween. De eens 
zo roemrijke vereniging van het Kiel 
vecht nu al jarenlang een uitzichtloos 
schijnende strijd tegen de financiële on
dergang. Desondanks neemt „de stad" 
Germinal nauwelijks ernstig. Ook dat is 
kenschetsend voor de metropool. Op de 
Heizel was Germinal aanwezig met 6.000 
supporters. Dat heette het absolute maxi
mum en dat aantal is eigenlijk nooit 
aanwezig op thuiswedstrijden. Het maakt 
het allemaal nog onwaarschijnlijker. 
Germinal speelde de afgelopen jaren drie 
bekerfinales. Vorige zondag won het voor 
het eerst. Daardoor werd ook voor de 
derde keer een Europees ticket veroverd. 
Het klinkt ongelooflijk en het bewijst dat 
„kennis van voetbalzaken" nog kan lonen 
in een wereld die gelooft dat alles met 
geld kwan worden gekocht en geregeld. 
Het realisme van de club uit het Vel
twijckpark strekt velen tot voorbeeld. 
Germinal heeft geen schulden, zou zelfs 
geld op de spaarrekening hebben staan. 
De club wordt ook op geregelde tijd
stippen leeggeroofd door de groten. In de 
komende weken verlaten doelman Van de 
Walle, verdediger Dheedene en spelma
ker Urban Ekeren. Er wordt niet over 
geklaagd. Men heeft er mee leren leven. 
Men is er mentaal op voorbereid. Ger
minal gelooft in de werkkracht van het 
bestuur en de spelersgroep. Het vecht een 
intelligente strijd met de weinige maar 

trefzekere wapens waarover het beschikt. 
Wie het zo bekijkt kan zich alleen maar 
verheugen over het welverdiende succes 
van een in zijn eigen omgeving nauwelijks 
naar waarde geschatte vereniging. 

HET EINDE VAN EEN TIJDPERK? 

We hebben er beleefdheidshalve nog een 
vraagteken achter geplaatste maar ei
genlijk geloven we dat er een eind is 
gekomen aan de gloriejaren van Sporting 

van 
Anderlecht. Wie in de voorbije jaren de 
ogen openhield mag zich daarover niet 
verbazen. De Brusselse club verloor zijn 
sportieve slagkracht. Zij koos in alle 
omstandigheden voor geld en verstopte 
het voetballistieke onvermogen achter de 
ongegeneerd geëtaleerde rijkdom en zelf
genoegzaamheid. Al is rijkdom in het 
voetbal van vandaag een relatief begrip 
geworden. Het kan allemaal snel keren 
zoals de alledaagse werkelijkheid inmid
dels heeft bewezen. 

Welke goede voetballers hebben het As-
tridpark in de voorbije jaren eigenlijk nog 
niet verlaten? Zetterberg zal wel de enige 
zijn en die kleine Zweed, wiens contract 
al een paar keer werd opengebroken en 
wiens opgelopen seizoen zo sterk was dat 
het hem normaliter een tweede Gouden 
Schoen zou moeten opleveren, begint van 
langsom meer op een heilige te gelijken. 
Wat wil hij bij het sportief wegkwijnende 
Anderlecht nog blijven zoeken vragen de 
nuchtere waarnemers zich af? 

MISKENDE MESSIAS 

Wat is er bij Anderlecht de afgelopen 
jaren niet verkeerd gelopen? Van enige 
visie, van enig herkenbaar beleid was 
nooit sprake. Of toch: men verkocht met 
graagte alles en iedereen die de club 
boven de middelmaat zou kunnen uit
tillen. Oliveira, Van Vossen, Nilis, De-
gryse, Albert, Bosman, De Wilde en De 
Bilde. Anderlecht kon ze allen missen. Zo 
goed stak het systeem in elkaar. Meer 
zelfs, de nar van het circus wiens naam 
iedereen onmiddellijk raadt, vertelde tel
kens luidop dat zijn club door dit vertrek 
nog maar eens een stukje sterker was 
geworden. Viel er op het veld niets meer 
te beleven, er kon toch nog gelachen 
worden door de Anderlechtsupporters. 
Vorig seizoen werd de Duitse trainer 
Herbert Neumann doorgestuurd nog 
voor de competitie goed en wel begonnen 
was. De man, die als een Messias was 
binnengehaald, had het zowaar aange
durfd te beweren dat de kern door het 

vertrek van een paar topspelers aan kwa
liteit had ingeboet. Dacht die Duitser dat 
hij zich zowaar een eigen mening mocht 
vormen om die vervolgens ook nog ken
baar te maken? Zoiets kon niet natuurlijk 
en uit het archeologisch museum van de 
voetbalsport werd Raymond Goethals 

Het loon 
de arbeid 

zowaar nog eens opgediept. Waarna Bos
kamp als een profeet, gezeten op een ezel, 

opnieuw het stadion werd binnengeleid. 
Vandaag heet het dat die Boskamp ei
genlijk geen systeem kon neerzetten, geen 
sportieve structuren vermocht achter te 
laten, veel lawaai verkocht over de op
komende jongeren maar er in feite niets 
mee klaarmaakte. Voor een en ander zal 
René Vandereycken nu gauw gaan zor
gen. 

De Limburger zal het evenwel moeten 
stellen met een spelerskern die bulkt van 
middelmatigheid. Anderlecht koopt geen 

toptalenten meer. Niet omdat dit niet wil 
maar gewoon omdat het die niet meer 
herkent. Zo eenvoudig is dat. Bovendien 
leed de club in het gevecht om de broe
ders Mpenza een psychologische neder
laag waarvan ze zich niet gauw zal kunnen 
herstellen. Neen, Anderlecht is geen top
club meer zoals tijdens het verloop van de 
jongste bekerfinale nog eens overvloedig 
is gebleken. De manier waarop de paars-
witten een 2-0 voorsprong uit handen 
gaven was schrijnend en meelijwekkend. 
Fysiek schoot Anderlecht volkomen te
kort. Het was geen nieuwe vaststelling. 
Ook daar had die Duitse trainer in de 
zomer van '95 als ongemanierd op ge
wezen. Maar het zal dus nu allemaal 
veranderen. Nu Anderlecht er met ver
eende krachten in slaagde geen enkele 
topper aan te trekken zal de ploeg on
getwijfeld nog een stuk sterker zijn dan 
vorig jaar en als de Uefa dan nog zo 
vriendelijk wil zijn de vermeende om
koopaffaire uit de jaren tachtig te klas
seren straalt de toekomst breder dan ooit. 
Sporting toch. 

