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D e vliegramp van afgelopen 

weekeinde in Oostende, waarbij 

negen doden vielen, wekt 

afschuw en verbijstering op. Velen stellen zich 

vragen over zin en vooral onzin van dergelijk 

spektakel. Sommigen menen dat vlieg- en 

andere shows of acrobatieën niet moeten 

verdwijnen. De 

mens houdt er 

nu éénmaal 

van, zo wordt 

beweerd. 

Anderen vinden 

dat risicovolle 

wedstrijden of 

spektakels, 

waarbij publiek 

te pas komt, 

beter tot het verleden behoren. Het is een 

discussie, meer zelfs, een kijk op het leven, die 

de komende jaren moet uitgeklaard worden. 

Alleszins kan het niet door de beugel 

dat bij massaspektakels de 

veiligheidsvoorschriften niet nageleefd 

worden. De veiligheid waarborgen, dat is toch 

het minste waarvoor de overheid borg zou 

De redactie van WU 
laadt de batterijen op 

van 1 tot en met 24 augustus a.s. 
De volgende WIJ zal 

op 28 augustus in uw bus vallen. 
De redactie wenst haar lezers 
een ontspannende vakantie! 

moet staan. In Oostende werden de 

veiligheidvoorschriften niet nageleefd. En dat 

kan niet zonder meer alleen op rekening van 

de piloot worden geschreven. 

Loontje komt om zijn boontje, zegt men 

wel eens. Na de dramatische gebeurtenis 

kwam aan het licht dat staatssecretaris voor 

Ontwikkelingssamenwerking Reginald 

Moreels (CVP) en minister voor Binnenlandze 

Zaken Johan Vande Lanotte (SP), beiden 

Oostendenaars, persoonlijk zijn tussenbeide 

gekomen om van de airshow een ,succes' te 

maken. Ze ,eisten' van Defensieminister 

Poncelet dat de luchtmacht zou deelnemen, 

hoewel deze erg weigerachtig stond. Vande 

Lanotte bemiddelde om een buitenlands 

stuntteam naar Oostende te krijgen. De SP-

minister weet wat ,lobbyen' is, zelf gaat hij 

prat op zijn vele ,zakelijke contacten'. Moreels 

heeft beseft dat dit niet de taak van een 

minister hoort te zijn. Hij heeft zijn 

verontschuldigingen aangeboden. Voor Vande 

Lannotte is dat teveel gevraagd. 

De VU is verbijsterd over het optreden 

van de Binnenlandminister „die er als de 

kippen bij was om de politieke ernst van het 

incident te minimaliseren en te stellen dat er 

op het eerste zicht geen fouten werden 

begaan. Heel voorzichtig probeerde Vande 

Lanotte alle mogelijke verantwoordelijkheden 

van zich af te schuiven en presenteerde hij 

hierbij een perfect spelletje 

struisvogelpolitiek." 

Het Ruimtelijk 

Structuurplan 
Vlaanderen 
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Over de bedevaart (slot). 

Het busje is vol 

Jan is de man! 

Viva Brazil! 
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D oor de catastrofe op de luchtshowvan 
Oostende kreeg het politieke ieven in 

de Wetstraat een onverwaclit staartje Ai-
tioewei tiet niet onze bedoeiing is dit com
mentaar aan de dramatische gebeurte
nissen te wijden toch willen wij herhalen 
wat we reeds vroeger over manifestaties 
met gevaarlijke sporten schreven. Alle me
chanische sporten 
waar de massa wordt 
uitgenodigd houden 
risico's in die nie
mand in de hand 
heeft. Het is aan de 
overheid om te be
slissen of autorally's 
in en vliegmeetings 
boven ons dichtbevolkt land nog kunnen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat deze niet meer 
mogelijk zijn en dat ze dan ook moeten 
verboden worden. Daar zijn meerdere re
denen voor. 1. De immer aanwezige kans 
op slachtoffers is een niet te beheersen 
risico. 2. Dergelijke manifestaties zorgen in 
deze reeds luidruchtige, hopeloos losge
slagen wereld voor nog meer lawaai, ver
vuiling en agressiviteit. 
Hoevelen van ons leven reeds dag in dag uit 
op het scherp van de snede? Het behoort 
tot de plicht van de overheid om te
genover dit gestoorde levensritme een 
wereld van rust, ontspanning en welbe
grepen traagheid te plaatsen. Overwegin
gen dat deze massa-evenementen er no
dig zijn om de horeca te plezieren zijn 

immoreel, de overheden (van hoog tot 
laag) moeten ook op dat vlak een nieuwe 
cultuur ontplooien. 

* * * 
Op het einde van dit halfjaar passen ook 
politieke bedenkingen. Wat ons het meest 
getroffen heeft is de afwezigheid bij de 
Vlaamse regeringspartijen van een visie op 

Zeven magere 
maanden 

de toekomst van de federale unie. Dat 
heeft grotendeels te maken met het pa
rallelisme dat er bestaat tussen de sa
menstelling van de federale en de re
gionale regeringen. Wij hebben in het ver
leden reeds herhaaldelijk gewezen op deze 
nefaste toestand en voorbeelden aange
haald om aan te tonen dat de Vlaamse 
regeringspartijen zich door de Waalse part
ners laten hngeioren. Tot onze grote vol
doening heeft prof. Senelle dat eerder 
deze week in een indrukwekkend artikel 
[De Standaard, 28 juli) aangetoond. Dhr. 
Senelle stelt onomwonden dé vraag waar
rond alles draait. Wij vatten ze samen. 
„Moeten Vlaamse politici, wanneer zij 
moeten kiezen tussen het belang van 
Vlaanderen en het belang van het federale 

koninkrijk - wat in vele gevallen neerkomt 
op de aanvaarding van het Waalse stand
punt - steeds voorrang verlenen aan een 
beleid dat in het gehele federale koninkrijk 
aanvaardbaar is, ook wanneer dit voor 
Vlaanderen erg schadelijk kan zijn?" 
Dankzij o.m. net vai-verzet kon voorkomen 
worden dat het gemieantelijk stemrecht 
voor EU-burgers werd toegv-:>kend. in deze 
materie nam de dubbeihartigheio* van de 
Vlaamse partijen in de federale en in de 
VlaatT̂ se regering schandelijke proDor.|jes 
aan. De splitsing ven de fociale Zetetheid is 
nog zo'n hangijzer, op vraag naar verdere 
federalisering hebben de Franstalige par
tijen onverbloemd A/on.'geantwoord. Maar 
de Vlaamse federale ministers hebben in 
alle gevallen steeds de tanden op elkaar 
gehoudenI Ook prof. Senelle hoorde dit 
grote zwijgen en schrijft; „Bij dit alles 
zwijgen de Vlaamse federale excellenties 
als vermoord en doen ze alsof hun neus 
bloedt." 
Zoals wij hier verleden week schreven is het 
Louis Tobback die het veld aanvoert Zo 
vond de SP-voorzitter het maargoed dat de 
Vlaamse volksvertegenwoordiging zich in
zake Nieuwe Politieke Cultuur maar best 
schikt naar wat de federale werkgroep voor 
Vlaamse politici goedvindt! En de Vlaamse 
meerderheidspartijen plooiden zich naar 
het groot lawijt van Tobback. In het boek 
Hersens op z'n Vlaams besloot BRTN-jour
nalist Jos Bouveroux zijn bijdrage over,Een 
goed bestuur' met volgende waarschu

wing :„ Een parlement dat zichzelf mond
dood maakt is ten dode opgeschreven " 
Prof. Senelle heeft het over een dilemma. 
„De Vlaamse federale ministers van CVP en 
SP zullen uiteindelijk toch op een dag een 
keuze moeten maken. Dus maar hopen dat 
die niet te laat komt." Wij hopen het met 
de prof., maar vrezen met hem dat ze „tot 
een voor Vlaanderen verderfelijk en ge
vaarlijk politiek immobilisme gedoemd" 
zijn. 
Deze week loofde Le Monde de socia
listische regehng in Ijonden omdat zij voor 
Schotland een project van devolution (au
tonomie) heeft aangekondigd. De Parijse 
krant raadt de landen van het vasteland 
aan deze weg te volgen want „het systeem 
van de autonomie geeft Europa de beste 
kansen op succes. Catalonië is daar een 
goed voorbeeld van." Zo hoor je het ook 
eens van een ander' 
Dit voorjaar heeft de Volksunie op haar 
Conventie het voortouw genomen om met 
Vlaanderen naarautonomie te gaan. Nadat 
de Vlaamse regehng via een entousiaste 
beleidsnota de indruk gaf dit ook te willen, 
is zij door de Waalse partijen afgeblokt, 
onder de stilzwijgende goedkeuring van de 
Vlaamse partijen in de federale regering 
Want zwijgen is goedkeuren. 
Door onze autonomistische ogen bekeken, 
krijgt het eerste halfjaar van 1997 een 
onvoldoende. Het waren voor Vlaanderen 
zeven magere maanden! 

Maurlts Van Liedekerke 



Mlin schoon Mechelen 
John Cordier is benoemd tot voorzitter van 

het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. 

Cordier is de man die ooit een groot aantal 

spelers van KV Mechelen in eigendom had 

en die het bedrijf Telindus leidt. In Het 

Volk lazen we dat 'Cordier altijd al de 

ambitie had om iets te betekenen in de 

kunstsector'. Op het kabinet van Vlaams 

minister van Cultuur Martens verzekert 

men ons dat dat niet Cordiers enige 

verdienste is. Cordier is een Mechelaar, ook 

de heimat van Vlaams minister-president 

Van den Brande. En die heeft een hart voor 

de Maneblussers. Of is het toevallig dat 

naast Telenet Vlaanderen nu ook 

Technopolis, een soort Vlaams 'Evoluon', 

in Mechelen geopend zal worden. 

Werk voor eigen volk eerst f 

Regionalisme 
„In werkelijkheid zijn de Europese Integratie en het regionalisme 
twee zijden van eenzelfde nnedaille. Naarmate de Europese 
Integratie vordert en nationale grenzen vervagen groeit de nood 
aan (h)erkennlng binnen dit grote Europa. (.. ) Een onvermijdelijk 
probleem bij de evolutie naar meer macht voor Europa en voor de 
regio's is ook dat het politieke leven er niet doorzichtiger op 
wordt. Voor veel concrete zaken zijn verschuilende niveaus be
voegd. Dat maakt de verieiding groot om de paraplu op te 
steken " 

Cristophe Boval In De Standaard van donderdag 24 juli 1997 
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Hugo Vanheeswijck. de omstre
den teruggewezen directeur van het 
OLV-lyceum in Genk zal worden ont
slagen door de Inrichtende macht. Van
heeswijck had eerst een minnelijke 
schikking van naar verluidt 16 miljoen 
fr. afgewezen. De directeur zou niet 
gewenst zijn o.w.v. zijn progressieve 
stellingname. Sinds de hetze twee jaar 
geleden begon, verloor het lyceum al 
meer dan 500 leerlingen, een vermin
dering met een derde van het oor
spronkelijk aantal. 

Onderzoek van de week: par
ticuliere Internetfanaten surfen maan
delijks gemiddeld 37 uur op het Net, 
zakelijke gebruikers doen er vier uur 
meer over in België zijn er ongeveer 
200.000 regelmatige surfers. 

Sven Gatz, VU-vertegenwoor
diger in de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad, heeft er bij Vlaams minister voor 
Cultuur Luc Martens op aangedrongen 
dat het filharmonisch orkest van de 
VRT in Brussel zou blijven en niet naar 
Leuven zou verhuizen. Het mag niet als 
zoenoffer gebruikt worden voor het in 
Brussel blijven van Radio 2 viaams-
Brabant. Bovendien is de zaal in Leuven 
waar het orkest gehuisvest zou wor
den niet klaar Leuven mag een echte 
provinciehoofdstad worden, maar niet 
ten koste van de kwantitatieve en kwa
litatieve Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel. Dat strookt overigens niet met 
het Beleidsplan Brussel van de Vlaamse 
regering. 

Als het aan minister van volks
gezondheid iWarcel Colla ligt dan komt 
er eerdaags een charter met pati
ëntenrechten. Patiënten zouden o.m. 
inzage krijgen in hun dossier 

" " Het kopiëren van heelder 
boekwerken wordt binnenkort een 
flink stuk duurder Niet alleen zal er een 
heffing komen op de aanschaf van de 
apparaten, ook per kopie zal bijna een 
halve fr extra aan auteursrechten 
moeten betaald worden. 

i':'' Bijna 400 ambtenaren van de 
Vlaamse overheid zijn beloond met 
ioopbaanversneiiing, dwz. dat ze 
vlugger promotie kregen dan de regels 
voorschrijven. Bijna 100 kregen een 
loopbaanvertraging. De Vlaamse over
heid biedt werk aan goed 11.000 amb
tenaren. 

ONTSLAG 

Op dinsdag 8 juli jl. heeft Julien Bor-

remans totaal onverwacht en op staande 
voet ontslag gekregen. Als een misdadiger 
moest hij onmiddellijk het werk verlaten 
en kreeg hij niet eens de kans om van de 
collega's, afscheid te nemen. Borremans 
was tewerkgesteld bij de VZW Vierklaver 

in Landegem, een home voor mentaal 
gehandicapten. Hij was er groepshoofd, 
verantwoordelijk voor bewoners en op
voeders. 

Niemand kloeg over het werk van Bor
remans. Integendeel, door collega's, op
voeders en zelfs door de personeelschef 
werd zijn inzet naar waarde geschat. 
Maar, van de directeur kreeg Borremans 
te horen dat de „VZW Vierklaver een 
wantrouwen tegen hem koesterde." Wat 
daaronder moest worden verstaan, kreeg 
de Gentenaar niet te horen. Zijn directe 
oversten en de personeelschef kregen de 
opdracht op geen enkele van zijn vragen 
te antwoorden. De personeelschef om
schreef het ontslag van Borremans niet
temin als „beestachtig." De plaatselijke 
vakbonden stonden voor een raadsel. 
Waarom werd Borremans ontslagen.' 
Omdat hij een Vlaams-nationalist is. En 
daar moet de heer Hugo Bulthé, notoir 
CVP'er en ACW'er, gerenommeerd eco
nomist en gulle financier van allerlei 
welzijnsinstellingen als de Zusters van 
Liefde niet van weten. Bulthé zorgt er
voor dat het geld binnenstroomt, ook in 
de instelling waar Borremans tewerk
gesteld was en dus had hij,klachten' over 
het groepshoofd. Dat anderen die da
gelijks met Borremans werkten niets dan 
lof voor hem hadden, dat het ontslag van 
Borremans door de plaatselijke vakbon
den veroordeeld woidt, daar heeft de 
man van (it Cnristelijke Arbeidersbewe-
•ging geen oren naar. Zelfs niet, nadat de 

syndicale delegatie in een brief aan de 
directie haar ontgoocheling uitdrukte. 
Julien Borremans is een democraat in hart 
en nieren. Hem kan geen sympathie voor 
het Vlaams Blok verweten worden. Wel 
integendeel. Door middel van verfijnde 
analyses in krant- en weekbladen en via 
zijn inzet in de progressieve vereniging 
Vlakaf komt Borremans op voor een 
zelfbewuste én multiculturele Vlaamse 
staat. Anno 1997 herhaalt de repressie 
zich. De directie van de VZW Vierklaver 
mag er fier op zijn. 

TAALKLACHTEN 
Tussen 1 maart 1996 en 28 februari 1997 
ontving de Vlaams-Brabantse adjunct-
provinciegoeverneur Guy Desolre 42 
taalklachten.. Dat werd bekendgemaakt 
in het tweede jaarverslag van Desolre. In 
vergelijking met zijn eerste werkingsjaar 
werden dertien klachten meer inge
diend. 

De helft van de klachten slaat op de 
ééntalig-Franstalige folders die in de fa
ciliteitengemeenten van Vlaams-Brabant 
worden verspreid. Nochtans is het Vast 

Comité voor Taaltoezicht (VCT) van oor
deel dat deze folders tweetalig moeten 
zijn. De adjunct-goeverneur heeft deze 
klachten dan ook aan het VCT over
gemaakt. 

Andere taalklachten worden om de meest 
diverse redenen ingediend. Zo bekloegen 
Vlamingen zich over de onthulling van 
een Franstalige gedenkplaat aan een 
Franstalige gemeenteschool in Linke
beek. Ook Franstalige facturen voor huis-
vuilophaling in Kraainem werden op de 
korrel genomen. Terwijl Vlamingen niet 
konden akkoord gaan met een in het 
Frans gehouden vergadering van de mi
lieu-adviesraad in Wezembeek-Oppem. 
Ook Franstaligen dienden taalklachten 
in. Ze konden de francofonen het niet 
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pruimen dat een Nederlanstalige infor
matiebrochure over het Structuurplan 
Vlaanderen in de gemeente Sint-Gene-
sius-Rode werd verspreid. 
In zijn jaarverslag, tot slot, meldt de 
adjunct-goeverneur dat hij niet alleen 
klachten ontvangt, de gegrondheid ervan 
nagaat, de klachten eventueel aan het 
VCT overmaakt, maar dat hij ook voor 
conflictpreventie instaat. 

NEDERLANDS IN Ĵ AND 
Tegen wie de Vlamingen alleszins geen 
kritiek kunnen uiten is de doe-het-zelf-
gigant Leroy. Dit Frans en internationaal 
bedrijf zal in de Vlaamse klantenzone 
rond de vestiging van Anderlecht enkel 
nog Nederlandstalige publiciteitsfolders 
bedelen. De gigant wil bovendien dat in 
zijn zaken in de Vlaamse Rand slechts 
Nederlands wordt gesproken. Het bedrijf 
ondertekende hierover een conventie met 
de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. 
Dat dit geenszins voor de hand ligt moge 
blijken uit de houding van Franstahge 
inwoners in de Vlaams-Brabantse ge
meenten. In die gemeenten willen de fran
cofonen hoe langer hoe duidelijker twee
taligheid afdwingen. Daarbij schakelt de 
middenstand al te gemakkelijk over op het 
Frans. Dat maakt het de locale overheden 
niet gemakkelijker om de Nederlands
taligheid consequent toe te passen. 

HAPPART 
Aan de krant De Standaard vertelde Eu
ropees parlementslid en Franstalige Voe
renaar José Happart dat hij meer weet 
over de zaak-Cools. André Cools, ver
moord tijdens de zomer van 1991, was 
onder meer voorzitter van de PS. Volgens 
Happart zou Cools betrokken zijn ge
weest bij internationale, maffieuze zwart-
geld-circuits. Cools zou daarbij „zijn en
gagementen" niet zijn nagekomen. 
Dat Happart zijn informatie weigert vrij 
te geven aan de Luikse onderzoekscel 
heeft alles de maken met onderzoeks
rechter Veronique Ancia. In haar heeft 
Happart geen vertrouwen. De rabiate 
francofoon haalde niet alleen zwaar uit 
naar Ancia, maar ook naar de PS zelf. „Ik 
vergeef het de partij nooit dat ze met 
zwarte rekeningen in Luxemburg zat op 
het moment dat wij tijdens partijcon
gressen moties tegen de fiscale fraude 
goedkeurden." 

In het interview wist Happart ook te 
verklappen dat hij zijn zinnen niet langer 
op Europa, maar op het Waals gewest zet. 
Happart wil gewestminister worden, mis
schien zelfs Waals minister-president. Dat 
biedt ons het voordeel dat hij niet langer 
in Voeren mag wonen. 

VU-JONGEREN 
Voor het tweede opeenvolgende jaar re

den de VU-jongeren een politieke ,Tour'. 

31 juU 1997 



Se non è vero... 
„BOERENBOND HAALT HET ONDERSTE UIT DE 

KAN! Op 10 juli werd het ontwerp van decreet be
treffende het natuurbehoud goedgekeurd (...)• Het de
creet was zeer ingewikkeld. Veel journalisten toonden in 
hun commentaren dat ze er niets van verstaan hadden en 
het feit dat er 174 amendementen waren, die praktisch 
alle van tafel geveegd werden, zegt genoeg. De boeren 
konden in het Vlaams Parlement eens te meer rekenen op 
de deskundigheid en de moed van twee CVP-leden van de 
Commissie Leefmilieu en Natuurbehoud, Georges Beer

den en Jef Van Looy, die onder enorme druk stonden, ook 
binnen hun eigen partij en toch voet bij stuk hielden. 
Tegenover hen zijn wij zeer dankbaar gestemd. Ook de 
leden van het Politiek Comité van de Boerenbond Jos 
Demeyer, Paul Deprez, Erik Matthijs, Trees Merckx-Van 
Goey en Maria Tyberghien-Vandenbussche danken we 
voor hun steun m de CVP-fractie. Ten slotte vergeten we 
niet de onvoorwaardelijke steun van de Vlaamse minister 
van Landbouw Erik Van Rompuy op wie we ook in de 
toekomst hopen te kunnen rekenen." 

