
A nton van Wilderode zou eind deze 

maand 80 jaar worden, liet 

tijdschrift Vlaanderen bracht zopas 

een bijzonder nummer over hem uit en 

meerdere huidemomenten staan op stapel. Het 

lijkt alsof de dichter (die niet zo van 

huidebetogen hield) ons tijdig wou verlaten naar 

"de grote ruimten van God", zoals hij dit 

"heimwee " ooit zelf omschreef... 

Cyriel Coupé werd op 28 juni 1918 te 

Moerbeke-Waas geboren. Samen met zijn 

tweelingbroer genoot hij een harmonische jeugd 

in een landelijke omgeving waarvan het 

dorpsleven en de religieuze betrokkenheid een 

bepalende invloed op zijn leven en zijn werk 

hebben gehad. 

De belevenissen van Vlaamse 

frontsoldaten, en er waren er nogal wat bekende 

in het Waasland!, maakten grote indruk op de 

Vlaamsgezinde knaap die reeds op jonge leeftijd 

naar Diksmuide fietste. Het mocht dan ook niet 

verbazen dat hij, na zijn bekroonde 

poëziedebuut (in 1943), zijn letterkundige 

talenten ter beschikking stelde van het 

IJzerbedevaartcomité waarvan hij vele jaren lid 

was. Zijn werk voor de bedevaart werd door 

sommige collega's niet naar waarde geschat. Van 

Wilderode had daar lak aan, de meeste van deze 
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collega's haalden niet eens zijn hoogte. Anderen, 

die zijn talent wél erkenden, wisten beter. 

Dat zijn Vlaams-nationale engagement 

Van Wilderode parten heeft gespeeld, is 

mogelijk, maar heeft vele jury's niet weerhouden 

de dichter-vertaler-scenarioschrijver 

herhaaldelijk de grootste onderscheidingen toe 

te kennen. Onder meer; tweemaal de prijs van 

de Vlaamse Provinciën, tweemaal de 

driejaarlijkse Staatsprijs, de Vondelprijs, een 

eredoctoraat (KUL), enz... 

Maar meer dan van al deze officiële 

prijzen genoot de dichter van de genegenheid 

die hij mocht ondervinden vanwege het grote 

publiek. Van Wilderode was een 

"gebruiksvriendelijke" dichter die als geen ander 

de menselijke gevoelens wist te raken op 

ogenblikken dat mensen het gevoeligst zijn. De 

dichter omschreef deze taak als een vorm van 

dienstbaarheid, dat hij daarbij het Vlaamse volk 

op het oog had was voor hem vanzelfsprekend. 

Volksverbondenheid had voor Van 

Wilderode niets met engheid vandoen, vanuit de 

vlakten van zijn land ging hij op zoek naar het 

"landschap van de heuvels" dat naar zijn zeggen 

„ergens op SiciHë, bij Ostia of bij Rome, of 

misschien in Spanje ligt..." 

Waarmee hij bedoelde dat zijn werk een 

deel wou zijn van het Europese culturele 

erfgoed, waarvan hij de vroege wortels Vtrgilius 

en Horatius door eigen vertaling naar hier heeft 

gebracht. 

(mvl) 
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L ezersbrieven in kranten zijn een dank
bare barometer, zij zeggen hoe een 

deel van de publieke opinie over een 
bepaald probleem denkt. Om te weten 
hoe vandaag over de NMBS wordt ge
dacht, moet men dus naar de rubriek van 
de lezersbrieven. Deze verklapt alvast 
meer dan wat uit de luidsprekers van de 
stations komt, want daar is de informatie 
schaars tot onbestaande. Of om het met 
de woorden van een treinwachter te zeg
gen: „Wij weten het ook 
niet!" 
Van oudsher hebben vakbon
den en politieke partijen van 
"het spoor" hun jachtterrein 
gemaakt, navenant werd er 
dan ook benoemd. In ruil voor 
deze dienstverlening aan de 
grote politieke families kreeg 
de NMBS aanhoudend grote sommen 
overheidsgeld toegestopt. Bovendien 
deed de maatschappij dienst om werk
lozen onderdak te geven, om ze met 
andere woorden uit de dopiokalen te 
houden! Hoeveel arbeiders zo ooit "aan 
het werk" waren, zal wel een raadsel 
blijven, maar het moeten er dul-zen-den 
zijn geweest. De vele stations die dit land 
rijk is, en die vandaag als pareitjes van 
industriële architectuur bescherming ver
dienen, waren nooit voorbeelden van pro
perheid, hun omgeving, doorgaans slecht 
onderhouden. Stations waren en zijn per 
definitie weinig aantrekkelijke oorden. Zij 