Gym Pie 

Germinal 

Ekeren haalde 

de beker 

verdiend 

binnen tegen 

een 

zieltogend 

Anderlecht. 
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Held van de natie 
Men heeft er lang op gewacht en men 
vreesde dat het er nooit zou van komen 
Geduld wordt evenwel beloond. Fllip Dewuif 
manifesteerde zich op Roland Garros als een 
heuse toptennisser. De 25-jarige Limburger 
verbaasde zichzelf, zijn vrienden en zijn 
tegenstanders Hij was de eerste met ge
kwalificeerde speler uit de geschiedenis die 
de halve eindstrijd van de Franse open kam
pioenschappen bereikte Hij zette onze 
sportwereld dan ook op stelten Plots her
innerde de natie zich dat de man al eerder 
eens een tornooi in Wenen had gewonnen. 
Ook op gravel en tegen niemand minder dan 
Thomas Muster. Toen al had men kunnen 
vermoeden, want In het circuit worden nooit 
geschenken uitgedeeld Ons mannentennis 
leefde evenwel In de schaduw van de veel 
medlagenlekere dames. Sabine Appelmans is 
een bekende Vlaming en Dominique Monami 
ligt nauwelijks bij haar onder. Die lieftallige 
jonge vrouwen zin uitstekende marketings-
prxDducten. Vandaar. Maar Dewuif kan bij 
momenten aardig doordouwen. Hij weet dan 
van geen ophouden. Hij Is dan opgewassen 
tegen stress. Vijfsetters krijgen hem dan niet 
op de knieèn. Vanzelfsprekend dat de suc
cessen van Dewuif aanstekelijk zullen wer
ken. Al is de nuchtere Limburger die maar 
zelden naast zün schoenen loopt geen pro-

Fllip Dewuif zette tennisminnend Vlaanderen 
weer even In rep en roer. 

duet van een school of een opleidingssys
teem. Hij kan zijn sport bij momenten ge
woon fanatiek beoefenen. Daarvan plukte hij 
in Parijs de vruchten... 
Eigenlijk wachtte ons tenniswereldje ai veer
tig jaar op zo'n huzarenstukje. Washer en 
Brichant waren magische namen uit de jaren 
vijftig. Wat toen scheen te kunnen werd voor 
Dewuif In Parijs opnieuw werkelijkheid. 

cgp) 
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S H et gaat me hier niet om wraak, nog minder om. 

X ^^communautaire evenwichten bij de 

schuldvraag, het gaat simpelweg om pure politieke 

en morele hygiëne. De echte verantwoordelijken 

moeten gestraft worden. Paul Marchal schreef 

een boek. 

^ B O E K E N \ 

Paul Marchal: 

niet 

medlagell, 

maar gebruik 

makend van 

de media. 

12 

Sommigen vinden hem een onverbeter
lijke betweter, een irritant figuur met 
stereotiepe 'onderwijzersmaniertjes'. An
deren zien in hem een ideahstische witte 
ridder die altijd recht door zee gaat. Wat 
er ook van zij: Paul Marchal, vader van de 
vermoorde An, beroert de gemoederen. 
Twee weken geleden kwam een persklaar 
gemaakte versie van zijn dagboek op de 
boekenmarkt. 'Op zoek naar An en Eefje' 
heet het en het is uitgegeven bij Ha-

dewijch. Het boek is een hoogst per
soonlijk relaas van meer dan een jaar 
zoeken naar zijn verdwenen dochter en 
haar vriendin Eefje Lambrecks. 

Mede omdat de hele zaak uitzonderlijk 
veel media-aandacht kreeg, zullen de le
zers weinig nieuwigheden terugvinden in 
het boek. De herinnering zal opgefrist 
worden wanneer Marchal beschrijft hoe 
er geapplaudisseerd werd bij het ten grave 
dragen van Julie en Melissa, wanneer hij 
beschrijft hoe de affiches verbrand wer
den bij het terugvinden van Laetitia en 
Sabine. Het zal weinigen een probleem 
zijn om zich die - tot in den treure toe 
vertoonde beelden - opnieuw helder 
voor de geest te halen. 

MEDIACEIL? 
•••' „Vader Marchal staat onder psy

chiatrisch toezicht." 
- ?)?" „... 
^ „Hij stond een interview te geven 

voor een onbemande camera." 
De voorstelling van het boek leek niet in 
alle opzichten op soortgelijke evenemen
ten. In de eerste plaats omdat ze niet 
gepaard ging met de gebruikelijke, fees
telijke overhandiging van het eerste 
exemplaar aan de auteur. Voorts ook 

die ter opsporing van de meisjes verspreid 

werd - op de kaft af te drukken. Maar om 

juridische procedures te voorkomen heb

ben we daar van afgezien." 

Met die 'juridische procedures' doelde 
De Haes op de eerdere klachten van vader 
Lambrecks, die - al dan niet terecht -
vond dat Marchal Eefje 'gebruikte' door 
haar o.a. te vernoemen in een v.z.w. Wie 
het boek leest en die voorgeschiedenis 
kent (wie niet?), zal dan ook vaststellen 
dat er zeer voorzichtig wordt geschreven 
over de onenigheden tussen beide va
ders. 
„Meer en meer werden we uitgenodigd om 

Op zoek naar 
An en Eefje 

omdat uitgever Leo De Haes met een wel 
bijzonder vreemd bericht zijn inleiding 
afsloot. „Ik heb nog een boodschap voor 

de journalisten die zouden opmerken dat 

Paul Marchal 'mediageil' is omdat alleen 

zijn gezicht op de cover van het boek staat. 

Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. 

De eerste idee was om de affiche - zoals 

deel te nemen aan tv-uitzendingen. Niet 

wij drongen daar op aan, maar de pro

grammamakers. Volgens mij zijn hier de 

misverstanden met vader Lambrecks be

gonnen, lo werden Betty en ik gevraagd 

voor Schermen, niet Jean." (blz. 65) „Het 

is waar dat de pers het middel is om iets in 

de aandacht te houden en daar heb ik heel 

Hoe ontspannend kan het lezen van een 
spannend boek zijn? WIJ maakte - omdat 
juni uitgeroepen is tot thrillermaand - een 
selectie van thrillers, misdaad- en poli
tieromans 
De Nederlandse Corine Kisting\s met 'Satan 
In de polder' niet aan haar debuut toe. 
Wanneer Maurlts Robbers levenloos wordt 
aangetroffen In een sloot, rijzen er vele 
vragen rond zijn dood. Was het een on
geluk? Een aanslag? En welke waren dan de 
motieven^ KIsling voert In haar boek een 
aantal verdachten op, allen uit de directe 
omgeving van Robbers. Maar er is ook nog 
Lisa, die als een rode draad door het dossier 

om haar afwijkende onderzoeksmethodes 
en kan dan ook op weinig meer dan hoon
gelach rekenen. Wanneer Janice Freeman, 
een kennis van brigadier Tom McGowan, 
om het leven komt, aarzelt deze laatste 
dan ook om een beroep te doen op de 
gaven van Elizabeth. Hij schakelt haar niet
temin in en resultaten laten - niet tot 
Ieders tevredenheid - niet lang op zich 
wachten ... 
o» Het teken van de schorpioen. Martha La

wrence. Uitg. Meulenhoff - Amsterdam, 
1996, 224 blz., 598 fr. 