Uit: De Boer & De Tuinder, weekblad van de 
Boerenbond, 25 juli 1997. 

„De CVP-fractie Vlaams Parlement werft aan: Weten
schappelijk Medewerker Leefmilieu. De functie staat 
open voor een universitair die: 
- een uitstekende kennis heeft van ecologie, milieutech

nieken en -processen, natuurbehoud en -ontwikkeling 
- de christen-democratische principes onderschrijft, lid is 

of wordt van de CVP 
- een goede algemene kennis heeft van milieurecht 
- zelfstandig kan werken, zin voor initiatief toont en over 

organisatietalent beschikt." 
Uit: Vacature, voor M/V met talent, extra bijlage bij 

o.a. Knack en De Morgen, 26 juli 1997. 

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

Op basis van een evaluatie van het voor
bije jaar kennen deze jongeren aan ,ver-
dienstelijken' een gele, groene, bolletjes 
of witte trui toe. 
Althans dat was de bedoeling. De VU-
jongeren zijn niet te spreken over het voor
bije politieke jaar. Daarom krijgt niemand 
de gele trui. De VU-jongeren: ,J'olitiek 
lijkt wel een subcultuur geworden. Weinig 
mensen zijn in politieke partijen actief en 
de meesten kijken op de politiek neer. Po
litiek moet uiteraard meer ambitie hebben. 
De burger moet aan het beleid deelnemen. 
Als de politiek daartoe niet meer in staat is, 
dan schiet ze haar doel voorbij. Om uit het 
straatje te geraken waar de politiek al jaren 
geleden is ingesukkeld moet er een trend
breukkomen." 

Juist daarom bieden de VU-jongeren dit 
jaar vier witte truien aan zij die een 
poging hebben ondernomen een nieuw 
geluid te laten horen. VU-voorzitter Bert 
Anciaux, GuyVerhofstadt (VLD) enjohan 
Van Hecke (CVP), alsook Vlaams par
lementsvoorzitter Norbert De Batselier 
krijgen de witte trui omdat ze „initi
atieven hebben genomen die het eigen 
partijbelang overstegen en die de po
litieke vernieuwing nieuw leven trachten 
in te blazen." 
Kamervoorzitter Raymond Langendries 
moet het doen met de groene trui. Deze 
trui die in de Ronde aan de beste sprinter 
wordt uitgereikt, staat voor de VU-jon
geren symbool voor snel en goedkoop 
succes. „De Werkgroep-Langendries over 
nieuwe politieke cultuur", aldus de jon
geren, „werd een alibi om andere ini
tiatieven te kortwieken." 

VANDENBERCHE 
Eigenlijk is het enkel IJzerbedevaartvoor-
zitter Lionel Vandenberghe die werkelijk 
in de prijzen valt. Hij mag de bolletjestrui 
in ontvangst nemen. De trui voor de beste 
klimmers, voor puike prestaties in moei
lijke tijden. 
Vandenberghe wordt gelauwerd omdat 
hij tegen de wil van organisaties als Voor
post, VNJ en Vlaams Blok , reeds jaren 
naar vrede, vrijheid en verdraagzaamheid 
en aldus naar een brede invulling van de 
Vlaamse beweging streeft. ,^ionel Van
denberghe begrijpt dat de Vlaamse be
weging meer moet zijn dan een beweging 
voor nieuwe staatsstructuren. Om de in
woners van Vlaanderen te overtuigen van 
de meerwaarde van Vlaams zelfbestuur is 
het anno 1997 nodig om eveneens de 
nadruk te leggen op de inhoud die Vlaan
deren moet krijgen. Zonder democratie, 
verdraagzaamheid en sociale rechtvaar
digheid heeft een zelfstadig Vlaanderen 
geen zin." 

Intussen geeft na de Werkgroep Radi
calisering, nu ook de Groep van Gent de 

bedevaarders ,een opdracht' mee. De 
Werkgroep roept op „van de bedevaart 
weg te blijven." De Groep van Gent 
(GvG) stelt de vraag „of het wel zin heeft 
naar Diksmuide te gaan zolang het Co
mité de eisen voor radicalisering, de
mocratisering en depolitisering blijft wei
geren." 
De GvG laat dus uitschijnen beter van de 
komende bedevaart weg te blijven. Deze 
,gematigde' oproep moet ertoe leiden dat 
volgend jaar terug kan ,gepraat worden'.. 
Wie per se van de bedevaart wil weg 
blijven, moet zich nadien niet als een 
gesprekspartner aanbieden. Overigens 
werd de beslissing van de GvG door drie 
man en een paardenkop genomen. 

coiia bindt de 
koe de bel 

aan. Of de os? 
Of de stier? 

De federale regering is met vakantie. Na liet reces wordt 
het werl< terug aangevat. Rustig aan, zonder al te 

diepgaande politieke, sociale en justitiële liervormingen. Als 
de burger maar de hoop op een betere toekomst behoudt. 

Dan halen we onze stemmen wel binnen, zo wordt 
geredeneerd. Een verbijsterende zinsbegoocheling. 

leder voor zien 
Herinner u de verkiezingscampagne van 
november 1991. Voor de aftredende 
meerderheidspartijen stond deze in het 
tel<en van de eerste positieve begrotings
resultaten. Eindelijl< was de overheids
schuld gezakt en de rente spectacuiair 
gedaald. Als elke burger nog even de 
broekriem wou aanhalen kon België pro
bleemloos in de Europese unie worden 
opgenomen. Europa werd het wonder
middel dat de burger een hoopvolle, een 
zorgeloze toekomst zou bieden. Intussen 
dacht de kiezer reeds aan de stijging van 
de huurprijzen, aan de daling van de 
koopkracht, aan de onmenselijke con
currentie op de arbeidsmarkt. Toen deze 
toenemende onzekerheid op 21 novem
ber 1991 een ,zwarte' electorale schok
golf veroorzaakte, vielen de politici uit de 
lucht. 
Vier jaar later pakte men het anders aan, 
Er werd schaamteloos ingespeeld op de 
gevoelens van stijgende bestaansonze-
kerheld. Geholpen door de gemeen
schappelijke vijand Cuy Verhofstadt de
den christen-democraten en vooral so
ciaal-democraten de kiezer bibberen van 
angst. Wie niet voor ons was, was tegen 
de Sociale Zekerheid, kon zijn pensioentje 
wel vergeten. Ondersteund door de fine 
fleur van progressieve ,intellegentsia' 

haalden Louis Tobback en boezemvriend 
Jean-Luc Dehaene hun slag thuis. 
Vandaag komt Vlaams begrotingsminister 
Wlvina de Meester (CVP) tot het inzicht 
dat de,pensioenreserves' van de overheid 
opgebruikt zijn. De minister vraagt de 
bevolking naar een private pensioenver
zekering uit te kijken De verantwoording 
is simpel Als iedereen - andermaal - een 
extra financiële inspanning veil heeft, zal 
de huidige jongere generatie van een 
rustige oude dag kunnen genieten en zal 
bovendien, aldus Demeester, het veitrou-
wen in de economie voorden opgekrikt. 
„Door mijn voorgestelde maatregel zou
den de mensen minder sparen en meer 

• consumeren en kunnen de bedrijven in
vesteren. Kort:om, de tewerkstelling zou 
een nooit geziene toename kennen." 
Handige reclamejongens fluisteren de po
litici toe dat ze de bevolking een positief 
toekomstbeeld moeten voorschotelen. 
Electoraal gedrag zou niet bepaald wor
den door wat verwezenlijkt werd maar 
door een afweging van beloften. Uit een 
Franse enquête in opdracht van de kwa
liteitskrant Le Monde blijkt niettemin dat 
nagenoeg alle jongeren er een ,fatalis-
tisch' gevoel op nahouden. Daardoor krij
gen de politici niet eens meer de kans de 
jongere generatie van wat dan ook te 

overtuigen. Bij het (Franse) jonge publiek 
is het fatalisme, het nihilsme en het ont
breken van gemeenschapszin een deel 
van het leven geworden. Jongeren, zo 
achterhaalde het onderzoek, zijn zelfs niet 
meer geschokt door sjoemelende politici, 
kijken niet meer op wanneer rechters 
geen recht spreken, staan niet langer 
verbaasd wanneer plichtsbewuste amb
tenaren de laan worden uitgestuurd. Je 
aanvaardt het of Je hangt de onnozele 
rebel uit. Een andere keuze is er niet. 
Vooral ook oppassen voor wat je zegt en 
wat je doet. Want de concurrentie is 
keihard en maatschappelijke solidariteit is 
niet langer mogelijk 70% van het aantal 
jongeren ziet de werkloosheid In de toe
komst alleen maar toenemen. Ze is ervan 
overtuigd dat de Sociale Zekerheid niet 
langer een minimumloon, laat staan een 
pensioen kan waarborgen. 
Dergelijk ongeloof en die bijna onwaar
schijnlijke aanvaarding van corrupt gedrag 
leiden ert;oe dat liefst 21% van de Franse 
jongeren zich helemaal in het extreem
rechtse gedachtengoed kan terugvinden. 
Deze groep staat erg vijandig tegenover 
alles wat naar politiek ruikt. Ze is ervan 
overtuigd dat men in het leven zo veel 
mogelijk geld en connecties moet hebben 
om iets te kunnen bereiken. De doodstraf 
moet ingevoerd worden en alle migranten 
op het vliegtuig gezet. Naast 21% ex-
treem-rechtsdenkenden, stelt 16% zich 
behooriijk rechts op. Ook deze groep, die 
zichzelf als katholiek beschouwt, is ge
wonnen voor de doodstraf. Bovendien 
moeten aidslijders van de rest van de 
maatschappij geïsoleerd worden. De 
grootste groep, 28%, is traditioneel in
gesteld. Deze groep keert; de gemeen
schap de rug toe, laat zich kenmerken 
door een overmatig TV-gebruik, houdt 
alle aandacht op het eigen gezin en be
hooriijk werk. leder voor zich, dat is de 
nieuwe boodschap. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
opnieuw is er een communautaire 
scheeftrekking ontdekt en wel door de 
PS'er Claude Eerdekens. In een 
parlementaire vraag aan minister 
Maystadt wenst hij te weten hoe het komt 
dat Vlaamse advocaten in de jaren 1991-
1993 aanzienlijk minder verdienden dan 
hun confraters uit Wallonië en Brussel. In 

'93 bedroeg het verschil rond de 100.000 
fr. Eerdekens stelt vast dat dat 'beduidend 
lager' is, maar verwondert zich daarover 
omdat „Vlaanderen bekend staat als 

welvarender dan de twee andere 
gewesten, wat het inkomen van de leden 
van de balie in het noorden van het land 
gunstig zou moeten beïnvloeden." Dit 
weekblad meldde in het recent verleden al 
dat de Franstalige stagiair-advocaten met 
60% van de pro deo- vergoedingen gaan 
lopen. Daarover werd ook een vraag 
gesteld. Nu nog het antwoord... 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

O p 10 juli jl. werd door het Vlaams parlement een 
definitief advies verstrekt met Petrekking tot 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), In 
het Vlaams parlement hielden de VU-

volksvertegenwoordigers Herman Lauwers en 
Etienne Van Vaerenbergh stevig onderbouwde 

tussenkomsten. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen; een overzicht. 

Licht op groen 
voor RSV 

Op weinig plaatsen is een samenhangend 
ruimtelijk beleid zo noodzakelijk als in 
Vlaanderen. Zich bewust van de tekort
komingen in de huidige wetgeving en om 
een samenhangend ruimtelijk beleid te 
voeren, startte de Vlaamse overheid met 
een structuurplanningsproces. Voor alle 
duidelijkheid: het structuurplan schetst 
een algemeen kader waarbinnen de ver
schillende ruimte-aanspraken zoals land
bouw, natuur, stedelijke gebieden, in
frastructuur en bedrijventerreinen on
derling afgewogen kunnen worden. Deze 
afweging gebeurt aan de hand van de 
reeds aanwezige structuurelementen, de 
heersende trends en de vastgestelde be
hoeften. Het RSV vormt geen basis voor 
de effectieve vergunningen, maar het 
dwingende karakter van de richtlijnen 
voor de overheid staat buiten kijf. 
Aan het slot van de besprekingen in de 
Commissie Ruimtelijke Ordening van het 

Vlaams parlement kondigde de CVP-SP 
meerderheid aan een gezamenlijke re
solutie in te dienen die dan in plenaire 
vergadering met hoogdringendheid zou 
worden besproken. De Volksunie besloot 
deze resolutie te amenderen, eerder dan 
met een eigen resolutie voor de dag te 
komen die zonder meer door de meer
derheid zou worden weggestemd. Ook 
Agalev nam, in tegenstelling tot de VLD, 
deze constructieve houding aan. Ten
einde de maatschappelijke draagkracht 
van het RSV te vergroten, werd door VU 
en Agalev besloten daar waar dit haalbaar 
bleek samen amendementen in te dienen. 
Deze opbouwende strategie werd in het 
Vlaams parlement gesmaakt; vijf van de 
achttien amendementen werden door de 
meerderheid aanvaard. Herman Lauwers 

lichtte een gedeelte van deze amende
menten toe. Hij benadrukte drie thema's: 
de afbakening van de stedelijke gebieden, 

Het ontwerp Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) werd op 24 juli 1996 door 
de Vlaamse Regering voorlopig goedge
keurd. Daarmee werd een ganse procedure 
In gang gezet. We zetten deze op een rijtje. 

Uiterlijk dertig dagen na de voorlopige 
vaststelling diende een aankondiging te ge
beuren van openbaar onderzoek, met ver
melding van begin- en einddatum. 

Dat openbaar onderzoek kwam er van 1 
december 1996 tot 28 februari 1997. Tijdens 
deze periode kregen alle burgers de kans hun 
mening weer te geven. Ook de adviezen van 
verschillende organen en diensten, zoals de 
Sociaal Economische Raad voor Viaanderen 
(SERV) en de M//et/- en Natuurraad voor 
Vlaanderen (MiNA-raad), werden ingewon
nen, 

Zo'n 33.500 adviezen moesten binnen de 
zestig dagen door de Vlaamse Commissie 
voor Ruimtellke Ordening (VLACORO) worden 

Procedure 
behandeld en tot één advies aan de Vlaamse 
regering worden gehergroepeerd. Vermits 
snel bleek dat deze deadline niet haalbaar 
was, werd de Commissie zestig dagen extra 
gegund (tot 23 juni). Dit was mogelijk krach
tens het zogenaamde Planningsdecreet dat 
de hier geschetste procedure vaststelt 

Vervolgens kreeg het Vlaams Pariement 
op zijn beurt zestig dagen om een par
lementair standpunt uit te brengen. Omdat 
het pariementair reces op 11 juli 1996 inging, 
dienden de parlementsleden snel te wer
ken. 

De regering zal op basis van deze adviezen 
en het standpunt van het Vlaams Parlement 
het RSV definitief vastleggen. 

Het voor de Vlaamse regering bindende 
gedeelte van het RSV moet dan binnen de 
zestig dagen door het Vlaams Parlement 
bekrachtigd te worden, in de herfst van 
1997. 

de rand rond Brussel en enkele aspecten 
in verband met de economische acti
viteit. 

STEDELIJKE GEBIEDEN 

De VU pleit voor een afbakening van alle 
stedelijke gebieden voor het einde van 
1998. De regeringspartijen wilden niet 
verder gaan dan de vage notie 'zo snel 
mogelijk'. De specifieke tijdslimiet lijkt 
de VU nochtans onontbeerlijk, niet in het 
minst omdat de provincies en de ge
meenten rondom de stedelijke gebieden 
afhankelijk zijn van dit afbakeningspro
ces. 

Het door de Vlaamse regering ingediende 
ontwerp van RSV, ingediend op 24 juli 
1996 (zie ook kader) stipuleert dat 60 % 
van nieuw te bouwen woningen gelegen 
moet zijn in de stedelijke gebieden en 40 
% in buitengebieden. De meerderheids
partijen koppelden hieraan, wellicht 
goedbedoeld, dat ook de sociale wo
ningen volgens een 60/40 verhouding 
moeten verdeeld worden. De VU verzette 
zich hiertegen. Want, precies om sociale 
verdringing tegen te gaan is het nood
zakelijk dat in sommige buitengebieden, 
zoals in de rand rond Brussel, meer 
sociale woningen worden gebouwd dan 
de 60/40 verhouding toelaat. Deze re
denering genoot bijval bij de meerder
heid. Het amendement werd dan ook 
aanvaard. 

In het RSV gaat men er van uit dat tot 
2007 ongeveer 400.000 extra woningen 
nodig zijn, waarvan 240.000 in de ste
delijke gebieden en 160.000 in de bui
tengebieden. Deze schatting ligt aan de 
hoge kant. In het informatief gedeelte van 
het structuurplan zelf wordt gewag ge
maakt van 220.000 a 430.000 extra wo
ningen. Het valt echter niet uit te sluiten 
dat in de buitengebieden relatief meer 
bijgebouwd zal worden dan in de steden. 
Om deze toestand te vermijden stelden 

VU en Agalev gezamenlijk voor om in 
eerste instantie slechts .300.000 wonm-
gen te weerhouden. Indien na verloop 
van ti)d zou blijken dat dit aantal on
toereikend IS, zouden nog 100.000 extra 
woningen opgetrokken worden, steeds 
met inachtneming van de vooropgestelde 
60/40 verhouding. Zodoende zou men de 
trendbreuk weg van een toenemende be
bouwing in de buitengebieden ook ef
fectief kunnen realiseren. 

DE VLAAMSE RAND 

De Volksunie hamerde er in de com
missievergadering op dat de selectie van 
de Vlaamse Rand als grootstedelijk ge
bied niet kon, zowel omwille van po
litieke als van ruimtelijke motieven. Dit 
principe werd door de andere partijen 
overgenomen. 

In een specifiek amendement ging Her
man Lauwers dieper in op de proble
matiek. Hij beklemtoonde dat tegen de 
definitieve vaststelling van het RSV door 
planologen een aangepast concept voor 
de Vlaamse Rand moet worden uitge
werkt. De Vlaamse rand mag niet als één 
homogeen gebied worden beschouwd. 
De Rand is immers een netwerk van 
meerdere gebieden, met verschillende 
planologische kenmerken en taakstellin
gen. Voor de verdere invulling, afba
kening en vaststelling voorziet het 
Vlaams Parlementslid een actievere rol 
voor Vlaams-Brabant zelf. Er moet ook 
via een gezamenlijke dialoog tussen alle 
betrokken partijen rekening worden ge
houden met de ruimtelijke opties die het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorop
stelt. Ook deze inzichten werden in ex
tremis door de meerderheidspartijen 
overgenomen. 

ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 

In het RSV worden 10.000 hectare extra 
bedrijventerreinen voorzien. In tegenstel
ling tot Agalev aanvaardt de VU dat van 
deze ruim gemeten voorspelling wordt 
uitgegaan. Toch stelt de partij twee voor
waarden. Zo is ze gewonnen voor een 
bindende en aan stricte faseringsvoor-
waarden gekoppelde opsplitsing tussen 
6.000 ha. effectieve bedrijventerreinen 
en 4.000 ha. reservebedrijventerreinen. 
De VU wenst ook een opsplitsing per 
provincie. Per provincie zijn er immers 
zeer verscheiden behoeften aan extra 
ruimten voor bedrijven Tenslotte pleitte 
Herman Lauwers ook voor een kleiner 
aantal economische knooppunten, want 
vandaag mag de helft van de Vlaamse 
gemeenten zich 'economisch knooppunt' 
noemen. 

Karl CoUaerts 
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V oor het eerst publiceerde het Instituut voor de 

Nationale Rekeningen afzonderlijke 

exportcijfers voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

Daaruit blijkt dat Vlaanderen in 1995 voor 70% of 

ruim 3.400 miljard fr. van de totale Belgische uitvoer 

instond. Daarover interpelleerde VU-kamerlid Karel 

Van Hoorebeke vice-premier 

Philippe Maystadt (PSC). 

^ ACTUEEL ^ 

Dat het Nationaal Instituut de cijfers 
bekendmaakte is niet onbelangrijk. In 
Vlaanderen was men reeds - op basis van 
een extrapolatie van gekende nationale 
cijfers - tot nagenoeg dezelfde vaststel
lingen gekomen. Maar deze werden 
steeds door de federale overheid be
twist. 