dragen ais het ware de uiterlijke ken
merken van een aftandse maatschappij, 
ouderwets op z'n "Belgisch" bestuurd, 
echt niet meer van deze tijd. Het mag dan 
ook niet venwonderen dat zo'n maat
schappij bij een Europese aanpassing he
lemaal onderuit gaat en letterlijk en fi
guurlijk vertraging oploopt. 
Dit negatieve beeld steekt schril af tegen 
de frisse snelheid waarmee de hoge snel
heidstrein door het landschap werd ge-

De arrogantie 
van de macht 

trokken en bij het publiek aangeprezen 
wordt. 
De traditie van politieke bemoeienis bij de 
NMBS wordt dezer dagen bijzonder bij-
gekleurd door het optreden van de hoog
ste In rang, gedelegeerd bestuurder 
Etienne Schouppe. Deze militante CVP'er 
kreeg na een loopbaan op CVP-kabinetten 
(o.m. van Chabert, Paula Dhondt, De-
haene) de NMBS in de schoot geworpen 
Wat voor deze talentvolle jongen van 
eenvoudige komaf een mooie beloning 
was, een bekroning van partij horigheid en 
dito vlijt. Tot daar wijkt het verhaal-
Schouppe niet ver af van vele andere 

verhalen die partijgebonden hoge amb
tenaren tonen. Het verschil Is dat 
Schouppe weinig of geen terughoudend
heid aan de dag legt en verder ongestoord 
aan partijpolitiek blijft doen. Zelfs al gaat 
het maar om de relatief kleine gemeente 
Liedekerke en ook al verklaarde Schouppe 
ooit dat „zijn burgemeesterschap meer 
een vrijetijdsbesteding Is dan aan politiek 
doen" , past het niet dat een hoge amb
tenaar een politiek mandaat bekleedt. 
SP-voorzltter Erdman verklaarde eerder 
deze week dat de Raad van Bestuur van de 
NMBS Ziet dat Schouppe zich meer 
bezighoudt met de gemeente Liedekerke 
dan met de NMBS". Erdman zou bij zijn 
partijgenoten in de Vlaams-Brabantse ge
meente navraag moeten doen of dit wei 
zo Is. 
De wijze waarop Etienne Schouppe In De 
Zevende Dag „de arrogantie van de 
macht" een gelaat gaf door een handvol 
misnoegde treinreizigers de mond te 
snoeren, getuigde van weinig takt te
genover trouwe klanten. Enig begrip - al 
was het maar voor de schijn - voor men
sen die het beu zijn om wachttijden te 
kloppen, kon de manager niet opbrengen. 
De agressieve wijze waarop zij werden 
afgesnauwd ergerde in hoge mate. Dit 
hooghartige gedrag heeft natuurlijk een 
verklaring. Zondag werd duidelijk dat de 
anders zo zelfzekere heer Schouppe zijn 
taak niet meer aankan en de mislopen 
regeling niet meester is. Begint de ja

renlange foute aanpak zich nu te wreken? 
Het wanbeleid bestaande uit de rigou
reuze afbouw van leefbare verbindingen, 
het kat-en-muis-spel met de vakbonden 
met klantafstotende stakingen als gevolg, 
de verloedering van het patrimonium. En 
als toemaatje: een overdreven aandacht 
voor de HST die tot pijnlijke besparingen 
noopte met inkrimping van noodzakelijk 
personeel en dienstverlening. 
Als boegbeeld ligt Etienne Schouppe van
zelfsprekend het zwaarst onder vuur, on
der zijn beleid raakte de NMBS steeds 
verder van haar taak venwljderd. Tot zo
lang hij van Dehaene, die Schouppe 
bracht waar hij zetelt, aan het hoofd van 
de NMBS mag blijven, zal hy blijven. De 
vraag Is echter groot of Schouppe het 
Dehaene niet zo moeilijk heeft gemaakt 
dat de premier verplicht wordt zijn be
schermeling af te voeren. 
Ons Inziens wordt het tijd dat de NMBS 
zich heroriënteert en zich aan de noden 
van dit gefederaliseerde land aanpast. Dat 
ze haar dienstverlening actualiseert door 
in te spelen op de behoeften van de 
verschillende regio's. In Europees verband 
wacht haar de opdracht van internati
onale schakel. 
Misschien kan dhr. Schouppe, die In een 
vorig leven ook nog een beetje flamingant 
is geweest, zich op dat vlak verdienstelijk 
maken? 