In Antwerpen speelt zich ook al een minder 
fraai tafereel af. Op kerstdag laat P/et 

Junimaancl 
thrillermaand 

lijkt te lopen Het 'geval Robbers' wordt 
opgelost Maar niet zoals verwacht 
CS» Satan in de polder. Corine Kisting. Uitg. De 

Arbeiderspers - Antwerpen, 1996, 200 
btz., 599 fr. 

Marttia Lawrence, auteur van 'Het teken 
van de schorpioen', Is In het dagelijkse 
leven redactrice en professioneel astro
loge Beide bezigheden bultte ze ten volle 
uit In haar mldsaadroman met prlvé-de-
tectlve Elizabeth Chase. Die staat bekend 

Teigeler Nan o a. 'Een dode op St. Anneke' 
en 'De koningin van de Vogelenmarkt Is 
dood!') een lijk vinden van Iemand die op 
een gruwelijke manier aan z'n eind is ge
komen, ondergedompeld in heet frletvet. 
Onderzoekers Carpentler en Dewit staan 
voor een raadsel dat ze, ook al worden ze 
langs alle kanten tegengewerkt, zullen we
ten op te lossen. Wie wil weten hoe, leze 
'Drie dode meesters' 
o» Drie dode meesters. Piet Teigeter. Uitg. 

Houtekiet - Antwerpen, 1997, 198 blz., 
498 fr. 

Filmliefhebbers zullen zeker al gehoord 
hebben van 'Het jurylid' of, In het Engels, 
'The Juror'. Steractrice Demi t^oore ver
tolkt daarin de rol van Annle Lalrd die voor 
de bijzonder moeilijke keuze staat om of 
recht op de graat te zijn en alzo een 
maffioso de cel in te praten ofte liegen en 
alzo haar zoontje veilig te stellen. Uit
gegeven In pocketvorm 
o» Het jurylid. Georges Dawes Green. Uitg. 

Meutenhof i.s.m. Rainbow - Amsterdam, 
1997, 408 btz. 

,JI< Wist niet zel<er of je mijn Idopje tiad 
getioord, liefje," zei ik. Toen, op rustige 
toon.,, Ik weet niet waarom je Poven zo van 
streek raakte. Ik weet tiet echt niet Het 
enige wat Ik wil is dat jij hier gelukkig Pent 
En wat Is er dan mis mee als die ouwe Larr/ 
je zo af en toe een cadeautje geeft? Hij 
proPeert je alleen maar op te vrolijken. 
Daar heb je tenslotte vrienden voor " 
Amanda ziet dat toch enigszins anders Ze 
huurt in hetzelfde huis als Larry Die laatste 
is tevreden met haar frisse verschijning en 
komt van tijd tot tijd eens langs. Wat eerst 
een vnendelijke oude heer leek, wordt voor 
Amanda al vlug een verschnkking Hij neust 
rond In haar woning, bepaalt hoe en wan
neer zlj wat moet doen 'Het laatste meisje' 
is het beklemmend debuut van Penelope 
Adams 

c» Het laatste meisje. Penetope Adams. Uitg. 
De Arbeiderspers - Antwerpen, 1996, 248 
btz., 739 fr. 

bewust voor gekozen, omdat ik ervan 

overtuigd ben dat dit tot resultaten kan 

leiden." (hh. S5) 

EEN VERVOLG? 

Benevens de zoektocht naar de verdwe
nen meisjes en de inmiddels gekende 
'niet-meewerking' van het gerecht vor
men de media één van de constanten in 
Marchals verhaal. Hij zag in hen een 
middel om zijn dochter terug te vinden. 
Wat hij mogelijk onderschat heeft, is dat 
diezelfde media hem zeker ook opvoer
den omdat zijn verhaal verkocht. Het had 
dan ook alles om het te maken bij een 
breed publiek: een modaal Vlaams gezin 
waaruit een dochter ruw wordt weg
gerukt, massale speuracties met veelal 
grote middelen, een gerecht dat niet 
meewil, een oplichter (in de vorm van de 
v.z.w. Ars Moriendi), een hypnotiseur 
(Rasti Rostelli), mogelijke buitenlandse 
vertakkingen (onderzoek in Spanje), een 
haast buitenaardse solidariteit tussen de 
ouders, een haar in de boter (vader Lam
brecks), ... Beter dan 'Familie' en bo
vendien echt gebeurd. Later, als de Witte 
Marsen en de vondst van Loubna Be-

naïssa al lang geen voorpaginanieuws 
meer zijn en Marchal de media voor zijn 
zoektocht niet meer nodig heeft, blijft de 
'soap' evenwel voortduren en krijgt de 
inmiddels verslaafde burger verhalen 
over dronkenschap, gesjoemel met geld, 
ruzie tussen ouders, ... Stoppen zal de 
serie pas wanneer Marchals verkoops
waarde - niet noodzakelijk ook de 
nieuwswaarde - zover gedaald zal zijn dat 
het niet meer rendeert om kopij voor hem 
te voorzien. In dat kader gezien is het dan 
ook enigszins jammer dat Marchals dag
boek stopt op maandag 21 oktober 1996, 
de dag na de massale Witte Mars. Het 
ware boeiend geweest om ook zijn per
soonlijke verhaal te kennen over de ge
beurtenissen die erop volgden. Want nu 
lijkt zijn slotwoord toch wel erg ach
terhaald: „Ik ben dit boek geëindigd met 

de Witte Mars, omdat het een mijlpaal in 

mijn leven was, maar ook in dat van 

talloze andere burgers. Maar intussen heb

ben we niet stilgezeten en hebhen we veel 

geleerd. De Witte Mars is geen einde maar 

pas een begin. De Witte Mars heeft de hoop 

gewekt op een Nieuwe Politieke Cultuur, 

maar er is veel meer nodig. (...)En daar is 

politieke wil voor nodig. Zolang die po

litieke wil er niet is, wil ik deze strijd 

verderzetten." De huidige omstandighe
den in acht genomen laat het zich ver
onderstellen dat Marchal nog een extra 
dosis doorzettingsvermogen kan gebrui
ken. Het weze hem gegund. 

(gv) 
c» Op zoek naar An en Eefje. Paul Mar

chal. Uitg. Hadewijch - Antwerpen, 
1997,198 blz., 498 fr. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Trappist moet van het flesje", 

las Ahasverus 

Wat? Hoe? 

© 

Zetduivel: 

Spelers waren inteam 
met elkaar 

© 

Johan speelde dus toch de mol 

© 

Franse regering doet nEurotisch 

© 

Voor Verhofstadt begint nieuwe Somers 

© 

© 

Daar trappen die van Westvleteren niet in! 