Overigens kon deze overheid niet langer 
om een degelijke studie over het ex
portaandeel van de gewesten heen. In een 
bijzonder nummer van de Kwartaalbe

richten, uitgegeven door het Instituut 

voor de Nationale Rekeningen schreef de 
voorzitter van de Raad van Bestuur: 
„Aangezien een aantal bevoegdheden op 
economisch gebied, waaronder de ex
portpromotie, door de wetgever aan de 
gewesten is toebedeeld, past het deze 
activiteit met statistische resultaten te 
onderbouwen." 

Volgens de studie bedroeg het export
aandeel van Vlaanderen in 1995 70% of 
ruim 3.400 miljard fr. van de totale 
Belgische uitvoer. Het aandeel van Wal
lonië bedroeg 14,4% wat overeenstemt 
met ruim 700 miljard fr. Het Brussels 
Hoofstedelijk gewest stond in voor 8,1% 
of 394 miljard fr. Bekijkt men de cijfers 
van 1993, 1994 en 1995, dan kan een 
constante ontwikkeling worden achter
haald. Telkens groeit de export in ieder 
gewest en telkens blijven de uitvoer-
verhoudingen tussen de gewesten gelijk
lopend. 

Nogal voorspelbaar, stipte VU-volksver-
tegenwoordiger Karel Van Hoorebeke 

aan, probeert men de cijfers en vooral de 
ongelijke exportverhouding tussen de ge
westen te ,relativeren'. Er moet inder
daad rekening gehouden worden met het 
effect van de hoofdzetel. Het betekent dat 
in Brussel een aantal administratieve ze
tels van bedrijven gevestigd is, terwijl de 
exporteenheid in een ander gewest ge
situeerd wordt. Er is ook het poorteffect, 
wat inhoudt dat er heel wat uitvoer vanuit 
Wallonië en Brussel via de Vlaamse ha
vens verloopt. 

Van Hoorebeke: Jk neem aan dat men 

met het poorteffect rekening houdt. Dat 

betekent echter nog niet dat de export

verhouding tussen Vlaanderen, Wallonië 

en het Brussels Hoofdstedelijk gewest op 

spectaculaire wijze zou veranderen. Hoe 

dan ook kunnen we vandaag stellen dat de 

uitvoer vanuit Vlaanderen tussen 65% en 

70% schommelt." 

Het Gentse kamerlid schotelde naast nu
merieke verschillen ook andere specifieke 
regionale kenmerken voor. Zo is de 
Waalse export eerder op Europese mark
ten afgestemd, Vlaanderen richt zich bij 
voorkeur tot verre markten zoals de Azi
atische. In Vlaanderen zijn vervoerma-
teriaal, textiel en diamant de uitschieters. 

Wallonië is gespecialiseerd in de uitvoer 
van staalproducten, cement en glas. 
Van Hoorebeke: „Uit de cijfers, het feit 

dat de export voor Vlaanderen van le

vensbelang is en de regionale kenmerken 

kunnen we besluiten dat de in Vlaanderen 

gevestigde ondernemingen in de federale 

instellingen ondervertegenwoordigd zijn. 

staan. De federale bevoegdheid wordt uit

geoefend door instrumenten zoals lenin

gen van staat tot staat en door instellingen 

zoals de Belgische Dienst voor Buiten

landse Handel (BDBH). Het is duidelijk 

dat de gewesten op een betekenisvolle 

wijze bij het beheer van deze instellingen 

betrokken moeten worden. Het Sint-Mi-

70% Uit 
Vlaanderen 

Het gaat tegen elke vorm van de logica in 

dat bedrijven die voor drie kwart van de 

uitvoer instaan geen grotere stem hebben. 

Sedert 1980 zijn de gewesten voor het 

afzet- en uitvoerbeleid bevoegd. Deze be

voegdheidsoverdracht heeft de wetgever 

niet verhinderd om het federaal Buiten

lands Handelsbeleid te laten voortbe-

chielsakkoord van 1992 bevestigde dat de 

rol van de gewesten in de federale be

heersorganen versterkt diende te worden. 

Tot nu toe is daar niet veel van in huis 

gekomen. 

In de Kaden van Bestuur van instellingen 

als de BDBH en de Delcrederedienst geldt 

de paritaire vertegenwoordiging. Dit is 

niet in overeenstemming met de export-

inbreng van Vlaanderen. Dat het aantal 

mandaten per gewest gelijk blijkt, ts on

aanvaardbaar. Ook de Vlaamse minister

president heeft daarover zijn ongenoegen 

laten blijken. Ook hij brak een lans voor 

de splitsing van de BDHB. De gewesten 

moeten exclusief bevoegd worden voor de 

promotie en bevordering van de export." 

Op de opmerkingen en eisen van het 
Gentse kamerlid kon de minister van 
Financiën weinig inbrengen. Maystadt, 
zoals voorzien, relativeerde de cijfers... 

Vlaanderen 
richt zich 
meer dan 
Wallonië tot 
verre 
markten. 

Sinds jaren maakt de kater Flanel deel uit 
van ons gezin, het beest moet een krui
sing zijn van een straatkat met een Per
zische. Wist de veearts te vertellen, want 
het dier draagt nog de kenmerken van z'n 
soort: langharig zwart, hel groene ogen, 
aangenaam in de omgang wat niet wil 
zeggen dat het z'n jagerinstinct kwijt Is. 
Flanel werd als poesje gekocht op de 
zaterdagmarkt, toen dat nog mocht, uit
gekozen tussen vele soorten, kleuren en 
geuren. Het stak met oren en schouders 
boven de rest uit, vooral z'n pikzwarte 
haren en citroengele ogen spraken aan. 
Eén uit duizend, grapte de marktkramer 
en hij knipte een oog. 
Binnenskamers leidde de naamkeuze tot 
enige commotie. Moeder de vrouw hield 
het bij Zwartje, dochter vond Blacky 't 

mooist en R.Asmus (die een kat graag een 
kat noemt) zag het meer In Kato. 
Soms vraag ik me wel eens af waarom 
mensen hun beesten namen geven. En 
waarom de raarste namen het eerst? En 
waarom heten honden zus en katten zo? 
En waarom dragen paarden paardenna-
men? En waarom heten koelen niet al
lemaal Blaar? 
Na veel vijven en zessen werd het dus 
Flanel. R.Asmus vond dat maar niks. Maar 
goed, het zou wel wennen. Als naoorlogs 
kind herinnert hij zich dat bij hem thuis de 
kat Monty heette. Naar Montgommer/, de 
Britse Ijzervreter. Wellicht gekozen om 
diens flegmatieke manier van doen, de 
slungelachtige houding, de lange armen 
die In zijn diepe broekzakken eindigden, 
z'n gewone soldatenpet, de moustache. 

^ ACH ZO • 

En misschien ook wel omdat hij het had 
moeten afleggen tegen Eisenhouwer. 
Ik denk steeds aan Monty wanneer Ik In 
Brussel voorbij z'n standbeeld rijd. En ook 
aan El Alameln, natuurlijk. En dan verzin Ik 
dat Ik een nieuwe kat misschien ook wel 
Rommel zou kunnen heten, dat was toch 
ook nog zo geen kwaaie! 
Flanel werd vlug een volwassen kater. De 
lange stijve snorharen, die hij reeds van 
kindsbeen af dagelijks verzorgde, zijn zijn 
trots. Z'n staart lijkt wel een eindeloze 
pluim, de wapperende haren likt hij da
gelijks als een trotse lama schoon, op de 
buik zijn ze krolllg, zijn poten zijn stevig en 
dik, de kussentjes steeds fris. Als een 
volleerde jager sluipt hij over het grasperk. 

Catwalk 
van boom tot boom, met eindeloos ge
duld volgt elke vogelbeweging, hij wacht 
zijn tijd af en hapt op het juiste ogenblik 
toe. Zonder medelijden beoefent hij het 
jagen, hij heeft zijn stiel helemaal onder 
de knie. Tot 's avonds laat ligt hij languit te 
slapen, op z'n rug, soms snurkt hij of 
droomt hij weg. Eén oog, zijn Robert 
Mitchum-oog, houdt hij steeds klaar om 
te zien wat niet naar z'n zin is. Met een 
signaal toont hij als het tijd is om de nacht 
in te stappen. Dan loopt hij met afge
meten passen naar de deur en rammelt de 
sleutelbos. 
's Morgens wacht hij tot een van de 
huisgenoten hem binnenlaat, niet eerder 
dan wanneer hij of zij zijn prooi op de 
deurmat heeft geschouwd. En hem bij 
wijze van groet heeft geaaid, daarna geeft 

hij een kopje. Nadat hij zich de snorharen 
heeft gestreken valt de grote jager In 
slaap. 
Eerder dit jaar kreeg het leven van Flanel 
een plotse wending. Toen kwam Krol, de 
kleine kattin, in huls. Een jong, fraai ding 
op hoge poten, met waalend zijdehaar op 
de witte borst en de zwarte lenden, ge
volgd door een staart als een vraagteken. 
Dat betekende voor Flanel even slikken, 
zijn welomschreven territorium diende hij 
plots te delen met een weliswaar mooi, 
maar oneindig trots wijfje. Vanonder de 
tafel, de buik tegen de tegels gedrukt, 
keek hij het schepsel met vernietigende 
blikken aan. ,,Stukske stoef!" leek hij wel 
te zeggen. En helemaal ongelijk had hij 
niet want Krol liep door het huis als Pamela 
Anderson door Baywatch. In het begin liet 
hij begaan, maar toen het ding ook nog 
aan zijn eetservies ging prutsen vond 
Flanel het welletjes geweest Hij blies zich 
op en verliet zijn hoek, toonde klauwen en 
tanden en blies als de koning van de 
savanne. Als een coyote in de documen
taires van National Geographic Het hij een 
akelige schreeuw Aldus stelde Flanel orde 
op zaken 
Van die dag was het huis verkaveld, onder 
zijn supervisie. Eén enkele keer, wanneer 
dat „stukske stoef" haar les vergeten lijkt 
steekt hij nog een poot uit, maar niet 
meer zoals toen. Nu beperkt Flanel zich 
tot het aanbrengen van correcties in de 
verhouding. 
Ook mijn hulsgenoten hebben vastge
steld dat hij het kattenverkeer regelt, 
zwijgzaam vanuit zijn luie stoel. Met z'n 
groot lijf, zijn intelligente kop en zijn wel 
zeven kilo, ziet hij Krol opgroeien In al haar 
kattenschoonheld, ziet hoe zij ruisloos van 
de keuken naar de woonkamer danst. Als 
Claudia Schiffer over de catwalkR.Asmus 
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I n deze laatste bijdrage over de controverse 

tussen het IJzerbedevaardersforum en het 

IJzerbedevaardcomité gaan we dieper in op 

de onderhandelingen tussen de periode 

november 1995 en april 1996. 

^ V L A A M S E B E W E G I N G ^ 
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Na de bedevaart van 1995 dacht het IJ

zerbedevaardersforum binnen het half jaar 
een vergelijk met het Comité uit de brand te 
slepen. Forum-leiders Peter De Roover en 
Jan Jambon slaagden erin om nagenoeg 
iedereen te overtuigen met de inspraakeis 
naar onderhandelingen te stappen. Forum-
lid en publicist Mark Grammens en de 
radicale achterban, verenigd in de Werk

groep Radicalisering onder leiding van Ledy 

Broeckx, verkozen evenwel het conflict bo
ven de verzoening. Lieven Van Gerven 

pleitte voor een Comité van verenigingen. 
Binnen het IJzerbedevaartcomité stuurde 
niemand op onderhandehngen met het 
Forum aan. Afwachten en uitkijken was het 
credo. Overigens was het Comité bijzonder 
ontgoocheld in het Forum. Door de pro
testactie op de rechteroever van de IJzer 
werd de interne verdeeldheid aan het pu
bliek getoond en hep het Comité een 
financiële schade van om en bij de 77.000 
fr. op. Dat was niet van aard om ver
zoenend op te treden. 

BUITENSTAANDERS 

Het Forum wilde zo snel mogelijk een 
akkoord afdwingen. Het nam dan ook het 
profiel van ,vragende partij' aan. Tegelijk 
wou het Forum niet in zijn kaarten laten 
kijken. De organisatie weigerde voorstellen 
op papier te zetten. Ze stuurde meteen op 
onderhandelingen aan. Op die manier kon 
in onderling overleg met het Comité naar 
een vergelijk worden gezocht. Het Comité 
vroeg wat het Forum niet wou: concrete 
voorstellen op papier zetten. In feite wilde 
het Comité onderhandelingen vermijden 
en het Forum verzwakken. Tijdens de Raad 
van Beheer (RvB) van het Comité werd 
besloten bepaalde leden uit het Forum „los 
te werken." Juist daarom bleef „contact 
met het Forum noodzakelijk." Intussen 
dacht het Comité zelf na hoe de interne 
democratisering in de praktijk kon worden 
omgezet. 

Beide organisaties bleven bij hun stand
punten, ware het niet dat ,buitenstaanders' 
het gesprek op gang zouden brengen. Tij
dens de RvB van het Comité op 4 oktober 
1995 werd vermeld dat IJzerbevaartvoor-
zitter Lionel Vandenberghe „op uitdruk
kelijk verzoek van Manu Ruys" een ont
moeting had met Jan Jambon. Rekening 
houdend met de niet-verzoenende houding 
van het Comité achtte Vandenberghe het 
noodzakelijk zich op Ruys te beroepen. 
Manu Ruys: „Ik had met Lionel Van
denberghe een goede verhouding en ik 
kende ook Jan Jambon en Peter De Roover. 

Het is best mogelijk dat ik Vandenberghe 
aangeraden heb eens met Jambon contact 
op te nemen. Hoe Vandenberghe nadien 
mijn advies aan de RvB heeft meegedeeld, 
is zijn zaak." 

Vandenberghe maande Jambon aan een 
brief op te stellen waarin hij verklaarde de 
opdrachtsverklaring van het IJzerbede
vaartcomité te onderschrijven. Jambon 
ging daarop in. Maar daarmee was de kous 
niet af. De inspraakeis bleef gelden en die 
eis bezorgde het Comité koude rillingen. 
Lionel Vandenberghe in een brief van 18 
oktober 1995 aan de Algemene Verga
dering (AV): „Er zijn grenzen. We kunnen 
niet toelaten dat men het Comité zal over-

Het Comité stemde niet in met de brede 
ledenvereniging. Het wou bovendien dat 
de vijf provinciale werkgroepen bij de 
verkiezing van de AV betrokken zouden 
worden. Het voornaamste bezwaar, echter, 
was dat de inspraakeis „de inbraak van een 
extreme partij kon forceren." Het Forum 
antwoordde daarop dat zij „vertrouwen 
had in de bedevaarders." In een nota naar 
aanleiding van de gesprekken stelde Co-
mité-M Jaak van Waeg evenwel dat de eisen 
van het Forum veel te vaag waren. Zo vaag 
dat een inbraakpoging steeds tot de mo
gelijkheden behoorde. De conclusie lag 
voor de hand: de voorstellen waren ge
wogen en te licht bevonden. De AV van het 
Comité droeg De Roover en kompanen op 
hun werk over te doen. Op 8 december 
stuurde het Forum een document naar het 
Comité met daarin nadere specifiëringen. 
Op 19 december 1995 en op 4 januari 1996 
kwamen beide groepen terug samen. 

Om de 
meerderheid 

was het te doen 
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nemen. Nieuwe leden moeten in de geest 
van de opdrachtsverklaring werken. Maar, 
opgelet ook Jan Jambon was bereid de 
verklaring te ondertekenen." 
De weifelende houding van het Comité 
begon het Forum behoorlijk op de ze
nuwen te werken. Daarom contacteerde 
Peter De Roover prof. Eric Ponette. Die 
benaderde het Comité en drong op ver
zoening aan. Het Forum wou Ponette als 
bemiddelaar, maar daar moest het Comité 
niet van weten. Toch leidden de ,demar-
ches' van de buitenstaanders tot een eerste 
ontmoeting tussen beide verenigingen. 
Overigens drongen ook de bedevaarders 
op een vergelijk aan. Dat hadden ze laten 
weten in een door het Comité georga
niseerde enquête. 

TE LICHT BEVONDEN 

Op 15 november 1995 kwamen Forum en 
Comité voor het eerst samen. Het Forum 
stelde voor de leden van de AV van het 
Comité rechtstreeks door de bedevaarders 
te laten verkiezen. Om als kiesgerechtigde 
in aanmerking te komen diende men één 
keer naar de bedevaart te zijn geweest en 
lidgeld te betalen. Op die manier zou het 
Comité een brede ledenvereniging worden. 
Tijdens een overgansfase konden de leden 
van de Groep van Gent (GvG) worden 
opgenomen. Voor het Forum waren de 
eisen niet te nemen of te laten. Maar, over 
de inhoud van het Ijzertestament wou het 
niet praten. 

INTERNE DEMOCRATISERING 

Intussen tekenden zich binnen het Comité 
drie groepen af. De numeriek sterkste 
strekking wou het Forum aan het lijntje 
houden. Dat verklaart waarom het Comité 
de onderhandelingen nauwelijks voorbe
reidde, waarom het geen vaste onder
handelingsdelegatie aanstelde. Een min
derheid zocht naar een vergelijk. Daartoe 
behoorden de beheerders Bart Maddens, 

Bob Vanhaverbeke en Carlos Van Louwe. 

Deze laatste wilde niet enkel met het Fo
rum, maar ook met de Werkgroep Ra
dicalisering onderhandelen. Een derde 
groep stelde zich resoluut onverzoenlijk 
op. Deze groep beschikte over een meer
derheid in de RvB en nog nadrukkelijker 
binnen de top van het Comité: het Da
gelijks Bestuur(DB). Eind januari 1995 
bestond dit bestuur uit Bob Wezenbeek, 

Paul De Belder, Bob Vanhaverbeke, se
cretaris Dirk Demeurie en voorzitter Lionel 
Vandenberghe. 

Tot de onverzoenlijke groep behoorde on
getwijfeld Bob Wezenbeek, de ,coming 
man' binnen het Comité. Op 4 oktober 
1995 werd hij lid van de AV, anderhalf 
maand later was hij beheerder, eind januari 
1995 volgde hij Willy Van Stappen in het 
DB op. Nauwelijb opgenomen in de AV, 
stuurde Wezenbeek een brief naar zijn 
collega's. Daarin haalde hij zwaar naar het 
Forum uit. „De andere kant verwijt ons 
niet representatief te zijn. Wij zijn dat wel, 
maar niet voor hun mening. Er loopt 

vandaag hoe langer hoe meer een pijnlijke 
scheidingslijn door de Vlaamse beweging. 
Deze herinnert aan pijnlijke voorbije pe
rioden die Vlaanderen niet altijd voordeel 
hebben opgeleverd." Net als beheerder 
Jaak van Waeg, waarschuwde Wezenbeek 
voor manipulatie indien aan de inspraakeis 
werd voldaan. „Kan het dat door middel 
van een bedevaart-kenteken een stem 
wordt toegekend of gekocht, of dat er zoals 
bij een politieke partij aan werving wordt 
gedaan om de meeste medestanders te 
krijgen?" In tegenstelling tot Van Waeg 
besloot Wezenbeek: „Ieder die bij ons wil 
aansluiten is welkom. Hij of zij mogen ons 
manifest onderschrijven. Maar, vandaag 
trekken wij een meet onder de gesprek-
ken."In de Raad van Beheer werd de 
weinig toegeeflijke houding van Wezen
beek door Herman D'Espailler, WiUy Van 
Stappen, Jan Comelissen, Dirk Vanhegen, 

Paul De Belder, Dirk Demeurie en Lionel 
Vandenberghe ondersteund. Net als Van
denberghe meende De Belder dat het Co
mité zichzelf moest democratiseren. Op 20 
december 1995 aanvaardde de RvB - op 
basis van een nota van Bart Maddens - dat 
elke provinciale werkgroep een voorzitter 
zou verkiezen. Voorheen was het iemand 
van de RvB die voorzitter van de pro
vinciale werkgroepen werd. Een bijko
mende verandering was dat de verkozen 
provinciale voorzitter automatisch lid van 
de AV zou worden. Daardoor zouden vijf 
personen van de AV verkozen worden. De 
rest, 45 man, was op coöptatie aange
wezen. 