Maurits van Liedekerke 



Graf voor Cravensteen? 
Het Gravensteen, een van de toeristische 
trekpleisters van Gent, is er niet zo goed 
aan toe. Dat schrijft de krant De Morgen. 
Driekwart van de omwallingen van de 
burcht zijn gesloten voor het publiek. 
Toch is voor een grondige restauratie 
'slechts' 120 miljoen fr. nodig. Dat die er 
nog niet kwamen lag vooral aan de 
aarzeling van federaal minister Flahaut 

om het kasteel, zoals afgesproken bij het 
St.Michiels-akkoord, naar het Vlaamse 
Gewest over te hevelen. Reden voor het 
uitstel was het gegeven dat Wallonië 
meerdere kastelen in eigen beheer zou 
krijgen, maar daar geen geld voor wil of 
kan vrijmaken. Er was een apart KB voor 
nodig om het Gravensteen naar het 
Vlaams Gewest te versassen. 

Unitaristisch 
Wallonië? 

„De Walen blijven kalm over het repressiedecreet Er is liier 
geen opstand Het communautaire mobiliseert niet, Tocin 
zijn de communautaire problemen ook niet niets. Ze 
duiken regelmatig opnieuw op De Waal ligt er echter met 
wakker van, hij is wellicht meer unitair ingesteld dan de 
Vlaming." 
Fabrice Jacquemart, hoofdredacteur van Le Matin, in De 
Morgen van maandag 15 juni 1998. 

4 DOORDEWEEKS ^ 

Na de flippo's, Miss-wet-T-shirt-
verkiezingen en de nachtwinkels wor
den nu ook de zonnebanken aan ver
bodsbepalingen onderworpen: jonge
ren onder de 15 jaar mogen er er 
binnenkort niet meer onder Benieuwd 
wie controles gaat uitvoeren bij al die 
naakte minderjarigen... 

Op de proefzones met een In-
haalverbod voor vrachtwagens wer
den beduidend minder ongevallen ge
noteerd. 

Opmerkelijk nieuws: als de 
luchthaven van Deurne zou sluiten dan 
zal de Vlaamse LuchtvaartMaatschappij 
(VLM) uitwijken naar Charleroi. 

Voor het WK-voetbal in Frank
rijk zijn meer onbestaande tickets dan 
bestaande verkocht. De stadions zitten 
niettemin vol. 

Een 39-jarige lerares haalt zo
wat alle voorpagina's van de kranten 
omdat ze met meerdere van haar (min
derjarige) leerlingen seks zou gehad 
hebben. 

Mensen die ambtenaar willen 
worden bij de federale overheid zullen 
eerst een algemeen toegangsexamen 
moeten doorstaan. Topambtenaren 
blijven niet meer aan tot hun pen
sioen. 

Het Vlaams Blok gaf zich bloot 
en snoerde Alexandra Colen de mond 
na een dispuut met Filip Dewinten Be
nieuwd of en hoe lang Colen, toch niet 
de stomste van den hoop, nog bij het 
Blok blijft... 

Leo Tindemans heeft weer 
eens op de kalender gekeken en beslist 
niet meer te kandideren voor een po
litieke functie. Hij was een van 's lands 
invloedrijkste politici van deze eeuw. 

Een greep uit het overige bin
nenlandse nieuws van de afgelopen 
week: de Rode Duivels staan op, gaan 
slapen, ontbijten, middag- en avond
malen, hebben een vrouw of vriendin, 
trainen nu eens met, dan weer zonder 
bal, verdedigen hun aanval en weten 
zich van het middenveld te distan
tiëren door geregeld van flank te wis
selen. Binnenkort wordt Leekens ver
vangen door Dehaene en vice versa. 
Mannen weten waarom, supporters 
niet meer en Staelens doet het. Een 
vette 'Kluivert' voor de journalisten. 