© 

Zetduivel: 

Misselweerdigheid 

© 

Volgens ons zijn kippen reeds lang gek 

© 

Misschien kuimen ze zich in Watou nu 
op advocaat toeleggen? 

© 

In juni 1927 verscheen een viertalige bro
chure uitgegeven door het KVHV van 
Leuven en de Katholieke Vlaamse Oud-
Hoogstudentenbonden, ze wou in het bui
tenland „Vlaanderens nood aan zelfstan
digheid" bekend maken. Binnenin kleefde 
een bericht, bestemd voor de buitenlandse 
pers. De uitgevers veroorloofden zich haar 
„ bijgaande beknopte, zaakrijke en trouwe 
uiteenzetting der z.g. „Vlaamsche kwestie" 
te zenden." Want deze is „hoe langer hoe 
meer, een der meest prangende politieke 
vraagstukken van West-Europa!" Het uit
roepteken is van de auteurs. 

GEESTELIJKE HERWORDING 

De wereld heeft recht op de volle waarheid 
die „eilaas niet te vinden is in de Belgische 
bladen, vooral in deze in de Fransche taal 
opgesteld, wel integendeel!" 
En de uitgevers begonnen hun schets bij de 
prille Vlaamse beweging die van taalbe
weging een strijd voor herovering van het 
Vlaamse recht werd. Daardoor kwam de 
trage arm van de wetgever in beweging, 
o.m. voor de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit. Deze wordt geheten 
„het zinnebeeld van den strijd voor de 
geestehjke herwording van het Vlaamsche 
volk". Verwezen wordt ook naar de eerste 
wereldoorlog waarin de regering „wel het 
bloedoffer van 80% Vlaamsche soldaten 
durfde te eischen, maar vergat dat offer te 
vergelden door strikte rechtvaardigheid te
genover het Vlaamsche volk." Vergelijking 
wordt gemaakt met de eveneens onder de 
bezetting verpoolste universiteit van War
schau, deze bleef na de oorlog wél Pools. 
„In Polen was dat een volksbelang dienen, 
in België heette het landverraad." 
De studerende jeugd voelde het onrecht 
even scherp aan als de jeugd aan het 
Ijzerfront. „Uit die eenheid in 't gevoelen is 
de sterke overtuiging gegroeid van het 
Vlaamsch nationalisme." 
Het opgedrongen samenleven van Vla
mingen en Walen in een kunstmatige Bel
gische natie is een rem op het demo
cratische meerderheidsbeginsel, een meer
derheid kan niet aanvaarden dat een min
derheid haar de wetten oplegt. Het is deze 
strijd die de brochure aan het buitenland wil 
uideggen. Waarom dit zonder bloedver
gieten kan? „De Vlamingen zijn eerder 
zachtzinnig, ordelievend van natuur, nog 
niet helemaal zichzelf geworden na de vele 
tragische toestanden waarin de wisselval
ligheid der historische gebeurtenissen hen 
heeft geplaatst." Walen zouden geen 24 
uren de toestanden dulden die de Vla
mingen gedwongen zijn te ondergaan. 

NIEUW ACTIVISME 

De brochure waagde zich ook aan een 
voorspelling die pijnlijk waar werd. „En het 
lijdt geen twijfel, dat, moest de ramp van 
een nieuwe oorlog over Europa komen, er 

Opdat de wereld 
de waarheid wete! 

in Vlaanderen een nieuw activisme zou 
ontstaan, veel machtiger en ingrijpender 
dan dat van 1914-1918." 
Deze studenten kozen onverbloemd de 
kant van de activisten, hun veroordeling 
zagen ze „als een hardvochtige wraak
oefening op politieke tegenstanders" Ten 
aanschouwe van de wereld kloegen ze hun 
behandeling door de staat België aan want 
„volkomen in strijd met de opvatting van 
het moderne rechtsgeweten en van de 
christelijke zedenleer." 
De brochure is ondertekend door het 
KVHV-bestuur '2é-'27 van Leuven: Frans 
Wildiers (schrijver) en L Van Houteghem 
(voorzitter). Namens de Oud-Hoogstuden-
tenbonden tekenden: E. Wildiers, G. Rom-
sée. Rik Borginon, J. Lyssens, Rik Ballet, E. 
Martens, C. De Wael, J. Spincemaille en E. 
Thiers. De achteraf bijgekleefde tekst voor 
de internationale pers was ondertekend 
door M.E Van Houteghem. Wie was deze 
studentenleider van wie de naam zo vaak 
anders gespeld wordt dat het moeilijk 
wordt hem te situeren? Dank zij Oswald 
Van Ooteghem konden wij zijn zoon Jan 
(Vanhouteghem) terugvinden, hij gaf ons 
enkele inlichtingen mee. 
Leopold Van Houteghem werd in 1902 te 
Wannegem-Lede geboren. In 1926-27 vin

den wij hem in Leuven als praeses van het 
KVHV het is de periode die volgde op de 
rumoerige tijd met de uitsluiting van o.m. 
Gerard Romsée en Tony Herbert. Reeds bij 
de opening van het academisch jaar kwam 
het tot een conflict, het Verbond weigerde 
aanwezig te zijn bij het eerste bezoek van de 
nieuwe aartsbisschop Van Roey. In Ons 

Leven verantwoordde Pol Van Houteghem 
de boycot: „Waar we niet geëerbiedigd 
worden is ook onze plaats niet!" Daarmee 
verwees hij naar de uitblijvende verne
derlandsing van de colleges. 
Eind 1926 volgde opnieuw een incident. 
Zes Chinese bisschoppen kwamen in Leu
ven op bezoek, rector Ladeuze zou ze in het 
Frans toespreken. De KVHV-leiding had 
gevraagd dit in het... Latijn te doen, maar 
de rector weigerde. 

In 1935 vinden we Pol Van Houteghem aan 
de Gentse rijksuniversiteit waar hij zich in 
de orthopedische heelkunde specialiseerde. 
In 1942 bekleedde hij een leerstoel en 
bouwde een orthopedische kliniek uit. Prof. 
Van Houteghem liet ook zijn sympathie 
voor de Nieuwe Orde blijken, h 1940 
publiceerde Volk en Staat een lijst met 168 
namen van Vlaamse vooraanstaanden die 
tot het VNV waren toegetreden, o.m. een 
dozijn RUG-professoren en docenten, 

waaronder ook prof. Van Houteghem. Tij
dens de oorlogsjaren hield hij zich vooral 
bezig met Wmterhulp en het Vlaams Kruis, 
activiteiten die hem na de oorlog kwalijk 
werden genomen en hem drie jaar hech
tenis opleverden. In 1949 overieed hij, pas 
47 jaar. 

Pol Van Houteghem kreeg geen plaats in de 
encyclopedie van de Vlaamse beweging, 
wellicht gaan de samenstellers van de 
nieuwe uitgave aan hem niet voorbij. 