GEMENGD SYSTEEM 

Op 19 december 1995 verliepen de on
derhandelingen tussen Forum en Comité in 
een opbouwende sfeer. Het Forum kon 
instemmen met een ,gemengd systeem'. 
Een aantal leden zou verkozen worden, de 
anderen gecoöpteerd. De verkiezingen 
zouden bovendien niet jaarlijks, maar vijf
jaarlijks plaatsvinden. Tot slot stapte het 
Forum af van de inspraakeis voor iedere 
bedevaarder. In navolging van wat het 
Comité reeds intern had beslist, zouden 
sommige leden van de AV door ,actieven of 
werkenden' uit de provinciale werkgroe
pen verkozen worden. 
Op 4 januari 1996 dreigden de gesprekken 
afgeblazen te worden. De discussie con
centreerde zich rond het aantal verkozen 
leden. Bovendien raakte men het niet eens 
over wie de gecoöpteerden zou aanduiden. 
Het Forum stond erop veertig leden van de 
AV te verkiezen, terwijl die veertig de 
anderen zouden aanwijzen. In naam van 
het Comité voorzag Bart Maddens in de 
verkiezing van eerst vijf comité-leden, na 
evaluatie eventueel tien, terwijl de elf open
staande mandaten door de GvG ingevuld 
konden worden. De gecoöpteerden zou-
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den zowel door de verkozenen als door de 
anderen aangeduid worden. Het Forum 
lachte dit voorstel weg. De onderhan
delaars sloegen de boeken dicht, toen plots 
Jan Cornelissen aan het Forum vroeg wat 
men ervan zou denken mochten om de vijf 
jaar zeven AV-leden verkozen worden. 
Aangezien de mandaten om de vijf jaar 
hernieuwbaar zijn, kwam dit neer op 25 
verkozenen. 

Uiteraard ging het persoonlijk initiatief van 
Cornelissen in tegen wat voordien door de 
RvB was beslist. Tot dan toe wou deze 
immers niet verder gaan dan vijf, eventueel 
10 provinciaal verkozenen. Een getuige 
vertelde: „Toen op de RvB van 18 januari 
1996 aan Cornelissen werd gevraagd wat 
we onder zijn initiatief moesten verstaan, 
antwoordde hij dat het eerder in de be
doeling lag eens te polsen hoever het 
Forum tot toegevingen bereid was. Cor
nelissen was er immers van overtuigd dat 
het Forum het toch geen zeven jaar zou 
uithouden." De verzoeners binnen de RvB 
grepen niettemin het initiatief van Cor-
nehssen aan om een doorbraak te forceren. 
Zo werd besloten de AV van 27 januari te 
laten besUssen of een meerderheid ver
kozen kon worden. De AV stelde zich hoe 
dan ook gematigder op dan de RvB. 
Wat Cornelissen deed, wees erop hoe wei
nig kosjer er werd onderhandeld. Geen van 
beide partijen kon zich op een gegeven 
woord, zelfs niet op een simpele tege
moetkoming beroepen. Achter ieder voor
stel kon wel één of ander slinks maneuver 
worden gezocht. Niemand wist wat nu wel 
en niet werd afgesproken. Want kwam er 
een voorstel uit de bus, dan maakte de 
andere partij daar al te graag misbruik van. 
En telkens ging het om hetzelfde tita
nengevecht. Het Comité wou kost wat kost 
de eigen positie behouden en had daarom 
geen boodschap aan radicale pottenkijkers. 
Het Forum wilde verkrijgen dat zijn ra
dicale achterban de meerderheid van het 
Comité zou verkiezen. Ook daarvoor wa
ren, zo zou blijken, alle middelen goed. Van 
inspraak voor de modale bedevaarder was 
alleszins al lang geen sprake meer. Deze 
door Peter De Roover ingeleide eis zou 
weldra door de piste Jan Janbon worden 
vervangen. Overigens was het Jambon die 
op 25 januari 1996 een ,dramatische en 
diplomatische brief' naar de AV van het 
Comité stuurde. Jambon vroeg dat alle 
comitéleden zich eindehjk zouden scharen 
achter een verkozen meerderheid. 

OPEN CONFRONTATIE 

De vraag van Jambon leidde in de AV van 
27 januari 1996 tot verhitte discussies. Er 
dreigde een polarisatie te ontstaan. De helft 
was voor, de andere helft tegen. Tot Her
man D'Espailler een tekst uit zijn hoed 
toverde die goedgekeurd werd juist omdat 

de tekst tot meerdere interpretaties aan
leiding gaf. Wel werd voor het eerst gewag 
gemaakt van een verkozen meerderheid: 
„Op termijn kan de AV, na een grondige 
evaluatie, in meerderheid worden geko
zen." Ook Bart Maddens liet door de AV 
een technisch uitgewerkte nota goedkeu
ren waarin sprake was van een verkozen 
meerderheid. De RvB, evenwel, stond niet 
borg voor deze in de AV genomen be
slissingen. Daar bleef men op 13 februari 
1996 op het standpunt niet meer dan tien 
personen te laten verkiezen. 
Op 16 februari 1996 verzekerde beheerder 
Vanhaverbeke Manu Ruys dat er een ak
koord in het verschiet lag. Hij vroeg Ruys 
een bemiddelingsrol op te nemen, 's An
derendaags belde Ruys Jambon, De Roover 
en Vandenberghe die alle drie bevestigden 
„dat er een kans tot toenadering bestond." 
Ruys aanvaardde de opdracht, dacht dat 
het volledige Comité het meerderheids
principe ondersteunde. Op 21 februari 
overhandigde Ruys de nota van Maddens 
aan Forum-onderhandelaars Jan Jambon 
en Peter De Roover. Naar aanleiding van 
dit onderhoud schreef hij een brief naar 
Lionel Vandenberghe. „Mijn eerste voor
lopige indruk is dat de kansen op een 
akkoord reëel zijn. Controversiële stand
punten zoals de timing voor de verkiezing -
zeven jaar lang telkens vijf comitéleden (= 
25, nvdr) of vijf jaar lang telkens zeven 
(=35, nvdr) - zijn bespreekbaar en amen-
deerbaar. (...) Indien het geschil blijft aan
slepen, speelt dat enkel in de kaart van 
diegenen die aansturen op een open con
frontatie, ook op het terrein." Die laatste 
zin sprak boekdelen. Manu Ruys: „Ik had 
natuurlijk bepaalde verklaringen gehoord 
of gelezen onder andere van Ledy Broeckx. 
Gelet op het temperament en het karakter 
van bepaalde figuren aan beide kanten 
bleek het mij niet uitgesloten dat tijdens de 
bedevaart van 1996 incidenten zouden 
plaatsgrijpen." 

INKRIMPING KIESPUBLIEK 

Op 21 februari 1996 hadden Jambon en De 
Roover hun eisen aan Manu Ruys over
handigd. Deze maakte de nota aan het 
Comité over. Op initiatief van Jambon lag 
de klemtoon voortaan op de plaatselijke 
werkgroepen. Elke locale werkgroep zou 
vijf a tien leden tellen. De leden van die 
werkgroepen zouden in ieder van de vijf 
provincies, gespreid over twee jaar, acht 
provinciale medewerkers verkiezen. Die in 
totaal veertig medewerkers zouden au
tomatisch in de AV van het Comité worden 
opgenomen. Dat was een behoorlijke in
krimping van het kiespubiek. Temeer, daar 
de voorwaarden om als locale werkgroep 
erkend te worden niet voor de hand lagen: 
vijf nieuwe abbonees werven; voorverkoop 
van de bedevaart en één propaganda-avond 

over de bedevaart organiseren; twee men
sen ter beschikking stellen voor de prac-
tische organisatie van de bedevaart én 
vijfduizend fr. fondsen werven. Jambon en 
De Roover mikten aldus op de ,meest 
actieve' en tegelijk meest radicale ach
terban van de Vlaamse beweging. Merk
waardig ook is dat dit voorstel geen re
kening hield met de reeds bestaande pro
vinciale werkgroepen. Overigens, zo meen
den Jambon en De Roover, moest het 
iedereen die een hdmaatschapsbijdrage 
voor het Comité veil had, vrij staan een 
locale werkgroep op te richten. Noch wat 
betreft deze mogelijkheid, noch wat betreft 
de kiesgerechtigden werden waarborgen 
geboden opdat partijpolitieke binding uit
gesloten werd. In het jaar 2000 moest de 
hele operatie afgerond zijn. De verkozenen 
zouden de gecoöpteerden aanduiden. Een 
verzoeningscomité met vertegenwoordi
gers van Comité en Forum zou op dit alles 
toezien. Tijdens een overgansfase kon de 
GvG in het Comité zetelen. 
Op 5 maart 1996 werd een delegatie van 
het Comité bij Manu Ruys ontvangen. Ruys 
merkte dat er geen eensgezindheid in het 
Comité bestond. Op 9 maart vroeg de 
bemiddelaar aan het Comité „concrete 
voorstellen op papier te zetten waarbij in 
de geest van verzoening ook rekening ge
houden wordt met de zienswijze van het 
Forum." Ruys vroeg dat de RvB van het 
Comité daarover op 21 maart zou be
slissen. Om de aanslepende impasse te 
doorbreken suggereerde hij een verzoe
ningscommissie in het leven te roepen. Het 
Comité ging akkoord. De commissie, be
staande uit Lode Campo, Norbert D'Hulst, 

Eric Ponette, Leo Verduyn en Ruys zelf zou 
op 2 april 1996 in de Warande in Brussel 
beide partijen rond de tafel brengen. 

ONVERZOENLIJKEN 
BOVENHAND 

Op dat moment leek een doorbraak in het 
vooruitzicht. De voor de Comitéleden psy
chologisch belangrijke inbreng van Ruys en 
zijn verzoeningscommissie schudde de 
meesten wakker. De één na de ander voelde 
zich opeens geroepen om een document 
met voorstellen op papier te zetten. Uit
eindelijk werd een standpunt klaarge
stoomd dat het dichtst aansloot bij een nota 
die Bart Maddens had ingediend. Voor 
1999 wou het Comité 15 AV-leden laten 
verkiezen en vijf consensusfiguren door 
Forum en Comité laten coöpteren. Van de 
15 verkozenen zouden er vijf aangeduid 
worden door de bestaande provinciale 
werkgroepen en tien door de abbonnees op 
de IJzertoren, het driemaandehjks tijd
schrift van het Ijzerbedevaartcomité. Deze 
abbonnees mochten dan kiezen uit een lijst 
van gezaghebbende figuren uit de Vlaamse 
beweging door de AV voorgederagen. In 

1999 zou het systeem ,geëvalueerd' wor
den, waarna de operatie in 2006 moest 
afgewerkt zijn. Op dat moment zouden 15 
AV-leden verkozen zijn door de provinciale 
werkgroepen en 15 door de abbonnees 
terwijl er twintig werden gecoöpteerd. Het 
oorspronkehjke voorstel van Maddens was 
realistischer. Het Forum mocht van Mad
dens mee beshssen over de lijst van ge
zaghebbende figuren, de operatie moest 
zonder evaluatie in 2005 afgerond zijn én 
Maddens voorzag voor dit alles een sta
tutenwijziging in 1996. Net als het forum 
vond ook de verzoeningscommissie dat zo 
snel mogelijk een statutenwijziging met het 
akkoord moest gepaard gaan. Uiteindelijk 
slaagde de commissie erin beide partijen 
principieel op dezelfde lijn te krijgen. Ie
dereen aanvaardde dertig AV-leden te ver
kiezen en twintig te coöpteren. Op 24 april 
1996 overtuigde de commissie beide par
tijen het akkoord tegen 2001 uit te voeren. 
Lionel Vandenberghe, die zich de laatste 
maand bijzonder verzoenend had opge
steld, beloofde het compromis op de RvB te 
verdedigen. Maar, deze volgde hem niet. In 
feite was het zowel voor Forum als voor 
Comité om de meerderheid te doen. De 
RvB van het Comité kon niet aannemen dat 
in 2001 de mogehjkheid bestond dat de 
radicalere achterban het heft in handen 
nam. Nog voor het Comité in 2001 de-
fintief anders zou zijn samengesteld wou 
het Comité zelf beshssen wie de volgende 
vier jaar voor coöptatie in aanmerking 
kwam. Het Forum wou niet wachten tot 
2005 vooraleer met een ,ander' Comité 
van start kon worden gegaan. De ver
zoeningscommissie achtte zijn opdracht als 
beëindigd. In beide groepen hadden de 
onverzoenHjken de bovenhand gehaald. De 
rellen tijdens de bedevaart van 1996 waren 
niet meer te vermijden. Ontgoocheld over 
de mislukking van de gesprekken deed het 
Forum geen inspanningen om de extreme 
achterban in toom te houden. 
Na de weinig opbeurende bedevaart van 
1996 werden nog verzoeningspogingen 
ondernomen, maar tevergeefs. Het Comité 
gaat zijn eigen weg. Wat nog van het Forum 
overblijft weigert de extreme achterban 
achter zich te laten. Aan de aanslepende 
ruzies, de oeverloze verzoeningspogingen 
én de baldadigheden van de radicalen heeft 
de gewone bedevaarder al lang geen bood
schap meer. 

(evdc) 

Bemiddelaar 
Manu Ruys 
waarschuwde 
voor rellen. 

Onder Invloed 
van Manu 
Ruys stelde 
Lionel 
Vandenberghe 
zich bijzonder 
verzoenend 
op. De Raad 
van Beheer 
volgde hem 
niet. 
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Hasseltse bus is goed gevuld 

De regionale vu-krant 

Het Zwin 
Wij moeten het niet zover gaan zoeken. Op amper een uurtje 
rijden van Erpe sta ik in een van de merkwaardigste en 
mooiste natuurreservaten van Europa-, liet Zwin. Ditjuweeitje 
op de Nederlands-Vlaamse grens aan de Noordzee Is een 
streling voor oog, oor en neus van al wie tiet stresserend 
beroepsleven ontvlucht en verpozing zoekt In dit levend 
schilderij van slikken en schorren, waar honderden vogel
soorten zich thuis voelen tussen de blauwe of grauwe hemel 
en tientallen planten- en bloemenf amiiies die je elders zelden 
aantreft. 
's Zome5 overheerst het pastelpaars tapijt van het lamsoor of 
de zwinneblomme, het handelsmerk van dit botanisch en 
ornitologisch openluchtmuseum. Soms worden door de 
conservator Burggraeve om vijf uur vroege ochtendwan-
delingen georganiseerd De deelnemers aan dergelijke ex
cursies bewaren er een ongelooflijke herinnehng aan. Men 
leert er de vogels met alleen kennen op zicht maar eveneens 
door hun zang De muziek van de nachtegalen, omgeven 
door een concert van lijsters, merels en al die andere 
zangvogeltjes behoort ongetwijfeld tot het allermooiste wat 
de natuur te bieden heeft. 
Wanneer wij er in juni samen met de conservator de broed
plaatsen voorzichtig bezochten, hebben wij er een puik 
staaltje komedie zien opvoeren door een kluut Zij simuleerde 
vleugellamheld om ons toch maar vanuit de omgeving van 
het nest weg te lokken In dergelijk geval doet men er best 
aan het territorium van de alarmerende vogel te verlaten Van 
mijn ervaren gids heb ik ook geleerd dat wanneer de 
Btauwvoet vliegt er helemaal geen storm op zee hoeft te zijn 
en dat de poten van deze, op Vlaams-nationale bijeen
komsten meest gescandeerde vogel, helemaal niet blauw 
Zijn, zelfs met wanneer het vnest, maar eerder geel-bruin. Als 
voorzitter van het Rodenbachfonds voel Ik mij geroepen dit 
zoveelste Vlaamse misverstand toch even recht te zetten 
Zoals ik de meer dan honderd afdelingen van deze sociaal-
culturele vereniging alsook u, lezer van dit cursiefje, een 
geleide wandeling in het Zwin warm kan aanbevelen. Van 
Pasen tot september zijn er elke zondag- en donderdag
morgen om tien uur boeiende en leerrijke excursies in het 
voor het publiek ontoegankelijk gedeelte van het reservaat 
Men leert er de vogels observeren en determineren evenals 
de typische planten van het schorrengebied. Laarzen en 
verrekijker niet vergeten en voor meer inlichtingen bellen 
naar het nummer: 050/60.70 86 
Ik kan er, echt waar, met genoeg van krijgen 

Jan caudran 

„En nu mogen de professoren transport-

kunde hun boeken opnieuw beginnen te 

schrijven, want de prijs blijkt wel degelijk 

de doorslaggevende factor te zijn om de 

mensen in de bus te krijgen." In De 

Morgen van donderdag 24 juli î raait de 
Hasseltse burgemeester Stevaert victorie. 
Dagelijks maken zo'n 7 a 8.000 mensen 
gebruik van het gratis openbaar vervoer 
in Hasselt. En dat in een vakantiepe
riode. 

In o.a. het juninummer van Terzake het 
'praktijkblad voor gemeentebeleid' werd 
die redenering nochtans argwanend be
keken. Daarin gaf ene Gerard Hautekeur, 

verkeersdeskundige, de volgende beden
king mee: „Begrijp wel, ik ben niet gekant 

tegen een experiment om het openbaar 

vervoer tijdelijk gratis aan te bieden. Maar 

buitenlandse experimenten toonden aan 

dat de prijs niet het belangrijkste element 

is in de strategie om het openbaar vervoer 

te bevorderen, maar wel het comfort de 

reistijd en de frequentie van het openbaar 

vervoer. Om de leefbaarheid van de bin

nenstad te verbeteren, zijn het parkeer

beleid en het beleid van ruimtelijke or

dening even essentieel." 

ZIEKENHUISBEZOEK 

Voorts is het niet ondenkbaar dat mensen 
die eerst te voet of met de fiets afstanden 
aflegden dat nu met de bus doen. AJs dan 
de (meeste) autogebruikers gewoon in 
hun wagen blijven zitten, lost het gratis 
busvervoer niets op aan het mobiliteits
probleem. Er zijn nog meer vragen, waar 
voorlopig geen sluitend antwoord op 
gegeven kan worden. Al worden er wel 
losse verklaringen gegeven: „Als je alleen 

al ziet hoe sterk bijvoorbeeld het zie

kenhuisbezoek is gestegen, dan wordt dui

delijk dat de hoge prijs de grote boos

doener was en de mensen uit de bussen 

hield." De Hasseltse burgemeester, op
nieuw in De Morgen. Drie weken na de 
aanvang van een experiment - want ge
zien de beperkte duur en de evaluatie 
achteraf is het dat nog steeds - aan de 
hand van 'gestegen' ziekenhuisbezoek be
weren dat vooral de prijs een onover
komelijke drempel was, is zeker stout
moedig, maar in statistisch opzicht ook 
erg dom. 

Zeker zo waarschijnlijk ligt het feit dat de 
frequentie van de bussen sterk gestegen is 

en dat de Hasselaren voldoende geïn

formeerd zijn over de nieuwe moge

lijkheden mee aan de basis van het suc

ces. 

BEWONERSPARKEREN 

Want dat het een succes is, meent ook Jan 

Yperman, Hasselts VU-schepen. „Men 

kan het gewoon zien: er zit nu volk op de 

bussen en men spreekt in termen van 'goed 

gevuld'. Het is vrij duidelijk voor de stad 

dat het project voortdurend gaat geë

valueerd worden en bijgestuurd indien 

nodig. De stad betaalt het niet zomaar: zij 

wenst duidelijk waar voor haar geld. De 

Lijn zal het moeten waarmaken op het 

vlak van klantvriendelijkheid, efficiëntie, 

frequentie,... 

Als alles goed verloopt zal dit tot gevolg 
hebben dat het autovervoer meer en meer 
uit de stad kan verdrongen worden. Er 
kan dan een oplossing geformuleerd wor
den voor bewonersparkeren, een strijd
punt van de VU. Het vrij parkeren zal 
meer en meer vervangen worden door 
betalend parkeren. Dat laatste moet dan 
gebeuren onder de vorm van goed uit
geruste en aangename (privé)betaalpar-
kings." 

Gouverneur berispt 
Aaiters College 

Eén jaar na het indienen en na veel 
aandringen door diverse provincieman
datarissen heeft de gouverneur de klacht 
in verband met de verhaalbelastingen 
behandeld. Het gaat hierbij om dhr. Pie-
ter De Crem, een van de jonge CVP'ers 
die zich te Brussel inzetten voor een 
nieuwe politieke cultuur, maar die zich 
daar thuis weinig van aantrekken. Waar
over gaat het? 

Halfweg vorig jaar contacteerden wij de 
provinciediensten die de klacht zouden 
behandelen. „Je weet toch hoeveel macht 
De Crem in de provincie heeft", was de 
reactie. Toch maakte de dienst Fiscaliteit 

uiteindelijk een vernietigend verslag, om
dat de kosten van de werken, uitgevoerd 
door de gemeente op privédomein, niet 
kunnen geïnd worden. Ook de technische 
provinciediensten hebben deze overtre
dingen vastgesteld. 