2 

ORDE 
In de Raadzaal van het statige Gentse 
provincieiiuis werd zaterdag jl. de Orde 
van de Vlaamse Leeuw aan Ludo Abicht 

uitgereikt. De Orde beoogt de erkenning 
van verdiensten in verband met een con
sequente en kordate houding in de sociale-
en culturele ontvoogding van de Vlaamse 
gemeenschap en van prestaties die de 
integratie van de Nederlanden bevorde
ren. 

Abicht is docent filosofie en auteur van 
meerdere, gewaardeerde boeken. De jong
ste tijd profileert hij zich als progressief en 
'open' nationalist in de Vlaamse beweging. 
Hij zet zich daarbij af tegen andere pro
gressieven die de Vlaamse natiewording 
verfoeien. Abicht, daarentegen, houdt van 
het genuanceerd oordeel, verwerpt het 
vooroordeel. Dat kenmerkt een intellec
tueel en dwingt respect af. Ongeveer 300 
personen, waaronder de Gentse VU-sche-
pen Lieven Decaluwe, ere-senator Oswald 

Van Ooteghem, gewezen VU-parlements-
lid André De Beul en huidig voorzitter 
Patrik Vankrunkelsven, kwamen Abicht fe
liciteren. 

VLAAMSE RUIMTE 
In zijn motiveringsrede benadrukte prof. 
Matthias Storme, voorzitter van de Orde, 
dat Abicht „in woord en geschrift de in bet 

collectief betvustzijn van de Vlamingen 

vervaagde uitgangspunten van de Vlaamse

en internationalistische beweging in ber

innering heeft gebracht en geactuali

seerd." 

In het boek 'De herinnering is een vorm 

van hoop', geschreven in opdracht van 
WZ/, verdedigt Abicht de 'Vlaamse ruimte' 
als de centrale laag van identiteit. Storme 
bevestigde de stelling van Abicht dat zon

der de bescherming van de eigen ruimte 
„mensen genadeloos worden overgeleverd 

aan een kleine groep van economische 

managers en bezitters die het kosmopo

litische eenheidsdenken misbruiken om 

alle dissidentie de kop in te drukken." 

Overigens beklemtoont Abicht de we
zenlijke band van het individu met de 
traditie: ,/illeen wie weinig diep of niet m 

een traditie geworteld zit, zal zich fanatiek 

aan principes vastklampen tot bet met 

meer mooi is." 

1 MAAT, 1 GEWICHT 
Kenmerkend voor de filosoof, aldus 
Storme, is dat hij steeds weigert om met 
twee maten en twee gewichten te oor
delen. ,,/« bet boek 'Mensen in Israël en 

Palestina' luister je naar beide zijden. }e 

leeft je in de geschiedenis en problemen van 

beide volkeren in. Aan beide zijden wil je de 

mensen tot hun recht laten komen, met één 

maat en één gewicht. En omdat beiden de 

mogelijkheid zouden hebben om niet 

slechts een tweederangsburger te zijn, is 

gebiedsdeling vereist. Met Dezelfde kon-

sekwentie heb je in 'De zure druiven van de 

oorlog' de kollaboratie en repressie be

studeerd. Ludo Abicht heeft ons de gro

teske, vaak tragische bondgenootschappen 

van intellectuelen met de macht beschre

ven, aan een bepaalde linkerzijde, zowel als 

aan een bepaalde rechterzijde. Je vraagt dat 

niemand zich verstopt in eigen gelijk en dat 

langs beide kanten fouten worden toe

gegeven. Het werd je door geen van beiden 

in dank afgenomen." 

Voor Abicht zijn de fouten van het ver
leden geen excuus voor de hedendaagse 
intellectueel om cynisch aan de kant te 
gaan staan. ,frecies door zijn integriteit en 

menselijkheid in een nooit beëindigde 

Ludo Abicht 

krUot'Orde 

van de 

Vlaamse 

Leeuw': 
herinner hem 

hoopvol! 

zoektocht, aldus Storme, „heeft Ludo 

Abicht een aparte plaats onder onze in

tellectuele ingenomen." 