(mvl) 

Pol van 

Houteghem, 

als praeses 

van het KVHV 
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OPGAVE 90 

HORIZONTAAL 
1 Als je in dit geval de klem

toon op dejulste lettergreep 
legt, hoor je gerinkel! (5) 

4. 't Zou een klap in een on
derwijsinstelling kunnen lij
ken, nnaar het speelt zich in 
weri<elijkheid tijdens het 
zwemmen af (10) 

6. Hoe klein ook, die heeft zich 
iemands kloppende li
chaamsdeel toegeëigend 
(12) 

8. Deze vrouwen zijn afkomstig 
uit het grootste werelddeel 
(11) 

10. Sterke behoefte om een 
nauwkeurig onderzoek in te 
stellen (8) 

11. Dit meisje is zo scherp als 
een priem (3) 

13. Mededogen (8) 
16. Oppen/vezen in 't Latijns (3) 
17. Kasvrucht die tot tweemaal 

toe uitnodigt om naderbij te 
treden (9) 

VERTIKAAL 
1. Smeersel (5) 
2. Gevuld met positieve toe

komstverwachtingen (10) 
3. Nachtverblijf (6) 
4. Partij waar je lelijk over kunt 

vallen'? (12) 
5. Struik die op een boompje 

begint te lijken (7) 
6. Zo te horen hoort: dit me

talen voorwerpje niet aan 
hém toe (9) 

7. Als deze jongen groot is, 
heeft hij veel noten op z'n 
zang (3) 

9. Uit Japan afkomstige sier
plant (6) 

12. Vastgeroeste gewoonte (5) 
14. Bindmiddel (4) 
15. Onmisbaar lichaamsdeel, 

maar verder zonder enig be
zit (5) 

OPLOSSING OPGAVE 89 
HfMizontaat: 1. daver; 4. drui
ventros; 7. knoeiweric; 10. das; 
11. dwangbevel; 13. Inkomens

trekker, 16, cinema; 18. ande
ren; 19 opgeven 
vertikaal: 1. dronken, 2 ver
rijking, 3. roos; 4. dakbedekking; 
5 ufo; 6. vriendenpaar: 8. asem; 
9. geur; 12. elkeen; 14. tred; 15, 
eter, 17 rok. 

Onze wbwaar komt deze 
week uit 2140 BcMrgerhmit 

Gerard Bakelants woont er 
in te Te Boeiaertel 119 en 
mag binnenkort een prgs toi 
zlin bus verwachten. 
De brtefkaart met de oplos
sing van opgave 90 venira^-
ten wil ten laagte <H) maan
dag 2 S ^ M zs. op vm adres: 
föiTlkaKienpieln 12 te iooo 
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GASTON'S WAR 
Nog even napraten. V zult misschien bemerkt hebben dat de 

kritieken gaan van „walgelijk slecht" tot „goed" en „zeer goed". 

De oorzaken zijn uiteraard verscheiden. In de eerste te vinden in de 

rechtlijnigheid van Robbe de Hert zelf, en met rechtlijnigheid maak 

je jammer genoeg niet veel vrienden, zodat dit twee soorten kritiek 

kan opleveren. Het kan ook wel dat Robbe tijdens de nachtelijke 

uurtjes in een Antwerps café de scribent duidelijk heeft gezegd wat 

hij van hem/haar dacht. In de tweede plaats zijn sommige 

recensenten gewoon niet te pruimen wanneer het gaat om 

„Vlaamse" films. Ze stellen er nog grotere eisen aan, dan aan een 

Hollywoodproductie die honderdmaal meer heeft gekost, onder 

het valse voorwendsel dat ze het goed voorhebben met Vlaanderen 

NIEUW IN DE BIOS 

en de film. Dan heb je nog de reclameblaadjes en andere 

filmparasieten {en dat kunnen soms grote bladen of tijdschriften 

zijn) die wel bereid zijn om een goeie recensie te schrijven als de 

filmproducent er gratis tickets tegenover zet. Voorgaande gewoon 

om te zeggen hoe je soms wordt „voorgelicht". 

PRIVATE PARTS 
Private Parts was als boek een bestseller. Dat kwam omdat de 

auteur Howard Stern een bekende DJ was in New York, die als 

komiek, jarenlang na elkaar zijn luisteraars wist te trekken met 

lichtjes anarchistische humor, doorspekt met allusies op seksuele 

„private" delen. In deze film zie je het leven van Howard Stern als 

een razende lawine doorheen Amerika racen, en overal laat hij 

scherven na. Hij is bezeten door seks, en slaagt bv. erin dat 

vrouwen zich voor hem uitkleden in de studio. 

Natuurlijk is de humor van Stem, die zelfde hoofdrol vertolkt, niet 

altijd te verplaatsen naar het oude continent, en dat hij in 

tegenstelling met Jim Carrey het bijna helemaal moet hebben van 

zijn teksten. Maargoed, jong, joods en seksueelgeaberreeerd, daar 

is een publiek voor dat eens graag een avondje ontspannen wil 

filmkijken. Dus laten we hem maar (**l/2) geven. 

W. Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

Vuurvogel Met onder meer een uitgebreid 
portret van componist Johannes Bralnms (1835-
1897), met een selectie van zijn werken, uitgevoerd 
door befaamde orkesten en solisten. Zat. 14 Juni, TV 
2 om 20U.40 

^ ^ Le charme dlscret de la bourgeoisie Ko
medie met een dubbele bodem van de gerenom
meerde surrealistische Spaanse regisseur Luis Bunuel. 
Misschien wel zijn beste film. Humor en sarcasme van 
de hoogste plank! Zon. 15 Juni. Ned. 3 om 22u.lO 

'^^ Amstenlam In de bocht Gedurende drie 
dagen krijgt Amsterdam n.a.v. de Eurotop een mu
ziekfestival dat wordt gebouwd op een podium in de 
zogenaamde Gouden Bocht van de Amstei aan de 
Herengracht. Alle muziekgenres, van het levenslied 
tot hoogstaande klassieke werken komen aan bod. 
Zondag en maandag wordt op Ned. 3 uitgebreid 
aandacht besteed aan dit muziekgebeuren. 