De gouverneur echter moet de sanctie 
bepalen. Bij navraag door onze provin
ciemandataris bij de gouverneur bleek 
deze echter niet op de hoogte te zijn: het 
dossier was „ergens" blijven liggen! Ook 
de klacht bij de procureur werd om 
onbegrijpelijke redenen (dixit de gou
verneur) plots geseponeerd. Dit is dus de 
nieuwe politieke cultuur. 
De CVP alarmeerde onlangs de pers die 
schreef „dat de gouverneur de klacht 
inzake de verhaalbelastingen had ver
worpen". Hierna volgt het correcte ant

woord van de gouverneur. 
1. De gemeente heeft geen aangepast 
reglement inzake werken op privédo
mein: het college zal hierover een op
merking krijgen. 

2. In de Lostraat en de Brugstraat vloei
den de werken op privédomein bijna 
automatisch voort uit deze uitgevoerd op 
openbaar domein. Het onderzoek van de 
technische dienst van de provincie heeft 
uitgewezen dat de rooilijnen niet werden 
gevolgd, zodat hiervoor ook een op
merking aan het college zal gericht wor
den. (Er werd dus op privéterrein ge
werkt!) 

„Alhoewel er fouten werden begaan, 
meen ik dat er geen tuchtprocedure moet 
worden ingesteld", aldus de gouverneur. 
Ook burgemeester De Crem heeft des
tijds bevestigd {Het Nieuwsblad, 19 
maart 1996) dat er wel degelijk fouten 
werden gemaakt. 

Laat de gouverneur door deze uitspraak 
toe dat er verder kan worden gesjoemeld ? 
In 1992 werd een gelijkaardige klacht van 
onzentwege door de gouverneur op de
zelfde manier behandeld. 
Hoe zit het nu in Brussel met de mensen 
die hoog van de toren blazen over de 
Nieuwe Politieke Cultuur en die zetelen 
in de commissie voor een rechtvaardiger 
gerecht? 

Luc De Meyer 
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verbroederingsgeschenk 
Enige weken geleden bezocht een afvaardiging van Juei Fang de provincie Limburg 
Juei Fang is een Taiwanese zustergemeente van Lanal<en, Biizen en Maasmecheien. 
Lanaai<s VU-schepen Plet Van Berkel zond ons enl<ele foto's waarop de Biizense 
burgemeester en Vlaams voll<svertegenwoordiger Johan Sauwens bij wijze van 
afscheidsgeschenk een Vlaamse Leeuw overhandigt aan de Taiwanezen. Eind goed, al 
goed^ Niet helemaal: Michel VIgneron, socialistisch schepen van IMaasmechelen, 
protesteerde tegen het feit dat Sauwens zijn Taiwanese vnenden een volledig zwarte 
leeuw ten geschenke deed. Zoals geweten is de officiële leeuwenvlag voorzien van 
rode klauwen en een rode tong De socialist noemde het 'een pure provocatie'. Er zijn 
nog zekerheden In het leven. 

^ :^{^[K> ^ UIT DE REGIO ^ 

ADVN: anderhalf miljoen in zicht 
Het is reeds een tijdje geleden dat we nog 
een stand van zaken hebben gepubliceerd 
aangaande het Bouw- en renovatiefonds 
van het Archief en Documentatiecentrum 
voor het Vlaams-nationalisme (ADVN). 
Het is nu ongeveer een jaar geleden dat in 

ons weekblad de eerste oproep verscheen 
en begin juli deelde het ADVN ons mee 
dat 1.031.777 fr. aan schenkingen kon 
worden genoteerd. 

Nog even in herinnering brengen waar
over het precies gaat. Het in de lente van 

Veel te vroeg is aan onze liefde ontnomen 

Robbe VAN DEN KERCHOVE 
zoontje van Tom en Mieke 

VAN DEN KERCHOVE-GOEMINNE 
geboren te Gent op 18 juli 1997 en er overleden op 20 juli 1997. 

dit melden u: 

Tom en Mieke VAN DEN KERCHOVE-GOEMINNE zijn ouders; 
Wannes VAN DEN KERCHOVE zijn broer; 

Guido en Marie-Rose VAN DEN KERCHOVE-DE BAETS, 
Noël en Georgette GOEMINNE-GHEYSENS zijn grootouders; 

De families VAN DEN KERCHOVE en GOEMINNE. 

De crematie in het crematorium „Westlede" te Lochristi, gevolgd door de bijzetting in 

het columbarium op het kerkhof van Aalter, heeft plaatsgehad in beperkte fa

miliekring. 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 
Lovelddiïef 3,9880 Aalter. 

1984 opgerichte archief en documenta
tiecentrum verwerft en beheert op we
tenschappelijke en pluralistische basis ar
chieffondsen van mensen, bewegingen, 
groeperingen, partijen die op een of an
dere wijze met het Vlaams-nationalisme of 
de Vlaamse beweging te maken hebben. 
Voorbeelden van belangrijke archiefbe
standen zijn deze van vooraanstaanden uit 
de Vlaamse beweging, van de Vlaams-
nationale ministers, burgemeesters en 
schepenen, van nationale en arrondisse-
mentele structuren van Vlaams-nationale 
partijen en hun organisaties, van Vlaams-
nationale mandatarissen en van organi
saties als het IJzerbedevaartcomité. 

Het verwerven van deze fondsen gebeurt 
op een discrete en zorgvuldige manier, 
over het raadplegen worden met de 
schenkers steeds duidelijke afspraken ge
maakt. Kortom, het ADVN is een be
trouwbare instelhng en uitgegroeid tot 
een ware draaischijf voor wetenschap
pelijk onderzoek van het Vlaams-nati
onalisme. 

Belangrijk is een verantwoorde locatie 
voor deze aangroeiende schat aan docu
menten die niet alleen uit papieren (brie

ven, kranten, boeken, tijdschriften, foto's, 
prenten...) bestaat, maar ook uit audi
ovisuele dragers (films, radiopro
gramma's, video's...). De aanvankelijke 
ruimte in de Antwerpse Minderbroeders
straat voldoet niet meer aan de vereisten 
van een veilig en toegankelijk archief. 
Daarom werd een ruim pand aangekocht 
gelegen is de Lange Leemstraat 26 in Ant
werpen, de vroegere stedelijke Sociale 
Hogeschool. Dit gebouw wordt thans 
klaar gemaakt om het uitdeinende ADVN 
te ontvangen. Een bijzonder fonds werd 
opgericht om de gebouwen aan te passen. 

Om dat fonds te stijven doet het ADVN 
beroep op milde schenkers. Giften kun
nen bezorgd worden langs het rek. num
mer 419-8059599-91 van het ADVN met 
vermelding Bouw- en renovatiefonds. 
Voor giften vanaf 1000 fr. ontvangt men 
een fiscaal attest. 

Lezers die inlichtingen wensen over an
dere wijzen van bijdragen of meer in
formatie willen over de uitbouw van de 
ADVN-coUecties nemen contact op met; 
ADVN, Minderbroedersstraat 24 te 2000 
Antwerpen. Tel. 03/225 18 37. Fax: 03/ 
226.64.05. 9 

OOST-VLAANDEREN 
za. 9 aug. WAASMUNSTER: Bar 

becue vanaf I9u. in de Gemeenschaps
school, Kouterbos, Kouterstraat. Deel
name: 550 fr., kinderen 175 fr. Org.: A. 
Verbruggenkring Waasmunster 

zo. 10 aug. WAASMUNSTER: Fiets 
zoektocht met schitterende prijzen, in
schrijven vanaf 14u. in de Gemeenschaps
school Kouterbos, Kouterstraat te Waas
munster. Info: Willy De Bruyne 
(052/46.23.06), Antoine Van Goethem 
(052/46.22.92) en Ramin Smet 
(052/46.30.44). Org.: A. Verbruggenkring 
Waasmunster. 

ZO. 24 aug. SINT-AMANDS A/D 
SCHELDE: Poëtische boswandeling „Met 
Timmermans op stap". Vertrek om 7u.45 
nabij afspanning De Wandeling, Kasteel-
dreef-Uppelo. Ontbijt om 9u.15 en om 
11U.15 Agadio (Timmermansevocatie). 
Globale inschrijvingsprijs: 500 fr., concert 
alleen 200 fr. Inschrijving en info Pierre 
Bertin (03/889.89.75) en Aimé De Decker 
(52/33.41.53). Org;: 6. Roliierkring, DF, De 
Trap, Gemeentebestuur Sint-Amands en 
Werkgroep Timmershulde. 

Zo. S1 SINT-GILLIS-WAAS: Met de 
bus naar de IJzerbedevaart. Opstapplaat
sen: kerk Meerdonk 7u.; kerk De Kllnge 
7U.15; hoek Eeckbergstraat 7u.20; kerk 
Sint-Ciliis 7U.25; Dries Sint-Pauwels 7u.45 
en Dries Sinaai 8u.05. Tot 15u. in Diksmuide. 
daarna Oostdufnkerke met o.m. bezoek aan 
Visserijmuseum en De Peerdevisscher 
Deelname: 200 fr., Visserijmuseum 50 fr, 
bedevaart 160 fr. wk. (indien inschrijving 
vóór 21/8). Inschrijven bij: Romain De 
Crave (770.70.62), Lucie De Munck 
773.51.36), Amedee Kegels (773.49.98), Al
bert Maes (779.75.36) en Miei Aerssens 
(772.39.37). Terug rond 21u. 

za. 6 sept. SINT-AMANDS A/D 
SCHELDE: Timmermans ontmoet De Pil-
lecijn. Aankomst, per boot, van roman
figuren van beide auteurs. Plaatsen van 
drie „monumenten" op de Kaai. Evocatie 
van romanfragmenten; Gaston Durnez 
houdt lezing over Timmermans; onthulling 
geschilderde hulde en tussendoor optre
den van „Klakkebusse". Org.: E. Roliier
kring. 

zo. 14 sept. LEDE: Kameraden- en 
familiedag van oud Z-B-leden. Om 11u. 
eucharistieviering voor de overteden vrien
den en familie in de kerk van Impe, voor
gegaan door e.p. Aemouts. Om I3u. fijn 
eetmaal in zaal Edelweis, Steenstraat 12, 
Lede. Org.: vriendenkring Snel-Pede. 

WEST-VLAANDEREN 
Tot do. 51 JUil OOSTDUINKERKE: 

Tentoonstelling 'Politieke cartoons: humor 
in de Vlaamse beweging' in het gemeen
tehuls, Leopold ll-laan, 2. Met cartoons van 
o.a. WlJ-huistekenaar Redmond. Meer info 
bij de Dienst toerisme: 058/53.30.55 of 
058/51.11.89. 

Wo. IS aug. BRUGGE: Dagtrip naar 
Antwerpen met VWC-Brugge. Info en in
schrijvingen: Charies Tamsyn 
(050/35.37.99) 

Vr. 22 aug. BRUGGE: Jaarlijkse bui
tenlandse reis van WVG-Brugge. Dit jaar 
worden het 4 dagen Friesland, info en 
inschrijvingen: Charies Tamsyn 
(050/35.37.99). 

Za. 23 aug. iZEGEM: Vlaams Zo
merfeest. Familliefeest georganiseerd 
door alle verenigingen van het Vlaams Huis. 
Om 13U.50 start minivoetbattomooi. 20u. 
3de Vlaamse zomernacht (VUJO-futf met 
DJ's van Studio Brussel). Op zondag 24/8: 
vanaf 9u. eindrondes minivoetbaltomooi. 
Om 9U.45 aperitiefwandeiing; 1lu. finale 
minivoetbal en aperitief met muzikale om
lijsting; 13u. barbecue: I5u. retro-voet
balmatch; 16U.30 ,,Schijt je rijk".. Dit alles 
in domein Ruytershove, Manegemstraat. 
Info en inschrijvingen bij Ivan Bourgouis 
(31.53.97). 

Za. 30 aug. KOMEN: Plechtig in
huldiging van nieuwe vleugel in de Vlaamse 
school te Komen, gevolgd door receptie en 
spetterend Vlaams volksfeest met Fan-
farke en 'O Djavel. Zondag 31/8 start om 
I5u. het jaariijks Tuinfeest met spijs en 
drank. Speciale gasten: De Willems Ver-
manderes". Deelname: 400 fr. Org.: Mar-
nixring Grensland. Steun voor de school 
steeds welkom op 068-2137895-42. Info: 
056/53.17.65. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 9 aug. LIEDEKERKE: Vlaamse 

Kring Pajotteniand vzw nodig uit op Bar
becue, vanaf I8u. in de Parochiezaal. Fa-
briekstraat 5a te Liedekerke. 

Zo. 31 aug. DIEST: IJzerbedevaart-
komitee Diest naar Diksmuide. Met het 

openbaar vervoer of met eigen wagen. 
Info bij Maurits Sels (013/31.23.66). 

ANTWERPEN 
DO. 51 Juif HEIST O/D BERG: Af-

slultingsdatum van deelnemerslijst 
groepsreservatie voor première van mu
sical De Witte in het gemeentelijk CC op 
18/10 om 15u. Org. VU-af deling, 
015/24.80.86. 

za. 23 aug. HEIST o/D BERG: Wie 
gaat mee naar Saint-Hubert (Ardennen) 
voor verbroederingsfeest? Vertrek om 
7U.30 per trein. Programma op eenvoudig 
verzoek bij VW, Berop 2, 2220 Helst o/d 
Berg (015/25.15.82). Info: Vlaamse Kring 
Rodenbach, Van Dijck (015/24.80.85). Org. 
reis: gemeentebestuur en cultuurraad. 

Zo. 31 aug. WESTERLO: Met de bus 
naar Diksmuide. Vertrek om 7u. aan de Kon. 
Leopoldlaan 1 te Westerto (kruispunt met 
ring). Stopplaatsen: 7u.05 Tongerto-kerk; 
7U.10 Voortkapel-pleintje; 7u.20 Olen-
dorp. Inschrijven voor 25/8 bij Jef en Lief 
Thys-AertS (014/54.48.07). Kostprijs: 250 
fr leden vu-Westerio; niet-leden 300 fr., -
12j. gratis. Vertrek uit Diksmuide om 
16U.30. 

WO. 24 sept. TURNHOUT: LudO 
Abicht over „De Palestijns-Joodse proble
men. Vrede in het Midden-Oosten?".. Om 
20u. in de Warande, Keldercafé. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

Vr. 26 sept. BERCHEM: Driedaagse 
reins van FW-Berchem naar Siegen. Met 
bezoek oude stad. Za. 27/9 bezoek aan 
Ginsbeurg, Bad Berieburg. Zon. 28/0: Freu-
denburg. Deelname ca. 7.500fr. Inschrijven 
door betalen van voorschot (3.000 fr) bij 
FVV-Berchem. Deelname voor max. 50 per
sonen. Wees dus vlug! 
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Ons e-mailadres 

reclactie@vpiti.be 
Ons weekblad Is ook via e-mail bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u iets kwijt (een lezersbrief of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 

Alles kan op ons electronisch adres: redac-
tie@vprti.be. 

'^'^^T^^V^^^TFTTT'^^^^^^rT^^^. 

Kostuums 
naar maat 

' f Vbrmees 
\ J L / Steenhouwersvest. 52 

— ' ^ . ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bet dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van; Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz., enz.. 

D E REUS IN TEGELS 

Sluit een handicap uit? 
,1|f',yiORDEN personen met een handicap uitgesloten' Hoe dan ook. ae intsgratra van 
i j j f personen met een handicap heeft veel facetten Daarom onder/ocht Standpunten 
hoe men een geïntegreerd beleid kan voeren in verband met thuisbegeleidmg, ondersteunend 
onderwijs, aangepast wonen, toegankelijkheid en geschikt werken Verder wordt aandacht 
besteed aan de erkenning van gebarentaal 

JKAN een jaarabonnement nemen op het kwartaaltijdschnft Standpunten door 
300 frank te storten op rekeningnummer 435-0259801-18 van het Vlaams Nationaal 

Studiecentrum vzw Voor een los nummer betaalt u 100 frank. Meer informatie 
VMS vzvA Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel 02/219 49.30 of fax 02,-217 35 10 

Paiota over het RancUe 
Ten westen en zuid-westen van Brussel 
ontwaart men ze in het landschaap vaak, 
de plaatjes waarop Pajota staat. We be
vinden ons daar dan ook in het zo
genaamde Pajottenland. 
„Pajota" is een vastgoedmakelaarszaak. 
Haar doel is geld verdienen door be
middeling inzake onroerend goed. Daar 
is niets tegen in te brengen. Het is haar 
zorg niet dat ook het Pajottenland stilaan 
maar zeker verstedelijkt. Dat kan men 
haar strikt genomen niet kwalijk nemen. 
Maar het is evenmin haar zorg dat de 
zuidwestelijke Rand rond Brussel ver-
franst. En dat nemen wij haar wèl kwa
lijk. 

In een streek waar het wemelt van „im-
mobiliën" die een of andere variant van 
dit gallicistische woord in hun merknaam 
dragen en die terecht verdacht mogen 
worden van Frans-Brusselse vervlechtin
gen, wekt een naam als Pajota het ver
moeden van streekverbondenheid; ten 
onrechte. 

Onlangs wendden bekenden van ons zich 
tot Pajota voor bemiddeling met het oog 
op de eventuele verkoop van een huis. Zij 
voegden er een voorwaarde aan toe: een 

DEZE WEEK IN 

Franssprekende koper mocht niet in aan
merking komen. 

Die van Pajota barstten in hoongelach uit. 
Ze hadden de jongste week nog twee of 
drie huizen van Vlamingen aan Frans-
sprekenden verkocht! Ze deden niet aan 
„politiek". 

Zeker niet aan een politiek die belet, het 
onderste uit de kan te halen. 
Het is maar dat ge het weet. 

(kj) 
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J
an Ullrich heeft zijn eerste Ronde van Frankrijk 

gewonnen. Kenners verwachten dat het daar 

niet zal hij blijven. Hij wordt bovendien bijgestaan 

en gesteund door gans Duitsland. In drie weken 

verdiende de gewezen Oostduitser zijn plaats in de 

galerij der onsterfelijken. Naast Fritz Walter, 

Beckenbauer, Muller, Becker en Graf. 

De Duitse wielrennerij kende eerder wie
lerkampioenen als Rudi Altig en Didi 
Thurau, maar Jan Ullrich is van een 
andere orde. Hij werd geschoold in de 
moeilijkste omstandigheden. In de 
schraalheid van het communistische 
Duitsland. 

DDR-KIND 

Op zijn dertiende vertrok Ullrich naar het 
sportinternaat, trainde jarenlang de ganse 
ochtend en kreeg na de middag enig 
onderwijs. Vergelijkingen met onze be
loften kunnen in de gegeven omstan
digheden niet opgaan. Leerlingen die bij 
ons twee uur lichamelijke opvoeding per 
week krijgen zijn al halve bevoorrechten. 
Deze omgevingsfactoren verklaren mee 
de noodsituatie waarin onze topsport 
verkeert. 

Maar eerst nog even Jan Ullrich en zijn 
Telekomploeg die geleid wordt door Wal
ter Godefroot en Rudi Pevenage. In 1991 

stapte Telekom uit de wielrennerij. Vorig 
jaar werd luidop gesproken over de af
tocht van deze machtige sponsor. Bajrne 
Riis eerst en Jan Ullrich nadien hebben 
alles veranderd. Telekom kan nu niet 
meer terug. De merchandising brengt in 
deze tijden schatten op. Daarom zal het 
gemakkelijk worden om andere koplo
pers uit de Duitse economische wereld 

reneeën. In de Alpen ging het beter. 
Vandenbroucke weet nu dat hij nog veel 
moet leren. Dat hij nog boterhammetjes 
zal moeten eten. Dat hij een toekomst 
rondewinnaar kan zijn durven we niet 

Mager resultaat 
aan de succesrijke wielerploeg te ver
binden. We hebben dan ook nog niet alles 
gezien. 

Voor ons verliep de Tour andermaal ont
goochelend. Weer geen ritoverwinning. 
De eerste landgenoot, Peter Farazijn, fi
nishte als negenendertigste. Frank Van
denbroucke als vijftigste. De pupil van 
ploegleider Patrick Lefever liet van zich 
spreken. Tweemaal eindigde hij tweede. 
Het geraakte met moeite over de Py-

geloven. Patrick Lefever spreekt ook 

voorzichtige taal naar de toekomst toe. 