VLAAMS COMITÉ VAN 
TOEZICHT 
De VU-volksvertegenwoordigers Johan 

Sauwens, Paul Van Grembergen en Etienne 

Van Vaerenbergh hebben in het Vlaams 
parlement een voorstel van decreet in
gediend tot oprichting van een Vlaams 

Comité van Toezicht (VCT). De contro
ledienst moet het zieltogende federale 
Hoog Comité van Toezicht (HCT) ver
vangen. 
De hoofdopdracht van het VCTT wordt de 
strijd tegen fraude en corruptie. Aan
besteding en uitvoering van Vlaamse over
heidsopdrachten moeten correct verlo
pen, het Comité kan onderzoek voeren in 
alle Vlaamse instellingen waar overheids
geld wordt gebruikt en in de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in Brussel 
(VGC). Het VCT mag niet afhangen van 
de regering, maar van het Vlaams par
lement. Aan het hoofd van de contro
ledienst komt een commissaris-generaal 
met een mandaat van zes jaar, één keer 
verlengbaar. Deze moet 10 jaar ervaring 
hebben als magistraat. Belangrijk is dat de 
commissaris-generaal volkomen vrij is in 
het starten van onderzoeken en zelf kan 
beslissen wanneer het gerecht wordt in
geschakeld. 

De dienst zou uit een zestigtal speurders 
moeten bestaan. De helft van de speurders 
van het huidige HCT zou de nieuwe 
controledienst kunnen bemannen. De an
dere helft zou opgeleid worden door men
sen met kennis van de openbare instel
lingen. Het prijskaartje voor de oprichting 
van het VCT bedraagt naar schatting 180 
mijloen fr. Uiteraard spijst een goed wer
kende controledienst de overheidskas, zo
dat er sprake is van een 'terugverdien
effect'. 

EVP 
Er is onenigheid ontstaan tussen het Al
gemeen Christelijk Werkersverbond 
(ACW), premier Dehaene en CVP-voor-
zitter Mare Van Peel enerzijds en Wilfiried 

Martens anderzijds. De gewezen eerste 
minister is voorzitter van de Europese 

Volkspartij (EVP) en fractieleider in het 
Europees parlement (EP). 
Martens wil dat 20 van de 24 leden van de 
Italiaanse partij Forza Italia tot de EVP 
toetreden. Deze partij is in Italië en binnen 
de Italiaanse christen-democratie niet on
besproken. Zo schrok de leider van Forza, 
de mediamagnaat Silvio Berlusconi, waar
tegen talrijke processen en onderzoeken 
voor fraude en omkoping lopen, er niet 
voor terug om samen een coalitie te vor
men met de Italiaanse fascisten. Overigens 
bestrijden Berlusconi en Forza met alle 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedelcerken, ik had vorige week in uw felge-
waardeerde courant moeten lezen dat de spaarpot van uw Vrije 
Vlaamse Democratisten goed gevuld is. Gij zijt er klaar voor, me 
dunkt. Wat gij niet geschreven hebt, maar ik wel gelezen, is dat de 
Vrij Liberale Democratisten met een gat in hunne portemonnee 
zitten. „Dat zal wel", zei ons Ludwina, „met zo'ne pen
ningmeester!" 

Opperpen van de WIJ-schrijvelaren: met niet weinig genoegen 
kondig ik u aan dat zij daar de nagel op de kop had. Ik staaf u die 

bewering aan de hand van mijn eerste echte klant van de 
Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!'. De familie J. liet mij 
immers een brief geworden, gedateerd op 9 juni jl. - origineel in 
te kijken in mijn groot ombudsdienstdossier! - met daarin een 
schamele poging tot rijmelarij. Ik citeer u, vriend hoofdredacteur: 
„Een woord van troost / een forse handdruk / onvolkomen / 
ontoereikend / maar toch / elk gebaar van meeleven / van een 
bekend of minder bekend iemand / elk woord van bijstand / helpt 
de pijn lenigen en biedt wellicht een uitweg / van harte heel veel 
sterkte". Getekend: Jaak Gabriels, van wie gij ooit wel eens 
gehoord zult hebben. Op papier van het Vlaams parlement en mét 
persoonlijk en stadhuisadres. De familie J., amper bekomen van 

het wegvallen van een zeer dierbaar familiehd, stelde vast dat 
onder de zowat 500 rouwbetuigingen deze van Jaak - 'Rouw 
komt tijdens de zonde' - Gabriels de enige bleek die on
persoonlijk was. Daar dampt mij de koekoek! 
Gewaardeerde pennevriend: in Limburg sterven jaarlijks on
geveer 5.600 mensen. Daarvan staan er minstens 4.000 met adres 
in de plaatselijke courant. Eén brief versturen kost 17 fr. Tijdens 
één legislatuur trekt uw verleden vriend Gabriels dus ongeveer 
270.000 fr. aan timbers uit om rouwend Limburg te vervelen. 
Met zo'ne schatbewaarder springt ge dus echt niet ver! 