^Sy The Diary of Eveiyn Lau in de interessante 
reeks Waar gebeurd gaat het over een veelbelovend 
meisje dat de druk van haar familie en omgeving niet 
meer aankan en door het lint gaat. ZIJ belandt uit
eindelijk in de prostitutie en de drugswereld. Deze film 
wordt gevolgd door een gesprek rond het thema van 
de film: kinderen die van huls weglopen. DIns. 17 
Juni. TV 1 om 20U.50 

Q verkrachting In oorlogstijd Het Nederlands 
Humanistisch Verbond brengt een documentaire 
over de strijd van enkele vrouwen om verkrachting in 
oorlogstijd als een oorlogsmisdaad te doen erkennen 
en op de agenda van het internationaal Oorlogs
tribunaal te Den Haag te doen zetten. Woens. 18 
Juni, Ned. 1 om 22u.40 

wSÊÊÊKBM 
^ ^ ^ ^^Ê m^m n ^ 
W ^3, ^ 
W t ^ 

t (zy 

Uitgebreid 
flimportret van 
Alfred Hitchcock 
n.a.v. een compleet 
retrospectief van 
zUn films, woens. 
18 Juni, Ned. 3 om 
23U.26 

^^=^ Panorama: een drieluik over werk Het 
actualiteitenmagazine presenteert een drieluik over 
werkgelegenheid en mogelijke veranderingen in de 
werkorganisatie en gaat in dat verband praten met 
leerlingen aan technische en beroepsscholen en met 
werkgevers. Dond. 19 Juni, TV 1 op 2iu.30 

I^S^ No Smoking Film van Alain Resnals (vervolg op 
Smoking die vorige week werd uitgezonden), ge
baseerd op toneelstukken van de Britse dramaturg 
Alan Ayckbourn. Twee acteurs (Sabina Azéma en Pierre 
Ardltl) nemen negen rollen voor hun rekening. Het 
leven, de liefde, de verwachtingen en ontgooche
lingen van de personages worden op experimentele 
wijze op het doek gebracht. Vrij. 20 Juni. TV 2 om 
22U.35 

Vlaanderen beslist 
Het rommelt binnen het journalisten

wereldje. Vorige week donderdag stapten 
goed 400 journalisten (Nederlands- en 
Franstalige) door Brussel om hun on
genoegen te uiten over het uitblijven van 
een CAO. De beroepsjournalisten, on
dergebracht in de, voorlopig nog unitaire. 
Algemene Vereniging van Belgische Be-

roepsjoumalisten eisen een nieuwe CAO 
die de lagere verloning van jonge jour
nalisten ongedaan maakt. De uitgevers, 
verenigd birmen de Belgische Vereniging 

van Dagbladuitgevers, hadden voor de 
journalisten aangesloten na januari 1994 
loonbarema's voorgesteld die 10 tot 30% 
lager lagen dan die van de oudere col
lega's. Het AVBB vraagt geen loonsver
hoging, maar 'fatsoenlijke en niet-discri-
minerende' loonbarema's. 
Binnenkort zal ook geweten zijn of het 
AVBB zal federaliseren. De discussie is al 
langer gaande, maar komt de jongste tijd in 
een stroomversnelling. De Vlaamse af
delingen beijveren de oprichting van twee 
autonome verenigingen met alle bevoegd
heden. Nogal wat Franstalige journalisten 
zien dat niet zo zitten en willen het 
merendeel van bevoegdheden, personeel 
en financiën liefst behouden op nationaal 
vlak. De Vlamingen willen de knoop nu 
snel doorhakken en hopen in elkgeval deze 

zomer nog een Vlaamse vereniging op te 
richten. Desnoods zonder de toestemming 
van hun Franstalige collega's. 

De Raad van State besliste dat het 
Vlaams parlement ten volle bevoegd is om 
beslissingen te nemen in verband met de 
vrije nieuwsgaring. Dat meldde de Fi

nancieel Economische Tijd. Er is dus geen 
federale wet nodig die de basis legt van de 
decreten. Omdat die federale wet zolang 
op zich het wachten, besHste het Vlaams 
parlement dan maar om haar eigen voor
stellen, ingediend door de SP'er Van Wal-

lendael en de CVP'er Decaluwé, ter toet
sing aan de Raad van State voor te leggen. 
Met het gekende gevolg. Een en ander is 
ook belangrijk omdat de Raad met zijn 
beslissing te kennen geeft dat gewesten en 
gemeenschappen binnen hun eigen be
voegdheidssfeer grondrechten - die voor
heen als een uitsluitend federale materie 
werden beschouwd - kunnen erkennen en 
regelen. „Voorts is de Raad van oordeel dat 

het na de jonste staatshervorming niet 

langer 'ondenkbaar'is dat de fundamentele 

rechten en vrijheden in Vlaanderen en 

Wallonië op verschillende wijze erkend 

worden. Er moet integendeel aanvaard 

worden dat een differentieel beleid op die 

domeinen mogelijk is, (...)" 

Voorts is er, steeds luidens de FET, nog iets 

De zomerprogrammatie bezorgt VTM 
kopbrekens. Het programma 

Vlaanderen boven haalt met moeite 
meer dan de concurrentie op VTA en 

Kanaal 2. Margriet wint met de 
vingers In de neusgaten. 

opmerkelijks aan de uitspraak: „Uitgaande 

van het recht van het publiek op in

formatie, zegt de Raad, zou de overheid ook 

kunnen decreteren dat een exclusiviteits-

contract niet mag beletten dat het eve

nement op zodanige wijze wordt uitge

zonden dat de hele betrokken bevolking of 

een sustantieel deel ervan bereikt kan wor

den. " Vrij geïnterpreteerd betekent dit dat 
de overheid een betaalzender de exclu
siviteit op pakweg een voetbalwedstrijd 
zou kunnen verbieden. Tot slot: het advies 
van de Raad van State werd door zowel de 
Nederlandstalige als de Franstalige leden 
goedgekeurd. 
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„Al is voor de rest van VTM het 
zomerseizoen ai begonnen, Inge
borg weet van geen ophouden." 
sprak de lieftallige Daisy Van Cau-
wenbergh ons toe. Wat 'de rest 
van VTM' inhield mocht u van ons 
in het afgelopen Jaar vernemen. 
Wat 'het zomerseizoen' inhoudt, 
besparen we u voorlopig, al lichten 
we toch één tip van de sluier op-
'Ken je VTM?' heet het programma 
en het is waanzinnig slecht. Niet 
o.w.v. de presentatie, niet o.w.v. 
het camerawerk en zelfs niet 
o w.v. het schreeuwerige pakje van 
Bleke llleghems: we zijn immers ai 
wat gewoon en hebben daardoor 
onze grenzen verlegd, lees 'ver
laagd'. Maar deze 5 minuten re
clame voor een reisbureau zijn zo 
stompzinnig gebracht dat wij het 
ais kandidaat zouden vertikken om 
nog ongemaskerd op straat te ko
men na de uitzending. 4 dagen 
Cyprus zijn er te winnen door te 
antwoorden op vragen als 'Wie 
presenteerde de 'Super 50' na 
Koen Wauters?'en 'Wie speelde de 
rol van Bex In 'Bex en Blanche'?' Er 
bestaan kwlssen waar het kennen 
van een encyclopedie nog niet vol
staat om hem te winnen ... 
Terug naar 'Blind Date', een kop

pelprogramma dat blijkbaar goed
koop genoeg is om het in de zomer 
uit te zenden. Het wordt gepre
senteerd door Ingeborg-het-
melsje-zonder-achternaam en 
heeft tot doel twee eikaar totaal 
onbekende mensen met elkaar op 
reis te sturen. Dat er uit die ge
zelschappen relaties zouden ont
staan is een mythe die alleen door 
de omroep in stand wordt ge
houden. En dat de deelnemende 

keerd opstapje naar de roem zag, 
op vakantie. Later in de uitzending 
werd hetzelfde toneel opgevoerd, 
maar dan met één dame en drie 
mannen. Creativiteit kent geen 
grenzen. 
Het prettigste, voor zover daarvan 
sprake, aan 'Blind Date' zijn de 
gesprekken nè de reis. Twee kan
didaten die in aanvang alleen maar 
aan zonnige stranden en aan 
ferme grieten/kerels dachten, ble-