PIJNLIJK 

Voor het derde jaar na elkaar konden de 
Mapei-GB's geen rit winnen in de be
langrijkste ronde van het jaar. Daar zal 
een uitleg moeten voor worden gevonden 
wanneer de sponsors naar een verklaring 
vragen. In de Tour wordt niet meer 

gelachen. Niet in de eerste en niet in de 
laatste meters. Er staan te grote belangen 
op het spel. Geschenken worden niet 
uitgedeeld. Wie herinnert zich niet de 
rauwe taferelen van de eerste week, de 
levensgevaarlijke massaspurten, de val
partijen. Elke ploeg, iedere coureur zocht 
een stuk publiciteit, een toegevoegde 
handelswaarde. Een wereldkampioen 
met de klasse van Johan Museeuw kon 
zich niet laten opmerken. Laurent Ja-
labert kwam nog nauwelijks in het stuk 
voor. De helden van het klassieke voor
seizoen waren over het algemeen on
zichtbaar. Wie in de Tour wil schitteren 
moet er veel voor over hebben. Meer dan 
onze coureurs. La fête de juilliet, de koers 
om het gouden habijt is niet meer aan hen 
besteed. Jammer en pijnlijk tegelijk. 

Gym Pie 

Ullrich levert 

zUn sponsor 

schatten op. 

Het competitievoetbal herbegint vroeg. 
Daar is liet wereldl<ampioensclnap debet 
aan. De Belgisclie winl<el moet volgend 
voorjaar vroeg gesloten worden. In juni 
en juli gaan alle ogen richting Frankrijk. 
Zullen de Rode Duivels erbij zijn? Mo
gelijk, maar toch nog verre van zeker. 
Groepswinst behalen ten nadele van Ne
derland gelijkt op dromen met open 
ogen. Als beste tweede rechtstreeks ge
kwalificeerd worden is niet onmogelijk, 
maar Engeland telt In deze ook nog mee. 
Gaat dit feest niet door dan blijven er 
nog de KG-matchen tussen de beste 
tweeden. Het kan dus, maar we zijn er 
nog niet. Deelneming aan het wereld
kampioenschap zou ons voetbal goed 
doen. Op de Fifa-ranglIJst zakten de Rode 
Duivels naar de zesendertigste plaats. 
Bemoedigend is dat niet. Daarenboven 
wijst niets erop dat het niveau van de 
Internationale competitie plots zal gaan 
stijgen. 

EERSTE VRAAG 

Integendeel. Opnieuw vertrokken een 
aantal heuse smaakmakers naar het bui
tenland. Landskampioen Lierse werd 
zelfs leeggeroofd door Nederlandse 
clubs en door... Standard. Maar er is nog 
leven na de dood. De kans is reëel dat 
Lierse mag deelnemen aan de Cham
pions League. De ploeg van Jos Daerden 
zal dan wel afstand moeten nemen van 
Famagusta, de Cypriotische kampioen 
die zich in de nieuwe context ook pro
beerde te versterken op de Interna
tionale markt en met name in het vroe

gere Joegoslavië nogal gretig ging shop
pen. Kan Lierse zich kwalificeren voor de 
Champions League dan zal de club wijs 
genoeg zijn om een gezonde financiële 
basis voor de toekomst aan te leggen. 
Voor Lierse wordt dit de allereerste pri
oriteit Daarna kan worden gedacht aan 
de nationale belangen waarin de club 
toch niet verder dan de subtop zou 
mogen terugzakken. 
Blijft de vraag hoeveel titelkandidaten 
naar voor kunnen worden geschoven. 
Club Brugge onder Erie Cerets? Zeer 
zeker. De „Leeuw" was zo opportunis
tisch Lierse als groot favoriet aan te 

Sclessin gehaald. Hellers blijft. Bodart 
kwam terug. Kortom: Standard wil kam
pioen worden. De beruchte Antwerpse 
diamantair Het zijn vreemde voorkeuren 
nog maar eens blijken en schoof de club 
veel geld toe. Misschien wordt dit het 
begin van de heropleving van het Waalse 
voetbal. 
Hebben we het daarmee gehad' Mo
gelijk. Misschien. En Anderlecht' De 
Brusselse club worstelt met zichzelf, met 
zijn verleden en met zijn toekomst. Op 
de transfermarkt werden weer geen 
wonderen verricht. De grote belofte dat 
men „nu eindelijk eens iets zou gaan 

Veel vraagtekens 
wijzen, maar dit was natuurlijk een 
grapje. De druk ligt In Olympia. Daar 
moet het gebeuren. Daar stapten geen 
smaakmakers op uit een spelersgroep 
die normaliter vorig seizoen als nummer 
één had moeten afsluiten. Het wordt 
opnieuw een strijd van één tegen allen. 
Van allen tegen Club. Alhoewel. 

VOLGENDE VRAGEN 

Ook in Luik droomt men luidop. De Rou-
ches vieren hun honderdjarig bestaan en 
bij die gelegenheid wil men graag op
nieuw met het grote verleden aankno
pen. De Mos kwam en die naam op 
zichzelf staat al voor grote Investerin
gen. De Mpenza's werden voor de neus 
van de verzamelde concurrentie naar 

doen, dat men een kampioenenploeg 
zou samenbrengen" werd andermaal 
niet Ingelost. Even probeerde Michel 
Verschueren de aanwerving van Bart 
Goor als een toptransfer voor te stellen. 
De 24-jarlge aanvaller van Racing Genk 
werd inmiddels reeds als flankverdediger 
uitgetest. Het zegt veel. Voor Gilles De 
Bilde werd vanzelfsprekend geen ver
vanger gevonden of aangekocht. Het is 
niet overdreven te beweren dat An-
derlecht moeilijke tijden meemaakt. Op 
het veld en in de bestuurskamer. De 
problemen zijn structureel. Deze club 
voert al jaren geen doordacht sportief 
beleid. Zij leeft met de gratie van bank
biljetten maar die bieden sinds het Bos
man-arrest almaar minder waarborgen. 
Van de machtige structuren van het 

Albert Roosens-tijdperk blijft niets meer 
over. Ze zijn geleidelijk afgebrokkeld. 
Onder de tand des tijds. Weinigen merk
ten het op. Vandaag Is het zichtbaar 
geworden. Vandaar ons scepticisme. 
René Vandereycken wacht een zware 
opdracht. De man heeft zijn reputatie 
niet mee. Zijn opvattingen stemmen 
niet overeen met de sportieve traditie 
van de club. Hoe loopt dit a f Het soor
telijk gewicht van ons voetbal zal erdoor 
worden bepaald. 

NOG VRAGEN? 

Of er een tweede Lierse kan opstaan' 
Niets wijst In die richting. Indien Hugo 
Broos Moeskroen in de middenmoot kan 
handhaven verdient hij grote waarde
ring. Racing Genk kan onmogelijk beter 
doen en het Antwerp van Georges Kes-
sler zal ook wel niet binnen de eerste drie 
eindigen. Positief is enkel dat alle clubs 
bij het selzoenbegin „desondanks" ver
wachtingen koesteren. Na drie wedstrij
den begint de realiteit doorgaans haar 
rechten op te eisen. Van de nieuw
komers heeft Beveren dat al onder
vonden, het zal niet lang duren voor
aleer ook Westerio weet hoe laat het is. 
Desondanks blijft één waarheid over
eind: de Rode Duivels zullen In de ko
mende maand de trend zetten In ons 
voetbal. Slagen zij er in zich alsnog te 
plaatsen voor het wereldkampioenschap 
dan leven onze bondsbestuurders op
nieuw In de beste der werelden. Maar we 
herhalen: zover zijn we nog niet! 

(OP) 
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T alrijk zijn de regionale initiatieven waarbij 

gepoogd wordt de vacantieganger artistiek te 

boeien. Daarbij wordt door de inrichters grote 

moeite aan de dag gelegd, doorgaans blijft het opzet 

verdienstelijk, soms mag men van een verrassing 

spreken! Onze redactie bezocht twee uitzonderlijke 

kunstexpo's: een in Dendermonde (zie hiernaast), 

een in Beauvoorde en brengt verslag uit van twee 

bezoekwaardige manifestaties. 

zo zag Achlel 

Van 

Sassenbrouck 

commandant 

B. (portret 

uit 1918). 
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In de eerste jaren van deze eeuw troepte ten 
zuiden van Brussel, tussen Zenne en Zo-
niën, een jonge schildersbent samen die 
later als de Brabantse fauvisten een naam 
zou krijgen. Zij schilderden het dagelijkse 
leven met een voorkeur voor huiselijke 
taferelen, zoals de strijkende Nel van Rik 
Wouters of de aquarellen van Ferdinand 
Schirren. Met felle kleuren zetten deze 
schilders zich af tegen het laatimpressi-
onisme dat met de figuur van Emile Claus 
een hoogtepunt had bereikt. Toen in au
gustus 1914 de oorlog uitbrak viel de groep 
uit elkaar. Enkelen van hen, zoals Rik 
Wouters en Willem Paerels, gingen naar 
Nederland, anderen belandden achter het 
front in West-Vlaanderen. 

SECTION ARTISTIQUE 

Vanaf het einde van 1914 lag de frontlinie 
min of meer vast en begon een vier jaar 
durende stellingenoorlog, de seizoenen 
volgden elkaar op en de verveling en de 
ellende werden met de dag groter. Wie het 
epos van de kleine soldaat aan het front 

heeft gelezen zal zich herinneren dat ho
geschoolstudenten, brancardiers en aal
moezeniers hun vaak ongeletterde kame-

september 1916 organiseerde deze 
Vlaamse krant in De Panne een expo waar 
plastisch werk werd tentoongesteld. 
Tussen de vele stijlen die beoefend werden 
was het fauvisme wel het buitenbeentje. Bij 
ons had het pas vanaf 1906 enige betekenis 
gekregen. Begin deze eeuw vormde in 
Parijs een aantal artiesten (zoals Kees van 
Dongen, De Vlaminck, Dufy en Rouault) 
een kring rond Mattisse. Ze zetten zich af 
tegen het impressionisme door sterk ver
eenvoudigde vormen in ongemengde, 
frisse kleuren weer te geven. Ze kregen hun 
naam na het herfstsalon van 1905 waar hun 
werk samenhing in een ruimte die „la cage 
des fauves" [de wilde mannenkooi) werd 
geheten, bij wijze van spot werd hun stijl 
fauvisme genoemd. De fauvisten traden 
weinig georganiseerd op, toch ontwik
kelden ze vlug een herkenbare stijl die 

iJzerfront-fauvisme 
raden bijschoolden, dat er toneel gespeeld 
werd en dat er krantjes werden uitgegeven. 
En, er waren ook de schilders en de te
kenaars. In de zomer van 1916 richtte de 
legeroverheid een Section Artistique de 

l'Armee de Campagne op, deze spoorde de 
plastische kunstenaars aan om het front-
leven uit te beelden. Wie er vandaag het 
lijstje van de leden op naleest ontmoet een 
pléiade van groot plastisch talent, gaande 
van de succesrijke panoramaschilder Al
fred Bastien tot het Vlaamsgezinde duo Joe 
English en Sam de Vriendt. De Artistieke 

Afdeling had op het front twee centra: 
Nieuwpoort en Lo, daar vonden de kun
stenaars elkaar. Kortom er bestond in on
bezet België een vrij omvangrijk artistiek 
leven dat van Vlaamse zijde vooral door de 
Belgische Standaard gepromoot werd. In 

Naar het eeuwig leven 
Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte Is 
Lennik In de maand augustus het centrum 
voor een boeiend Initiatief rond een wel
bepaald onderwerp. Dit jaar willen Ro-
denbachfonds en Vorming & Gemeen
schap het hebben over de zoektocht van 
de mens naar de eeuwigheid. Via een 
tentoonstelling, uitstappen en een voor
drachtenreeks zal de menselijke drang 
naar een eeuwig leven toegelicht en ver
klaard worden. Zo'n diepmenselijk onder
werp IS vanzelfsprekend koek voor on
eindige discussies. Een greep uit het pro
gramma. 
Van kunstschilder Norbert De Clercq Is 
geweten dat zijn werk van een diepe re
ligieuze en spirituele Inslag getuigt, zijn 
oeuvre vormt dan ook het kader waar
binnen de voordrachtenreeks zich af
speelt. Het hangt ten toon In de feestzaal 
van de gemeenteschool in de H. Ghy-
selenstraat 19 In het het centrum van 
Lennik en Is tussen 1 en woensdag 13 
augustus dagelijks te bekijken van 14 tot 

17u. De voordrachtenreeks start op vrijdag 
1 augustus om 20u. met een lezing door 
R.M. de Puydt over „De strijd om de 
eeuwigheid". Later komen culturen en 
religies, de gnosis als vergeten religie, sek
ten In Vlaanderen e.a diepzinninge on
derwerpen aan bod. 
Er staan ook dhe uitstappen op het 
progrmma. Op 8 augustus wordt de ba
siliek van Koekelberg bezocht waar Nor-
bert De Clercq toelichting geeft bij de door 
hem geschilderde kruisweg en op 19 au
gustus wordt op „bedevaart met de 
Witte" gegaan naar Scherpenheuvel-Zi-
chem. De reeks wordt afgesloten op 24 
augustus met een Stevenisten-wandeling 
te Leerbeek. 
Acht lezingen, een tentoonstelling en drie 
uitstappen vormen het menu dat in Lennik 
wordt opgediend, dit kan niemand koud 
laten I 
o» info: Juul wyaooghe. Nlnoofse-

steenweg 230 te 1700 Dllbeek. Tel: 
02/567.00.22. 

bovendien een grote invloed had op be
staande stromingen en nieuwe stijlen be
vorderde. 

KWALITEIT 

De fauvisten aan het front in Vlaanderen 
werkten in moeilijke omstandigheden en 
beschikten niet altijd over het nodige ma
teriaal, hun aantal was zeer beperkt, toch 
moet de kwaliteit van hun werk niet on
derdoen voor de stijlgenoten die naar Ne
derland, Engeland of Zwitserland waren 
uitgeweken en daar in gunstiger omstan
digheden konden werken. 
Zo'n 70 werken, olieschilderijen, aqua
rellen en tekeningen van deze frontfau-
visten werden in de St.-Audomaruskerk 
van Vinkem, een dorp in Beauvoorde, 
samengebracht. 

Vinkem en Wulveringem lagen achter de 
fronriijn, in onbezet Vlaanderen dus. In 
Vinkem overleed Joe English aan zijn ver
wondingen, vandaag herinnert een hel-
denhuldezerk daaraan. De twee polder
dorpen vormen nu het aantrekkelijke 
Beauvoorde dat een deelgemeente van 
Veurne is. In de kerk van Vinkem (1522) 
brengt Opbouwwerk Ijzerstreek sinds 
1972 elke zomer een tentoonstelling sa
men. Dit jaar wordt een klein deel getoond 
van de fauvistische oogst die aan het Ij
zerfront tot stand kwam. Alles samen gaat 
het om 25 artiesten, waaronder één vrouw, 
de schilderende verpleegster Marthe Guil-
lain. 

De grote namen van de expo zijn echter 
Anne-Pierre de Kat, Médard Maertens, 
Achiel Van Sassenbrouck en Jos Verdegem. 
En in mindere mate Marc-Henri Meunier 
omwdle van zijn ingekleurde ets: The 

searchlights. 

Médard Maertens werd in 1875 te Kools-

kamp geboren en vestigde zich rond de 
eeuwwisseling in St.-Lambrechts-Woluwe 
waar hij in contact kwam met de Brabantse 
fauvisten. Maertens meldde zich vrijwillig 
voor het front, in Beauvoorde is hij met 12 
doeken vertegenwoordigd. Maar hoeveel 
is er niet verloren gegaan in de oorlog zelf? 
Bij bombardementen werd zijn koffer met 
schetsen en tekeningen van twee jaar ver
brand! Aan het front ontmoette hij de 
extravagante Waalse verpleegster Marthe 
Guillain uit Charleroi, het kwam er tot een 
artiestenhuwelijk... 

Anne-Pierre de Kat werd in Delft geboren 
(1891) en bleef op weg naar Parijs in 
Brussel hangen, ook hij meldde zich vrij
willig voor het front. Ons inziens leunt het 
werk van De Kat het dichtst bij het Franse 
fauvisme aan waarvoor het echter niet 
moet onderdoen. 

Achiel Van Sassenbrouck (1885) behoorde 
niet tot de Brabantse fauvisten. In Beau
voorde komt de kijker onder de indruk van 
zijn drieluik De Beerstbrug te Diksmuide. 

Jos Verdegem (1897) was een leerling van 
Frits Van den Berghe en van Georges 
Minne, nauwelijks 17 jaar kwam hij als 
vrijwilliger aan het front. Via Joris van 
Severen en Maria Belpaire werd hij op
genomen in de Section Artistique. 

VERRASSEND 

Veel van de werken in Beauvoorde worden 
voor het eerst tentoongesteld, enkele zagen 
we reeds eerder te Nieuwpoort in 1994 op 
de tentoonsteUing over kunst- en gees
tesleven aan het front. Tal van schilderijen 
zijn afkomstig uit privé-verzamelingen of 
uit stedelijke musea van de frontsteden, een 
groot gedeelte komt uit het museum van 
het leger te Brussel. 

De werken die in Beauvoorde werden 
samengebracht komen zelden buiten, ze 
zullen de kern vormen van een meer om
vattende tentoonsteUing over hetzelfde on
derwerp die, aangevuld met werk van 
Engelse en Duitse kunstenaars, dit najaar in 
de galerij van het Gemeentekrediet te Brus
sel zal getoond worden. 
De selectie en samenstelling gebeurde door 
Joost De Geest die ook de tekst van de 
catalogus schreef, mooi is dat de expo mee 
tot stand kwam in samenwerking met de 
nabijgelegen regio Nord-Pas de Calais. 
Wij raden u een uitstap naar Beauvoorde 
aan, om er het verrassende werk van de 
frontfauvisten te bekijken én voor de West
hoek waarover Fernand Florizoone 
dichtte:,. Dit land, een hand met de palm 
naar de zon." 

(mvl) 
c» Fauvisme aan het front 1914-1918. 

Vinkemkerk te Beauvoorde, elke dag 

van 14 tot 18u. Zondag ook van 10 tot 

12u. Toegang 80 fr., kind. -12 jaar 

gratis. Catalogus. 200 fr. 
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Beelden van 
Christus in de 

oude icunst 

• CULTUUR • 

Laat u, waarde lezer, door deze titel niet 
afschrikken: kunst is oud en dood als zij 
slechts middelmatig is, al is de verf nog 
nat... maar springlevend-jong ais zij het 
oog en de geest beroert en ontroert al is zij 
eeuwen geleden in verf of steen ont
staan. 

TOPSTUKKEN 

Tot en met 17 augustus loopt in de Be
nedictijnerabdijschool van Dendermonde 
een tentoonstelling die wij om meerdere 
reden ten zeerste aanbevelen. 
De eerste en belangrijkste reden is de 
inhoud van de tentoonstelling: het betreft 
een nooit eerder samengebrachte col
lectie (vooral uit privébezit) van schil
derijen, beeldhouwwerken, edelsmeed
kunst, tapisserie- en borduurkunst, mi
niatuur- en prentkunst en een verza
meling van hoogst-merkwaardige mun
ten. De soms veel oudere munten niet te 
na gesproken bestrijkt de tentoonstelling 
een periode gaande van de vroegmid-
deleeuwen tot en met de 18de eeuw. 
Het werkcomité, met initiatiefnemer 
Dom Daniel Peleman en concept-ont
werper Dom Pieter Batselier, verdient alle 
lof. 

Alle genres zijn in onderling evenwicht 
vertegenwoordigd en op zeer sobere 
wijze museaal-vakkundig opgesteld. Het 
geheel ademt ruimte en rust en nodigt uit 
tot het beschouwen en innerlijk schou
wen. 

Er is niets te weinig en niets te veel, het 
circuit vult en vervult en vermoeit geens
zins. In zoveel diversiteit kan elke be
zoeker zijn gading vinden. Ieder genre op 
zich verdient ons bezoek want in elk 
aspect treffen wij topstukken aan die na 
deze tentoonstelling opnieuw (en voor 
hoelang.') in de privécollecties, kluizen en 
kerken verdwijnen. 

Binnen dit korte bestek is het onmogelijk 
om in tegaan op de vele hoogtepunten 
van deze tentoonstelling. Toch vermelden 
wij als voorbeelden het prachtige gotische 
gelaat van Christus in witsteen uit het 
midden der 13de eeuw (Frankrijk); het 
ontroerend-mooie en prachtig-gepoly-
chromeerde kapiteel Jezus verschijnt aan 

Maria Magdalena opnieuw uit Frankrijk 
1210-1220; het eveneens gepolychro
meerde buitengewoon-mooie beeld van 
de beroemde Duitse houtsnijder Tilman 
Riemenschneider (laat-gotiek); even ver
meldenswaardig zijn de piëtabeelden uit 
de eigen abdij-collectie, de Pinksterma

donna van Jan van Eslo, de basreliëfs, 
enz. 