Uw getrooste, 
De Gele Geeraerts 

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

middelen de centrumlinkse Italiaanse 
christen-democraat en premier Romano 

Prodi, behorend tot de PPL Dehaene, Van 
Peel, het ACW en Europees parlementslid 
Raf Chanterie nemen het initiatief van 
Martens niet in dank af. In februari vol
gend jaar staat zijn herverkiezing tot EVP-
voorzitter en EVP-fractieleider op het spel. 
Martens werd in het licht daarvan onder 
druk gezet door de centrumrechtse Duitse 
christen-democraten en door de Spaanse, 
Britse en Scandinavische conservatieven. 
Deze groepen willen te allen prijze een 
verbond aangaan met Forza om op die 
manier in het EP een even sterke fractie te 
worden als de socialisten. 
Gaat Martens daar niet op in, dan dreigen 
deze groepen over te lopen naar de Unie 

voor Europa, waarin de Franse neogaul-
listen zetelen. Tegen deze dreiging heeft 
Martens weinig verweer. Binnen de Eu
ropese christen-democratie zijn de 
Vlaamse en andere centrumlinkse christen 
democraten van geen tel. Het zegt meer 
over de Europese christen-democratie dan 
over, weliswaar een opportunistische. 
Martens. Of het vanuit moreel en ethisch 
oogpunt niet aangeraden is de hand van 
bedenkelijke stromingen af te houden, is 
een andere vraag. Het antwoord is dui
delijk; niet alleen het machtsstreven staat 
voorop, ook het Europees conservatisme 
wint veld. Binnen het intellectueel con
servatisme moet eens serieus worden na
gedacht of medewerking met rechts-ra-
dicale groepen aangewezen is. Het is een 
vraag die ook in Vlaanderen kan worden 
gesteld. De opwerping van Martens dat 
ook de CVP van Van den Brande en 
Chabert binnen het Comité van de Regio's 
met Forza samenwerkt, is terecht. 

VAN DER BIEST 
Gewezen PS-minister A/am van der Biest is 
door het hof van beroep in Luik tot 15 
maanden effectieve celstraf veroordeeld 
wegens verkwisting van overheidsgeld en 
persoonlijke verrijking. Geheel tegen de 
verwachting in, heeft het hof ook de 
politieke -en burgerrechten van der Biest 
ontnomen. De veroordeelde spreekt van 
een 'politiek vonnis', want was net van 
plan om terug in de politiek te treden. Van 
der Biest stapt naar Cassatie. Het is niet 
duidelijk of hij intussen toch nog een 
politieke rol kan opnemen. 
Verleden week meldden we dat van der 
Biest voor een Waalse natie pleit en in 
Wallonië op een links front van christen
democraten, socialisten en eventueel groe
nen aanstuurt. De ex-minister wil daarmee 
de verregaande contacten tussen PS en 
PRL boycotten en in Franstalig België een 
tweepartijensysteem uidokken. 
Van der Biest mag dan wel veroordeeld 
zijn, zijn aansporing is niet in dovemans
oren gevallen. Zo testen de Franstalige 

groenen uit of een Waals verbond tussen 
Ecolo, PSC en PS mogelijk is. Eerder nam 
in Brussel de ondervoorzitter van PS, 
Philippe Moureaux, een aanzet om met 
Ecolo een electoraal verbond te sluiten. 
Moureaux baseert zich daarbij op het 
Franse sterk gepolariseerde links-rechts 
model en huivert van samenwerking met 
PRL-FDF. Toch gaan de groenen niet 
expliciet in op de uitnodiging van Mou
reaux. De partij is van mening dat ze te 
sterke electorale troeven in handen heeft 
om met een andere fractie samen te wer
ken. Bovendien wenst een kleine, tot mid
delgrote partij als Ecolo het evenredig-
heidssysteem te behouden. Overigens blij
ven PRL en FDF, ook inhoudelijk, een 
samenwerking met de Franstalige soci
alisten beklemtonen. 

Wint 
Dewinter 

uit zeif-
bevrediging'? 

B russels VU-raadslid Sven Gatz heeft een nota over het 
statuut van Brussel opgesteld. Brussel moet zich aan 

de confederate logica aanpassen. 