Ont-koppeling 
Blind Date. vrijdag 6 Juni 1997. VTM 

kandidaten zich daarvoor op een 
zielige manier te kijk moeten stel
len voor heel Vlaanderen is blijk
baar noch zichzelf, noch VTM een 
rotzorg. Daardoor kregen we ver
halen te horen van Cindy die zich 
bedronken had, Ann van wie de 
kleerkast op het werk was dicht
geplakt en Barbara (i\e een stripper 
ten geschenke had gekregen. Eén 
van hen moest met ene Ronald. 
die vooral Vlaamse zanger wilde 
worden en In 'Blind Date' een ver

ken plots met elkaar op reis te 
moeten. En hadden veelal niet ver
wacht dat de medemens zo wreed 
kon zijn. Het moet ons van het 
hart: wij genieten van die verhalen 
van ongemak en afgunst. Ze heb
ben het tenslotte zelf gezocht. 
Hadden ze meegedaan aan 'Ken Je 
VTM?', ze hadden zelf een reis
genoot mogen uitkiezen. En zich 
maar evenzeer te kijk moeten zet
ten ... 

Krfit 
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België is oubollig en werkt niet meer. De regering Dehaene overleeft met volmachten en typiscli Belgische 

compromissen. Eigenbelang en canapé-politiek staan meer dan oott centraal. Uw vraag om werk, sociale 

zekerheid, recht en rechtvaardigheid wordt in het Belgisch salon nauwelijks gehoord. Toch kunnen we in de 

toekomst komaf maken met het verleden. De Volksunie wil zes miljoen Vlamingen échte kansen geven op 

een sociaal-rechtvaardige, welvarende en democratische samenleving. In confederaal verband samen

werken kan, maar dan op basis van nieuwe afspraken. De VU wil een dynamisch Vlaanderen-in-Europa. Met 

een onafhankelijke stem binnen een federaal Europa van volkeren en regio's. Een eisenpakket dat we nu 

moeten doorduwen. Zodat we samen aan een rechtvaardige toekomst kunnen bouwen. 

D U R V E R S D U W E N NU DOOR VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 

wil je meer info of mee doorduwen, bel gratis 0 8 0 0 - 1 2 7 2 0 Volksunie, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel - Fax 02 /217 .35 .10 



H et is donderdag 7 juni 1917 aan het front in 

Vlaanderen. Langs de weg 

Kemmel-Wijtschate staan de 16de Ierse divisie en de 

36ste Ulsterse divisie opgesteld. Zij hebben de 

opdracht elk een helft van de Wijtschate-heuvel te 

veroveren. Aan de rand van de Ierse divisie, naast de 

Ulsterse, heeft majoor William Redmond postgevat. 

En dan breekt de hel los. 

c^M. 
• K &^"^J 

^ U I T S M I J T E R ^ 

Tegen het einde van WOI was de eens zo 
sterke Irish Party een klein partijtje ge
worden, ten voordele van Sinn Fein. De 
gebroeders Redmond mochten dit echter 
niet meer meemaken. 
Er zijn aanwijzingen dat W Redmond, na 
de Paasopstand in 1916, begon te beseffen 
dat het spel van de parlementaire na
tionalisten gespeeld was, en dat de pro
testanten hun macht zouden gebruiken om 
een onverdeeld zelfstandig Ierland zijn 
bestaansrecht te ontzeggen. Hij maakte 
dan ook allusie op het feit dat enkel zijn 
dood nog nuttig kon zijn voor zijn land. 
Een gedachte die visionair bleek, op 7 juni 
1917 werd William bij Wijtschate dodelijk 
gewond. 

ZELFBESTUUR BINNEN HET RIJK 

Om bij zijn troepen in de eerste lijnen te 
kunnen staan, had Redmond zijn oversten 
onder zware druk moeten zetten. Niet 
omwille van zijn leeftijd (56 jaar), maar 
ook door zijn politieke belangrijkheid was 
het commando niet erg geneigd om hem 
veel risico te laten lopen. 
Hun inschatting van de mogelijke ge
volgen bleek juist: de symboHek van zijn 
dood kreeg inderdaad een ruime weer
klank, in zoverre zelfs dat sommigen ver
moedden dat Redmond zich bewust in 
deze gevaarlijke omstandigheden begeven 
had. Hij zou hiermee de aandacht hebben 
willen trekken op de goede verstand
houding tussen katholieken en protes
tanten op het slagveld, als voorbeeld voor 
de mogelijke samenleving in een zelf
standig Ierland. 

Tijdens een laatste voordracht in het par
lement, kort voor zijn dood, haalde hij dit 
op een duidelijke manier aan. Hij smeekte 
de „oude, donkere, bittere veten" te ver
geten en dit in naam van degenen die 
voortdurend in stervensgevaar verkeren 
aan het front. 

W. Redmond: „Ik wens het woord te 

voeren voor deze mannen, en konden ze 

allen met één stem in één akkoord spreken, 

ze zouden zeggen tot dit Huis, tot de 

mannen in elk deel ervan, tot de Con

servatieven, tot de Liberalen, tot de La-

bourmannen, hun nationalistische land

genoten van Noord-lerland: In naam van 

God, wij hier die wellicht op het punt staan 

te sterven, wt] vragen u te doen wat ons 

grotendeels bewogen heeft om onze haard

steden te verlaten, te doen wat onze vaders 

en moeders denken dat we hevig verlangen, 

te doen wat ons énige verlangen is, ons land 

gelukkig en tevreden te maken en ons in 

staat stellen te zeggen tot de Canadezen, de 

Australiërs, de Nieuw-Zeelanders, als we 

hen ontmoeten, zijde aan zijde strijdend 

voor de gemene zaak op het gemene slag

veld: „Ons land heeft juist zoals het uwe, 

zelfbestuur binnen het rijk." 