Een ander hoogtepunt vormen de vijf mo
numentale tapijten van Jean Baptist Ver
million (1730-1735), in hun buitenge-
woon-goede staat en schitterend koloriet: 
museumstukken van eerste grootheid. 

MUNTEN 
In een aparte zaal schitteren mon
stransen, kazuivels, minaturen en prenten 
en verdient een collectie muntstukken 
met beelden van Christus onze bijzondere 
aandacht. Deze „tentoonstelling in de 
tentoonstelling" werd samengesteld door 
de Dendermondse numismaticus (en 
schepen van Cultuur) Ferdi Willems. 
Vormt de beeldencollectie de ruggegraat 
van de tentoonstelling, dan is het zwak
kere broertje de schilderijenverzameling. 
Toch treffen wij ook hier enkele heerlijke 
doeken aan, de vele mindere ten spijt. Het 
is dan ook doodjammer dat de samen
stellers voor de affiche en de kaft van de 
cataloog een van de zwakste afbeeldingen 
hebben gekozen, met name een werkelijjk 
ouderwets schilderijfragment dat Chris
tus aan de waterput voorstelt. Zulke 
affiche vertegenwoordigt geenszins de 
kwaliteit van wat werkelijk te zien is te 
Dendermonde. Laat deze blunder zich
zelf vergeten. 

Wie tijdens deze vakantie een echt ver
rijkende en rustige uitstap zoekt behoeft 
geen verre reis, maar raden wij een be

zoek aan deze sublieme tentoonstelling 
aan. Wie hier binnentreedt heeft een 
gevoel van aanraking met een Andere, 
een Hogere wereld. 

Harold Van De Perre 

•^Beelden van Christus in de oude 

kunst. Abdijschool van Dender

monde. Ingang Oude Vest. Tot en met 

17 augustus, elke dag van lltotl9u. 

Gesloten op maandag. 

Beeld van 

Christus, 

midden I3de 

eeuw, 

Franicrijk. 

Het jaarlijkse folkfestival van de West-
Vlaamse bergen wordt voor de liefhebber 
van het betere werk opnieuw een vol
treffer Van 31 juli tot en met 3 augustus 
kan men zich uitleven met een kleurrijk 
palet aan artiesten. Met vandaag Quadril-
Nle als blikvanger en vrijdag Suzanne 
Vega, voorafgegaan door de Finse groep 
Varttina en Axelle Red, terwijl In de club de 
bekende Ashley HItchIngs Dance Band en 
Chlrgilchin de tent zullen opwarmen. 
Zaterdag 2 augustus is het dan ondermeer 
de beurt aan Sharin Shannon, de legen
darische Chieftains en de actuele top-
folkles The Levellers, met dan weer An 
Plerlé en Noos in de folktent, en de 
Resonators in de Klakeye, Zondag ronden 
Noa, Hedningarna en niemand minder 
dan Sinéad O'Connor het gebeuren af. 
Verdere Info: 057/44.64.24. 

STADSANIMATIE 

Van vrijdag 1 tot en met zondag 10 
augustus staan er dagelijks drie groepen 
op de Lokerse planken, telkens vanaf 20u 
De iviens,, Arno, Clouseau en Nick Lowe zijn 
de grote lijsttrekkers, maar optredens van 
De La Soul, folkzangeres Tish Hinojosa, 
Pieter-Jan Desmet, Axelle Red, Metal 
Molly, Bart Peeters en Katharina en de 
Waves zullen niet te versmaden zijn, De 
Lokerse feesten zijn en blijven gratis. Het 
volgende weekeinde van 9 tot 10 au
gustus is er vanaf I4u. weer More blues 
festival te Zottegem, met op een rijtje 
WillyNllly en de Dukes, Dana Gillespie, Liz 

Creeson en Rod Piazza, Zondag vanaf I4u. 
de Blues-O-Matics, Steve Clayton en Otis 
Rush. Inkom 800 en 950 fr in de Be-
vegemse Vijvers. Verdere info: 
09/360,96.46. 
Katharina en de Waves zijn gratis mee te 
maken in Bruparck op de Heizel op vrijdag 
15 augustus. De Antilliaanse feesten be
loven weer zwoele latijnse toestanden, op 
8 en 9 augustus in de Blouwbossen te 
Hoogstraten 

JAZZ MIDDELHEIM 

Het Antwerpse Jazz MIddelheimfestival is 
reeds aan een 21ste keer toe" Van woens
dag 13 tot en met zondag 17 augustus 
kunt u weer terecht in het groene kader 
van park Den Brandt, gelegen vlakbij de 
Antwerpse Ring, om er weer een uit
gekiend programma mee te maken. Een 
gezellig festival met een strikte timing is 
de boodschap. Met talenten als Toots 
Thielemans en Abbey Lincoln die voor 
zichzelf spreken. Toots werd bereid ge
vonden om op de eerste dag om I9u, het 
jazzfeest te openen! Op donderdag start 
men om I6u, met Roy Hargroves, daarna 
volgen Fred Van Hove met Globokar en 
George Lewis en het Joe Lovano kwartet 
met Tom Harrell als gastmuzikant. Vrijdag 
15 is het de onvolprezen Chris Joris die 
met zijn kwintet om 14u. start, gevolgd 
door Bart Defoort, Sliderlde, en het Abbey 
Lincoln Kwartet. Joris is er eveneens de 
volgende dat met niemand minder dan 
pianist Michel Herr als gast, waarna Dave 

Festivais 

Chris Joris op Jazz Middelheim 

Douglas, Kurt Van Herck, en de combinatie 
Jeanne Lee en Mai Waldron Op zondag
namiddag zet het Brussels Jazz Kwartet In, 
en Stan Sulzman kan met zijn kwartet én 
gastdrummer Bruno Castellucci uitpak
ken Eurosoangkandidaat David LInx is de 
jaren tachtig al lang vergeten en koos voor 
een loopbaan in de jazz naast Diederik 
Wissels, waarna de Carta Bley Big Band 
weer schitterend zal afronden Een jazz-
festijn, opgezet In samewerking met de 
Stad Antwerpen, Open en Radio 1. 

Serglus 
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KAMA SUTRA 
Prinses Taya (Sarita Choudbury) en haar bloedstollend mooie 

dienares Maya (Indira Varma) hebben bet altijd goed met elkaar 

kunnen vmden, als Maya maar wist waar haar plaats was. Nu gaat 

Taya trouwen met een prins, en Maya zal de avond voor het 

huwelijk omwille van een publieke belediging met de prins het bed 

in duiken. De prms kan zelfs bij z'n huwelijk niet aan zijn prinses 

denken. Maar alles leidt ertoe dat Maya wordt gebrandmerkt als 

hoer. Ze zal echter terugkeren naar het hof, als volleerde courtisane 

en er opnieuw roet in het eten gooien. Regisseur Mira Nair heeft 

een vrouwenfilm gemaakt, maar soms geeft hij het ongemakkelijk 

gevoel van 20ste eeuwse toestanden te verwarren met 16de 

eeuwse. De cinematografie is verbluffend en Nair heeft een 

NIEUW IN DE BIOS 

heerlijke plaats gekozen om te filmen, met de tempel vol erotische 

heelden in de achtertuin.(**) 

BATMAN & ROBIN 
Een Ijzige kerel. Mr. Freeze/Dr. Victor Fries (Arnold Schwar

zenegger) neemt het op tegen Batman/Bruce Wayne (George 

Clooney) en Robin/Dick Grayson (Chris O'Donnell) in deze vierde 

in de serie, 't Ja, wat kun je zeggen, het zit 'm niet in de kwaliteit, 

misschien in het dejd vu. In ieder geval is die schaduwrijke Batman 

nog altijd heel wat beter dan die brave Superman, en heb ik 

genoten van Poison Ivey/Dr. Pamela Isley (de voluptueuze en 

schitterende actrice Uma Thurman) en Batgirl/Barbara Wilson 

(Alicia Silverstone). Is het niet gek dat zowat iedereen een dubbele 

naam heeft f (**1I2) 

SPEED 2: CRUISE CONTROL 
Vol verwachting klopt ons hart en zie, weer eens hetzelfde liedje. 

Speed 2: Cruise control is niet eens leuk meer en heeft leentjebuur 

gespeeld bij diverse andere actiefilms, waaronder Under Siege met 

Steven Seagal, en Die Hard en The hunt for Red October (aan deze 

twee laatste films werkte regisseur fan De Bont als cineast mee). 

Het enige wat echt bezienswaardig blijft is Sandra Bullock, en nu 

Keanu Reeves is vervangen doorjason Patric blijven de vrouwen op 

hun honger zitten. (") Willem Sneer 

• M E D I A L A N D S C H A P • 

„Planes, Trains and 

Automobiles", met 

Steve Martin en 

John candy, 

zaterdag 2 

augustus, vra om 

20U.30 

^rJ/ De kollega's maken de brug Vincent Rouf-
faer maakte in 1988 zijn filmregiedebuut met de 
bioscoopversie van de populaire TV-serIe, waarvan hij 
trouwens een aantal afleveringen regisseerde, Het 
resultaat Is niet erg geslaagd te noemen. Zon. 3 aug., 
TV1 om 20U.15 

1fe# Jules et Jlm Franse film van Frangois Truffaut 
uit 1961 naar een roman van Henri-Plerre Roche. 
Parijs, de jaren 1900. Twee vrienden en kunstenaars, 
de Fransman Jlm en de Duitser Jules, worden verliefd 
op de fascinerende Catherine. Inmiddels klassiek ge
worden film over liefde en vriendschap tussen drie 
mensen, met afwisselend vreugdevolle en melan
cholieke momenten en met vooral een schitterende 
vertolking van Jeanne Moreau, Maan. 4 aug., Ned. 3 
om 23U.11 

^ ^ Nur über meine Leiclie Duitse film van 
Reiner MatsutanI, Charlotte laat haar man Fred, een 
onverbeterlijke rokkenjager, dooreen huurdoderom
brengen. Onderweg naar de hel krijgt Fred van „de 
Dood" een nieuwe kans. Zwarte komedie, op het 
Filmfestival van Brussel 1996 bekroond met de Prijs 
van het Publiek. DIns. 5 aug., TV2 om 22U.50 

Once upon a time in America Amerikaanse 
film van Sergio Leone. Het verhaal omspant ongeveer 
vijftig jaar en speelt In drie belangrijke perioden uit 
het leven van een bende Amerikaanse gangsters. 
Schitterend maffia-epos met Robert De Niro, James 
Woods, Elizabeth ivicGovern e.a. Leone werkte 13 jaar 
aan deze film' woens. 6 aug., TV2 om 20U.35 

t J ^ Single White Female Amerikaanse thriller 
met Bridget Fonda en Jennifer Jason Leigh Allison 
Jones, een softwarespeclallste, heeft haar ontrouwe 
vriend Sam de bons gegeven Ze is nu op zoek naar 
een medehuurster om haar flat te delen en plaatst 
een advertentie in de krant. Don. 7 aug., TV1 om 
23U.15 

I fe^f Good Morning, Vietnam Schitterende, leuke 
en soms ontroerende Vietnamfilm, gebaseerd op de 
herinneringen van Adrian Cronauer, een Amerikaanse 
dj die in Saigon de Amerikaanse troepen amuseerde. 
Met een verbluffende Robin Williams. Vrij. 8 aug., 
VT4 om 21U.30 

ISy^ Brylcream Boulevard Beigisch-Nederiandse 
film van Robbe de Hert uit 1995, in dit vervolg op 
Blueberry Hill nemen de leeriingen eindelijk wraak op 
„smeerlap" Verbiest. De film begint veelbelovend, 
maar gaat gauw vervelen! Vrij. 8 aug., Ned. 1 om 
23U. 

Deskundig 
Vlaanderen 

14 

De drie vorige week verongelukte Vla
mingen in de Alpen hadden gewoon brute 
pech, zo blijkt uit een bericht in Gazet van 

Antwerpen. De drie werden in de Zwit
serse Alpen verrast door een plotse weers
verandering. En deden dat jammer genoeg 
in de aanloop naar de komkommerpe
riode. Dat is cynisch, maar de realiteit. 
Waren ze omgekomen in volle Dutroux-

onthullingen, hun overlijden had hooguit 
het onderwerp van berichtje in de rand 
gevormd. Nu heette het al snel dat ze 'op 
weg waren zonder de juiste uitrusting', 
'niet over een voldoende goede conditie 
beschikten' enz. Op televisie en in de 
kranten werden er dokters, weerkundigen 
en 'alpinismedeskundigen' bijgesleept die 
het ongeluk moesten komen verklaren. In 
de Gazet van Antwerpen meldt de moeder 
en echtgenote van de drie nu dat zij niet 
zinnens waren bergen te beklimmen, maar 
een voettocht maakten die één van de 
zonen bovendien al een aantal keren had 
gedaan met 14-jarigen van de Christelijke 

Mutualiteiten. 

Uit die feiten kan dus slechts één spijtig 
besluit worden getrokken: brute pech. 
Maar dat bericht is kort, gaat minder lang 
mee, is minder spectaculair en weinig 
verkoopsgericht. En daarom werden de 
koppen opgeblazen en werd Vlaanderens 
deskundigheid erbij gehaald. Het was de 
stereotiepe blad- en ethervulling die niet 
alleen verschijnt in tijden van nieuws-
schaarste, maar bij zowat elke gebeur
tenis, van welke aard dan ook. Is er een 
'nieuwe maatschappelijke stroming'? Luc 

Huyse weet raad. Een bijzondere politieke 
ontwikkeling? Vraag uitleg aan Kris De-

schouwer of Jacques Billiet. Meer info 
over de Palestijnse kwestie? Bel even naar 
Ludo Abicht. Een breuklijn teveel? Mark 

Elchardus dicht ze. Schieten ze allemaal de 
ruimte in ? Gerard Bodifée vertelt je hoe. 
Grens- en andere criminaliteit? Brice De 

Ruyver of Raf Verstraeten verhelderen. 
Vermassen, Adriaensen, Beaucourt, Ver-

meersch, Fauconnier, Blanpain, Senelle, 

Kitambala...Men vuile de lijst naar be
lieven aan. Om toch maar vooral nooit 
verlegen te moeten zitten om een des
kundig, bladvuUend en louterend com
mentaar heeft feministisch Vlaanderen (ga 
ook te rade bij Rita Muiier) zelfs een 
boekje uitgegeven Zeg niet te gauw 'Er is 

geen vrouw'. Dat staat, om de media ter 
wille te zijn, vol met adressen en spe
cialiteiten van deskundige vrouwen. 
Hier vernoemd worden zal die deskun
digen misschien geen plezier doen, hier 
niet vernoemd worden nog minder. Want 

die media-deskundigheid heeft zo zijn 
gevolgen. Zo blijkt o.m. dat - de theorie 
wordt onderwezen - deskundigen die veel 
in de media komen binnen hun vakgebied 
vlugger beschouwd worden als een au
toriteit. Dat wil zeggen: door het grote 
publiek. Hun collegae zijn vanzelfspre
kend minder tevreden met deze gang van 
zaken. Onderzoek heeft immers uitge
wezen dat het juist die 'mediagenieke' 
deskundigen zijn die ook nog eens ge
makkelijker fondsen en medewerkers 
voor hun onderzoek kunnen losweken. 
'Ze komen veel in het nieuws, ze zijn 
bekend, ze leggen het goed uit: dan zullen 
ze ook wel goed zijn', wordt van de 
subsidiezijde niet zelden geredeneerd. Het 
is een verkeerde redenering: ze komen 
veel in het nieuws, niet zozeer omdat ze zo 
geweldig goed zijn, maar omdat ze het 
goed kunnen uitleggen en op het gepaste 
moment in de lens kijken. Uiterst des
kundige personen met een spraakgebrek 
zal zelden of nooit om een reactie ge
vraagd worden. 

Dat zoiets veelvuldig gebeurt, is niet enkel 
te verklaren door pakweg een verre
gaande luiheid van de journalisten. Die 
werken vaak met te weinig op teveel 
onderwerpen - vandaag is het BSE, mor
gen de varkenspest, overmorgen salmo-
nellamosselen - wat dan weer tot gevolg 
heeft dat ze zich te weinig kunnen toe
leggen op één of twee materies. Vaak 
dragen ook tijdsgebrek en het halen van 
een deadline ertoe bij dat al vlug beroep 
wordt gedaan op, inderdaad, een des
kundige. Die is immers zeer beslagen in 
zijn materie en kan dus correcte infor
matie verschaffen. Het jammere aan des
kundigen is dan weer dat ze meestal maar 
goed zijn in één kunstje. Wereld-des
kundigen heten Lucas Vandertaelen. Mag 

Tom Lenaerts wordt de nieuwe 
presentator van '10 voor taal'. 

Nic Balthazar zal tijdelijk de nieuwe 
consumentenman van de VRT worden. 

het na de zomervakantie dan iets min
der? 

CD-I 

Met Philips gaat het goed, dank u. De 
electrogigant uit Eindhoven kan zijn aan
deelhouders weer betere cijfers voorleg
gen. Daarvoor was wel een ingrijpende 
reorganisatie nodig geweest, waarbij on
der meer de divisie 'Philips Media' sneu
velde. De divisie stond in voor o.a. de 
productie van programma's voor de CD-
I-spelers. Met het einde van de software 
zal ook het CDI-concept een stille dood 
sterven. Deze interactieve CD-speler (ge
luid, beeld, tekst en de combinaties daar
van) overtrof de CD-ROM, te installeren 
op PC's, op tal van vlakken. De CD-I kon 
aangesloten worden op een gewoon TV-
toestel en was uiterst gebruiksvriendelijk. 
Het apparaat kon bediend worden met 
slechts drie knoppen. De markt van pro
gramma-ontwikkelaars wilde evenwel 
niet mee en het Philips het werk alleen 
doen. Daardoor oversteeg het CD-ROM-
aanbod al snel dat van de CD-I, wat de 
aankoop van een CD-ROM voor de con
sument interessanter maakte. Het is niet 
de eerste keer dat Philips een zeer goed 
product aflevert dat niet genoeg kopers 
vindt omdat er te weinig 'software' voor 
bestaat. Eerder moest ook al het video
systeem V-2000, ontwikkeld door Philips, 
het afleggen tegen het destijds kwalitatief 
minder hoogstaande VHS omdat dat zich 
als eerste op de videoverhuurmarkt had 
geworpen. 

CANVAS 

TV2 zal tegen het najaar worden om
gedoopt tot 'Canvas', het kinderblok in de 
vooravond tot 'Ketnet'. De openbare om
roep lijkt ook zinnens een nieuwsoorlog te 
ontketenen door zijn journaal recht te
genover dat van VTM te plaatsen. Met de 
mogelijkheid dat nogal wat Vlamingen 
beide journaals bekijken schijnt men aan 
de Reyerslaan geen rekening gehouden te 
hebben. Een aantal nieuwe programma's 
zal gemaakt worden door Woestijnvis, het 
productiehuis van o.a. Mark Uytterhoe-

ven. 
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Tot OP het bot 
Het heeft mij zeer aangenaam ge

troffen dat de koning tijdens zijn 

jaarlijl<se 21 Julitoespraalc de rol van 

de parlementaire onderzoekscom

missie Dutroux-Nihoul iieeft bena

drukt. Zeer terecht stelde hij dat het 

er nu op aan komt dat die commissie 

het dossier over mogelijke bescher

mingen volledig uitdiept en dat het 

gerecht het onderzoek naar de ver

dwenen kinderen opheldert. Het is 

inderdaad de rol van een parlemen

taire onderzoekscommissie „ to t op 

het bot" te gaan en de volledig 

waarheid aan het licht te brengen. 

Vanuit dat perspectief heeft het mij 

zeer verbaasd dat de koning met 

geen woord repte over de materie 

die de zgn. Rwanda-onderzoeks-

commissie behandelt. Het was 

prachtig geweest mocht hij ook 

daar voor de volledige waarheid 

hebben gepleit. Iedereen weet ech

ter dat in de Rwanda-commissie de 

betrokkenheid van het Hof en zijn 

entourage in het dossier nog zelfs 

niet mag vernoemd worden. Vragen 

van commissieleden worden ad rem 

afgeblokt door senaatsvoorzitter 

Swaelen. Hier geldt het „ to t op het 

bot gaan" blijkbaar niet. 