VERKEERDE KAART 
Het IS merkwaardig dat Redmond's laatste 
uren zijn geloof in een vreedzaam sa
menleven door beide gemeenschappen 
schenen te willen bevestigen. Het waren 
immers protestantse ambulanciers van de 
36ste Ulster Division die hem van het 
slagveld wegbrachten en in hun Dressing 

station te Dranouter een vruchteloze po
ging ondernamen om hem in leven te 
houden. Bovendien was het een protes
tantse geestelijke die hem bijstond, kort 
voor zijn dood. 
Zijn lichaam werd overgebracht naar Lo-

geschiedenis. Het was bijna schrijnend dat 
de zetel van de populaire William Red
mond (bijna 34 jaar lang parlementslid), 
die door zijn dood vrij was gekomen, door 
de Sinn Fein-kandidaat (en latere pre
sident) Eamon de Valera met ruime voor
sprong veroverd werd. De kaarten waren 
duidelijk herschud in Ierland! 

EEN EENZAAM GRAF 

De plaats van het graf bleef al die jaren 
omstreden. Omdat het zich op privaat-

Vergeet de oude, 
donkere, 

bittere veten 
VLAANDEREN/: 

ker, om daar in de kloostertuin begraven te 
worden. Het klooster werd echter bij de 
laatste Duitse stormloop vernield en na de 
oorlog heropgebouwd als Huize 
Godtschalck. John Redmond stierf enkele 
maanden na zijn broer. Het verhaal van de 
Ierse kathoHeke soldaten bij het Britse 
leger werd nooit echt populair. Voor de 
Britten bleven het nationalisten, voor de 
Ieren hadden de Redmondisten de ver
keerde kaart getrokken, voor hen was er 
geen plaats m de glorieuze vaderlandse 

grond bevond probeerde men een over
plaatsing naar een regulier oorlogskerkhof 
van het Gemenebest te regelen. Dit voor
nemen werd steeds op een of andere 
manier gedwarsboomd, mede doordat de 
plaatselijke bevolking niet zo opgezet was 
met een overbrenging. Dit gaf voedsel aan 
de legende van de Ierse nationalist die niet 
op een Engels kerkhof mocht of wilde 
liggen. Een verhaal dat niet kan gestaafd 
worden maar, waarschijnlijk omwille van 
het romantische aspect, een eigen leven 

ging leiden. In de jaren '60 gaf pastoor 
Debevere een nieuw elan aan de vergeten 
begraafplaats. Ter gelegenheid van de vijf
tigste verjaardag van het overlijden or
ganiseerde hij een druk bijgewoonde her
denking en publiceerde in Ons Erfdeel een 
studie over leven en dood van de Ier. Na 
het overlijden van de pastoor werd het 
weer stil rond William Redmond. 
De kwestie van de verantwoordelijkheid 
voor het onderhoud van het graf werd 
enkele jaren geleden toch geregeld, toen 
het ministerie van Binnenlandse Zaken de 
grond aankocht en overdroeg aan de War 
Graves Commission. Daarmee kwam 
waarschijnlijk een einde aan het jarenlange 
getouwtrek omtrent een eventuele over
brenging. Helaas moesten de mooie bo
men die de plaats markeerden het veld 
ruimen voor onderhoudsarme coniferen. 
Een streekeigen beplanting zou de site 
nochtans meer eer aandoen. 
En zo komt het dat in Loker in het 
Heuvelland een graf ligt dat getuigt van 
een haast vergeten stuk Ierse geschiedenis. 
In Ierland schijnt echter een heroplevende 
belangstelling voor dit weggemoffelde ver
leden te ontstaan. Naarmate de bittere 
tweespalt tussen constitutionele en ex
treme nationalisten verder weg ligt, krijgt 
men meer oog voor dit andere facet van 
het Ierse verleden. 

Erwin Ureel 

Bij het 
graf van 
Redmond. 
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Pastoor Debevere haalde 
Redmond uit vergeteiheid 

Op de vijftigste verjaardag van het overlijden 
van William Redmond verscheen in Ons Erf
deel een uitgebreide studie over leven en 
dood van deze Ierse nationalist. Het artikel 
was geschreven door pastoor Rafael Debe
vere die tussen 1942 en 1962 directeur was 
van het St.-Antoniusinstituut te Lol<er. 
Debevere werd geboren in het Kempische 
Arendonk (1887), werd priester van het bis
dom Brugge en was onderpastoor in Gistel en 
Poperinge (1919-1932). Als overtuigd Vla
ming was hij bedrijvig in tal van studiekringen 
en verenigingen die tot het Vlaamse bewust
zijn van veel Westhoekse mensen hebben 
bijgedragen. Dat was zijn bisschop niet ont
gaan en dus werd Debevere naar Dudzele 
verplaatst waar hij een taak kreeg die te zwaar 
voor zijn gestel was, hij diende op rust te gaan. 
Alhoewel pastoor Debevere niet de kansen 
had gekregen om zijn talenten tot volle ont
plooiing te brengen, toch is hij van groot 
belang geweest voor de gemeenschappen de 
hij kreeg toevertrouwd. 
In 1967 schreef Jozef Deleu over hem: „Rafael 
Debevere heeft getekend en geschilderd, hl] 
heeft brandglazen ontworpen en restaura
tiewerk geleid, hl] schreef gelegenheidsge
dichten, toneel, talrijke artikelen en studies. In 
1920 was hij een der eersten om de zo-

Pastoor Debevere, hij bracht William 
Redmond opnieuw in de actualiteit 

genaamde „ketterse" kruisweg van Albert 
Servaes met klem te verdedigen. De doku-
mentatie die hij In de loop der jaren heeft 
bijeengebracht Is werkelijk Iets uitzonderlijks. 
Zij getuigt van zijn veelzijdige belangstelling 

en van een grote belezenheid die gaat van de 
oudheid tot en met onze tijd. Wie met deze 
tachtigjarige In kontakt komt wordt getroffen 
door zijn eerlijk mens-zijn, dat vrij Is van leder 
formalisme, door zijn open staan voor an
deren. Vooruitstrevend als Vlaming, Neder
lands gezind In de realistische betekenis van 
deze woorden, standvastig als priester, maar 
niet klerikaal, briljant als geleerde en vrij van 
leder arrlvisme. Is hij vooral een fijn en goed 
mens, een waar humanist die niet op een 
koncille heeft gewacht om af te rekenen met 
allerlei taboes." 
Tot slot van zijn studie vatte Debevere de 
redenen samen waarom hij Redmond zo hoog 
waardeerde. Na hem om ,,zijn geloof in God en 
Zijn barmhartigheid" te hebben geprezen ziet 
hij in de Ier: 
- de edele man die al het stoffelijk en geestelijk 
leed door zijn vijanden aan zijn volk aangedaan 
kon vergeten en vergeven; 
- de onbaatzuchtige, onbevreesde vaderlan
der die niet met het woord alleen noch om 
geld zijn land diende, maar zijn leven offerde 
voor de vrijheid en de welvaart van Ierland. 
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