Twee maten en twee gewichten? Ik 

denk het wel. Deze 21 juli was 

daarom niet anders dan alle voor

gaande. 

Paul Meeus, 

turnhout 

V W E D E R W O O R D ^ 

Gemanipuleerde 
maïs 
Tegenstanders van proeven met genetisch 
gemanipuleerde mais e.a. hebben de af
gelopen jaren de proeven met mais die 
resistent is gemaakt tegen de onkruid
verdelger Glufosinaat verhinderd. Voor
standers zeggen echter dat Glufosinaat 
een vrij milieuvriendelijk middel is. 
Herbiciden behoren tot de zwaarst giftige 
pesticiden. Glufosinaat, dat meestal aan
geboden wordt onder de handelsbena
ming „Round-up", werd, na uitgebreide 
proeven, verboden door de Groendien
sten van diverse Nederlandse gemeenten. 
Uit deze proeven bleek o.a. dat i.v.m. de 
giftigheid van Glufosinaat en zijn me-
taboliet, nog te weinig ernstig weten
schappelijk onderzoek werd uitgevoerd. 
Maar bij de gemeentelijke groendiensten 
gaat het meestal niet om cultuurgronden, 
niet om percelen waar voedsel voor mens 
en dier wordt geteeld. 
Jaren geleden reeds werd door het tijd
schrift van ons eigen ministerie van Land
bouw gewaarschuwd tegen een te laat 
gebruik van dit herbicide in bv. granen. 
Dit omwille van de metaboliet. 
Tenslotte profiteren de producenten van 
Glufosinaat van het feit dat andere her
biciden inderdaad nog veel giftiger 
zijn... 

Wetenschap, financieel gesteund met 
staatsgelden, zou niet ten dienste mogen 
staan van de pesticiden-nijverheid! 

Rik Dedapper, 
Geraardsbergen 

Voornaam 
Ik ben het volledig eens met het pleidooi 
om steeds de voornaam vooraan te plaat
sen (WIJ, 24 juli jl.). Spijtig genoeg wordt 
het in onze scholen niet steeds zo aan
geleerd; ik stelde recent bij het uitdelen 
van rapporten in mijn gemeente trouwens 
vast dat zelfs op de te overhandigen 
rapporten de voornaam na de naam 
stonda 

Ik wou toch twee bemerkingen maken. 
Voor het aanleggen van alfabetische lijs
ten is het mee in rekening nemen van de 
spatie niet zo handig: wie weet steeds uit 
het hoofd of een zekere Van den broeke 
met twee, één of geen spatie wordt ge
schreven! De beslissing van Belgacom om 
de spatie niet in rekening te nemen is dan 
ook volledig correct te noemen en be
spaart ons veel nutteloos zoeken! Het 
meetellen van de spatie is inderdaad een 
gewoonte van veel computersoftware die 
we ons echter niet moeten laten op
dringen. 

Wat de tussenletters betreft (van de bij
komende voornamen): deze handelwijze 
is in de medische literatuur gemeen goed. 

Het laat toe om homoniemen zeldzamer 
te maken, een louter praktisch nut dus. Of 
het nuttig is om deze tussenletters steeds 
te gebruiken, lijkt mij ver gezocht en het 
hindert het vlotte lezen van de naam. Ik 
teken dus: 

Patrick Vankrunkelsven 

Land van 
pretparken 
Wil men in gods- of duivelsnaam (als het 
maar helpt!) eindelijk eens denken aan de 
oorzaak waarom totale tewerkstelling in 
de huidige omstandigheden nooit meer 
mogelijk is. Er is werk voor iedereen. 
Alleen onbetaalbaar! Dat is het enige 
waar iets moet aan gedaan worden. De 
rest komt vanzelf. 

De overheid aanziet lijdzaam het ver
dwijnen van bedrijven. Helpt een handje 
door het opleggen van steeds meer lasten 
om het wanbeleid van jaren af te bouwen. 
Met neveneffecten zoals zwartwerk aan
moedigen in wettige zelfverdediging. Be
seft de oorzaak en doet er schijnheilig wat 
aan door pietluttige ingewikkelde banen
plannetjes als verkapte en beperkte loon
lastverlagingen. Of deeltijds werken. Wat 
enkel voor verarming zorgt, en niets op
lost van de hoofdoorzaak (Werkgelegen
heid in de Brugse regio, WIJ 24 juli jl.). 
Ellenlange voorstellen om op een andere 
wijze de tewerkstelling te bevorderen 
lopen op sissers uit. Investeren voor twij
felachtige rendementen gaat niet. Alleen 
bij totale tewerkstelling door drastisch 
lagere loonlasten (géén 10%!) veroor
zaakt dit een terugkeer van geld in de 
Staatskas. Hier knijpt men de kip met de 

gouden eieren de keel toe. De massa van 
de bevolking heeft steeds minder geld om 
uit te geven, of durft niet uitgeven. Au
tomatisch moet de overheid steunen en 
nog meer inkrimpen. 
Een mooi voorbeeld waar wij ook hier 
naartoe gaan is de fusie van Boeiing en 
McDonnell Douglas. Moesten de loon
lasten hier lager zijn, dan zou Europa niet 
protesteren. Is tegen het principe van 
onbeperkte concurrentie. De fusies hier 
hebben dezelfde oorzaak en verwekken 
jobverlies. Voor aandeelhouders is het 
onverschillig of zij in fabriek X of Y 
investeren. Elke fusie is alleen enorm 
kostenbesparend. Dus extra winst voor 
kapitalisten! Een nieuwe moderne ma
chine zou te stoppen geweest zijn, moes
ten de loonlasten betekenisvol lager zijn. 
Ketenwinkels en warenhuizen zijn een 
sluipende pest, identiek aan fusies van 
kapitalenn zij doden de kleine zelfstan
digen en hun werkgelegenheid. 
Er is beklag over de achteruitgang van de 
plaatselijke toeristische sector. Vergeten 
wordt daarbij dat heel het land de toe
ristische toer opgaat en er dus een over
aanbod is. Wij zijn een land van pret
parken geworden. Terwijl de individuele 
consumptie daalt. Alle andere seaoren 
hebben te hjden onder de wereldvrijhan
del waarbij de prijs, inzonderheid de loon
lasten, de hoofdrol speelt. Wanneer horen 
wij eindelijk eens eenparig: dat enkel de 
loonlasten drastisch verlaagd moeten 
worden opdat het weer goed zou gaan! De 
oplossing van de uitspraken „wij zouden 
moeten" volgt dan automatisch. 

W. Degheldere, 
Brugge 

Kleine v of 
grote V? " 
Uit de twee boeiende bijdragen van lezer 
Herman A.O. Wilms onthoud ik vooral 
zijn pleidooi om de Van of De in fa
milienamen met een kleine letter te schrij
ven. Wilms vraagt zich terecht af wat het 
Groene Boekje bedoelt met de „originele 
schrijfwijze". Hij weet het niet en ik ook 
niet. Misschien dat de heren ministers en 
de staatssecretaris van Cultuur en On
derwijs, van wie de handtekeningen het 
Groene Boekje sieren, het wel weten? 
Alhoewel ik dit ten zeerste betwijfel. Zo 
staat in het Groene Boekje dat kabi
netsleden (minister en staatssecretaris) 
met een hoofdletter worden geschreven 
„als de staatsrechtelijke functie wordt 
bedoeld." Maar waarom staan deze func
ties onder hun namen (een paar bladzijde 
eerder) dan met een kleine letter? En 
waarom wordt president nooit met een 
hoofdletter geschreven? Terwijl dit toch 
ook een staatsrechtelijke functie is... 
Persoonlijk ben ik gewonnen om Van of 
De in familienamen steeds met kleine 
letter te schrijven. De vraag is echter 
groot of wij (de Vlaamse regering in
begrepen) ons wel kunnen losmaken van 
de 150 jaar oude gewoonte om de Frans-
taligen na te apen? Wie in het Vlaams 
parlement neemt het initiatief om deze 
schrijfwijze te bepleiten en onze fami
lienamen volgens het (groene) boekje te 
schrijven? 

J.-P. Segher, 

Lauwe 

2lste vredesfiêtsellng 
ar de IJzerbedevaart 
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Na Torhoiit-Werchter: voeren - Dlksmulde 

De 21ste Vredesfietseling naar de 70ste IJzerbedevaart staat voor de deur Ook dit Jaar fietsen 
de Volksuniejongeren dwars door Vlaanderen, van Voeren tot Diksmuide Van 28 tot 31 
augustus staan wiJ op de trappers voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Ondanks de 
fundamentalistische aanslag op de IJzerbedevaart van vorig Jaar, zijn dit de drie thema's 

waarrond wij ons als oprechte Vlamingen en democraten blijven Inzetten 
Omdat wij overtuigd zijn van Jouw Vlaams engagement. Je vredeswil en Je onverzadigbare drang naar sportieve prestaties, zouden 
wij het flJn vinden dat ook JIJ dit Jaar meefietst! 

donderdag 28 augustus 
vrijdag 29 augustus: 
zaterdag 50 augustus 
zondag 31 augustus. 

Voeren - Diest 
DIest - Evergem / Dessel - Evergem 
Evergem - Diksmuide 
IJZERBEDEVAART 

<-» vnije meer informatte. of wens Je In te schr(/ven. neem aan contact op met het Voiksi/niejongeren secretariaat • 
Barricadenpiein 12 • lOOO Brussel - tel. 02/219.49.50 - fax 02/217.35.10. 

31 juli 1997 



D enk twee keer na vooraleer je in Brazilië zegt 

dat je flamengo, Vlaming, bent. De kans dat 

ze je voor een inwoner van de gelijknamige wijk in 

Rio de Janeiro nemen is heel reëel. Hoe het komt dat 

Brazilianen ook Vlaming kunnen zijn en waarom het 

handig is om Nederlands te kennen als je er de 

versiertoer opgaat, daarover gaat dit artikel. 

• UITSMIJTER • 

Het begon allemaal in het jaar 1578. 
Terwijl in de Nederlanden de Tachtig
jarige Oorlog in alle hevigheid woedde, 
liep een Portugese poging om een nieuwe 
kruistocht te beginnen volledig in het 
honderd. De Portugese troepen werden 
verslagen en het Hchaam van de toen
malige koning Dom Sebastiao werd nooit 
teruggevonden. Dit leidde ertoe dat Por
tugal twee jaar later zijn onafhankelijk
heid aan Spanje verloor. 

ZILVERVLOOT 

Toen de Verenigde Provinciën zich na hun 
onafhankelijkheid opmaakten om, vooral 
met Vlaams kapitaal, een wereldzee-
macht te worden, waren de Portugese 
kolonies een makkelijke prooi. Portugal 
stond toen heel zwak, de decadentie van 
het Portugese imperium die vroeger al 
was ingetreden, werd door het tijdelijke 
verlies van de onafhankelijkheid nog ver
sterkt en hoewel Spanje Portugal officieel 
nooit heeft ingelijfd, behoorden de Por
tugezen voor de Nederlanders tot de 
Spaanse vijand. 

Dezelfde mensen die in Nederlandse ge
schiedenisboekjes als helden en in de 
Portugese als piraten bekend staan (Piet 
Heyn, Tromp en andere De Ruyters) 
aasden gretig op het Spaanse en Portugese 
bezit overzee. De eerste poging om vaste 
voet op Braziliaans grondgebied te zetten 
liep evenwel faliekant af, de mannen van 
Olivier van Noort die in 1599 te Rio de 
Janeiro wilden verversen, werden met 
kanonvuur uit de baai verdreven. Daarbij 
lieten ze wel een schepeling op het strand 
achter, het strand dat nu nog altijd naar 
hem Praia do Flamengo, strand van de 
Vlaming, wordt genoemd. Niet omdat hij 
Vlaming was, maar omdat men alle in
woners van de Lage Landen, dus ook de 
Hollanders, Zeeuwen en Friezen een
voudigweg/Zamengos noemde. Dat komt 
omdat de eerste contacten tussen Por
tugal en de Nederlanden in Vlaanderen 
en dan vooral in Brussel hadden plaats
gevonden, bovendien waren er toen al 
Vlaamse suikerhandelaars in Noord-Bra-
zilië aanwezig. 

Gezien het succes van de Oost-Indische 
Compagnie, werd na het Twaalfjarig Be
stand ook een West-Indische Compagnie 
opgericht, onder leiding van de uitge
weken Vlaamse calvinist Willem Usse-
lincx. Aan de Spanjaarden hoopte men 
Peru en Mexico te kunnen ontfutselen en 
uit Portugese handen zou Brazilië worden 
veroverd, het land waar de toen zo kost
bare suiker vandaan kwam. Een eerste 
pgoing van Piet Heyn om de toenmalige 
Braziliaanse hoofdstad Salvador de Bahia 
te bezetten mislukte, maar met de op
brengst van de door diezelfde Piet Heyn 
veroverde Zilvervloot werd in 1629 een 

tweede keer geprobeerd. Niet in Sal
vador, maar in Pernambuco gingen de 
Nederlanders dit keer aan land. Toen de 
kolonie voldoende versterkt was, kwam 
ze onder leiding van Johan Maurits van 
Nassau, een achterneef van Willem van 
Oranje. 

MAURITSSTAD 

Op cultureel gebied kende Nederlands 
Brazilië een grote bloei, de cultuurschok 
met deze nieuwe, tropische wereld was 
voor de Nederlanders duidelijk veel gro
ter dan voor de Portugezen en dat had 
belangrijke gevolgen. Prins Maurits liet 
wetenschappelijke onderzoekers overko-

zijn kolonie van Pernambuco tot de Ma-
ranhao (meer dan 2.000 kilometer!) uit. 
Maurits hoopte zo de slavenhandel, 
waarmee hij duidelijk geen gewetens
problemen had, te controleren en op die 
manier de arbeidsintensieve suikerindus
trie een nieuwe impuls te geven. Zeven 
jaar lang was de slavenhandel tussen 
Afrika en Brazilië daarna volledig in Ne
derlandse handen. De situatie werd voor 
Portugees Brazilië zo onhoudbaar, dat ze 
door het uitblijven van een reactie uit 

E do tempo 
dos flamengos... 

men, Georg Markgraf en Willem Pies, die 
in hun Historia Naturalis Brasiliense het 
land, de bevolking, de planten en de 
dieren bestudeerden. Ook kunstenaars 
nam hij in dienst om Europa te laten 
kennismaken met de schoonheid van 
„zijn" Brazilië, de tekenaar Zacharias 
Wagner, de schilders Frans Post en Albert 
Eckhout. In het moerasgebied liet hij zijn 
eigen hoofdstad bouwen, Mauritsstad, 

met kanalen en dammen, dijken en brug
gen, alles zo plat als in Holland. Midden 
in Mauritsstad kwam zijn paleis en daar-
rond een reusachtige tuin vol exotische 
planten en dieren. Maurits regeeerde als 
een verlicht despoot, sloot vrede met de 
indianen, liet de (katholieke) Portugezen 
met rust en zette de deur open voor 
sefardische joden die tweetalig (Portu
gees-Nederlands) waren en daardoor al 
gauw de handel gingen controleren. Ver
der maakte hij een begin van een soort 
volksvertegenwoordiging waarin ook 
niet-Nederlanders tot hun recht zouden 
komen en dacht hij zelfs vaag aan een 
universiteit. 

SLAVENHANDEL 

In Amsterdam verwachtte men evenwel 
andere resultaten en die vielen tegen, de 
West-Indische Compganie maakte verlies 
en daar was de catastrofale economie van 
Brazilië niet vreemd aan. Bovendien 
kreeg men in de gaten dat Maurits met de 
gedachte speelde om de banden met het 
moederland te verbreken en was Portugal 
ondertussen alweer onafhankelijk gewor
den en daardoor een indirecte bond
genoot in de strijd tegen Spanje. Maurits 
gaf de moed echter niet vlug op, vanuit 
Brazilië stuurde hij in 1641 een oor
logsvloot o.l.v. Cornelius Jol naar Sao 
Tomé en Angola en breidde tegelijkertijd 

Portugal ten slotte zelf de Nederlanders 
uit Angola zijn gaan verdrijven. Ze ver
anderden er na de herovering de naam 
van de belangrijkste stad in Sao Paulo da 
Assuncgao, omdat ze vonden dat Luanda 

te veel op Holanda leek, gaven enkel de 
katholieken toestemming om er te blijven 
en maakten van Angola in de praktijk een 
Braziliaanse kolonie. Met het verlies van 
Angola was ook Nederlands Brazilië ten 
dode opgeschreven, in 1653, zes jaar na 
de val van Angola werden de Neder
landers ook uit Brazilië verdreven. De 
meesten gingen daarna terug naar het 
oude vaderland of trokken naar Suri
name. 

SCHAniG BROODJE 

Wat blijft er vandaag nog over van deze 
Nederlandse aanwezigheid in Brazilië ? Je 
hebt tastbare resten zoals overblijfselen 
van Nederlandse forten (Brum in Recife, 
Schoonenborch in Fortaleza) of van hui
zen uit Nederlandse baksteen. In de sche
pen die suiker kwamen halen laadden de 
Nederlanders immers bakstenen om vol
doende diepgang te hebben. Ook is Per
nambuco de enige staat van Brazilië waar 
op traditionele wijze kant wordt ge
maakt. Verder zijn er familienamen die 
duiden op een Nederlandse of Vlaamse 
afstamming: da Holanda Wanderley (van 
der Ley), Tacques (Tack) en Bicudo (Be-
caudt). Een woordje is ook blijven be
staan in het Portugees van Brazilië, na-
melijke brote, brood. Nu zou Brazilië 
Brazilië niet zijn als het daarbij zou ge
bleven zijn. Zoals heel veel woorden uit 
de gastronomie, kreeg ook ons brood een 
erotisch tintje, het verkleinwoord van 
brote, brotinbo, ging ook „lief en aan
trekkelijke meisje" betekenen. Dankzij 
ons brood kunnen Brazilianen nu heel 

dubbelzinnig zeggen: „quero corner voce, 

brotinho", wat zowel kan betekenen, „ik 
wil je eten, broodje", maar ook „ik wil 
met je naar bed, schatje". 
Wie in het binnenland van Pernambuco 
rondloopt en uitleg vraagt over een of 
andere ruïne, kreegt steevast als ant
woord: „é do tempo dos flamengos" 

(„het is vanuit de tijd van de Vlamin
gen"). Met andere woorden, de Ne
derlandse aanwezigheid heeft er een my
thisch karakter gekregen. Daardoor is 
Nederlands Brazilië niet alleen een zaak 
van overblijfselen, maar ook een actueel 
gegeven. In zijn werk Casa Grande e 

Senzala (Herenhuis en Slavenhut), heeft 
de Pernambucaanse socioloog Gilberto 
Freyre de basis gelegd van wat men later is 
gaan noemen „tropicologie". Freyre stelt 
dat in de tropen een nieuwe mens is 
ontstaan, die een kruising is van alle 
mogelijke rassen uit alle mogelijke hoe
ken van de wereld. Al deze volkeren 
hebben sporen van hun aanwezigheid 
achtergelaten en zo de basis gelegd van 
wat nu de Braziliaanse cultuur én de 
Braziliaanse mens is. Het feit dat in deze 
cultuur tradities zijn blijven bestaan die in 
de landen van oorsprong verloren zijn 
gegaan, is voor hem het bewijs dat deze 
multiculturele maatschappij niet tot cul
turele armoede, maar integendeel tot 
culturele rijkdom heeft geleid. Volgens 
Freyre maakt ook de Nederlandse cultuur 
daarom deel uit van wat de Braziliaanse 
cultuur vandaag is. 

Jeroen Dewulf 

"Brazilië voor 
zover het aan 

de 
Nederlanders 

toebehoort." 

(Prent uit 
1624) 

16 

Wie helpt 
Jeroen Dewulf? 

Jeroen Dewulf, docent Neder
lands In Portugal, geeft deze zo
mer voor het eerst In Zuld-Ame-
rika een Intensieve cursus Neder
lands aan twee Braziliaanse uni
versiteiten. In juil aan de Univer-
sidade de Sao Paulo en in au
gustus aan de Universidade Fe
deral do Cearé. De organisatie van 
deze cursus wordt gesponsord 
door VUJO en de Orde van den 
Prince. Wie de Internationalisering 
van onze taal een steuntje wil geven, kan dat door op 
rekeningnummer van VUJO 435-0256851-75 onder 
vermelding „Nederlands In Brazilië" een kleine bij
drage te storten. VUJO zorgt dat uw milde steun bij 
Jeroen Dewulf terecht komt. 