Een nieuw model 
voor Brussel 

In Brussel is Sven Gatz de opvolger ge
worden van gewezen VU-staatssecretaris 
Vic Anciaux. Gatz wint er, vooral bij de 

jongeren, aan populariteit. Hij kent het 
Vlaams verenigingsleven, is vaal< op de 
baan en in het Brussels parlement wordt 
hij gewaardeerd omwille van zijn dos-
sierkennis. In de nota-Catz is sprake van de 
'Brusselse paradox" ,,Het aantal Vlamin
gen In Brussel vermindert, maar de status 
van het Nederlands en de Vlaamse cultuur 
neemt er toe. In de privé-sector Is de 
bedlening In het Nederlands er over het 
algemeen op vooruit gegaan. In het Ne
derlandstalig basIsondenA/IJs Is er sinds 
enkele Jaren een ware toeloop van an
derstalige en Franstalige kinderen. Ook in 
de pulk georganiseerde culturele sector of 
In de welzijnsinstellingen beschouwt een 
grote groep Franstallgen het kwalltelts-
aanbod van de Vlamingen als positief. En 
er Is de economische belangengemeen
schap Vlaanderen-Brussel die veel belang
rijker is dan de Wallo-Brux. Kortom, ons 
maatschappelijk en economisch aandeel 
in Brussel groeit." 

Juist daarom moet volgens het Brussels 
raadslid het tweeledig confederallsme ge
stalte krijgen. Dat betekent dat de 
(deeDstaten vanuit hun soevereiniteit be
slissen welke bevoegdheden er (nog) sa
men door de confederatie worden uit
geoefend en dat er twee hoofdcompo

nenten zijn en geen drie (gewesten) of zes 
(als men er de gemeenschappen bijtelt). 
,,Dat Vlaanderen verantwoordelijkheid wil 
dragen voor Brussel Is duidelijk. Of Wal
lonië dit wil. Is zeer de vraag. Bovendien is 
de Franse gemeenschap niet zo sterk. Dus 
mag men veronderstellen dat Vlaanderen 
en de Franse Gemeenschapscommissie in 
Brussel (Cocof) samen de hoofdstad be
sturen. Het Is trouwens voor Vlaanderen 
interessanter in Brussel alleen met de 
Franstalige Brusselaars, dan wel met de 
hele Franse gemeenschap te regeren." 
Het gezamenlijk bestuur zou voor de 
grote lijnen gelden. Het Vlaams parlement 
en de Cocof zouden ook een permanent 
toezicht op de Brusselse dagelijkse aan
gelegenheden moeten houden. Belden 
zouden best t.a.v. deze materies ook over 
een evocatierecht beschikken. Maar, de 
specifiek Brusselse of territoriale be
voegdheden moeten door de Brusselaars 
worden waargenomen. Het Brussels 
Hoofdstedelijkgebied kan evenwel niet als 
autonoom gewest optreden. „Of er in 
Brussel nog een parlementair orgaan en 
een echte regering, met alles erop en 
eraan, moet blijven, dan wei eerder een 
statuut moet geiden zoals dat van een 
ondergeschikt bestuur, bijv. een provin
cie, is stof voor discussie, maar lijkt me 
niet de hoofdzaak. Belangrijk Is wei dat de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VCC) 

een zesde provincie kan worden. Vlaan
deren heeft nood aan een bruggenhoofd 
In Brussel. Bovendien bezit de VGC kennis 
op het terrein." 
Hoe dan ook, in één of andere Brusselse 
raad moet een minimumvertegenwoor-
diging van één derde Vlamingen gelden. 
Dat doet zich ook voor in de wijk-of 
deelgemeenteraden waar bovendien de 
gemeenschapsmateries worden gesplitst. 
Bovendien moeten belangrijke gemeen
telijke bevoegdheden naar het hoofd
stedelijk niveau overgeheveld worden. 
In Vlaanderen wordt gepleit voor de de-
federaliserlng van de gezondheidszorgen. 
Dat heeft verregaande gevolgen voor 
Brussel. ,,De Brusselaars kunnen zich aan
sluiten bij een Vlaams of Frans zieken
fonds, ik wil daarbij onderstrepen dat het 
hier, net zoals voor de fiscale sector om 
een keuzemogelijkheid gaat zonder een 
allesomvattende nationaliteitskeuze op te 
leggen. Een groot deel van de Brusselaars 
zoals de ketjes en de zinnekes, de mi
granten en de intellectuelen is hier niet 
voor gewonnen." De defederalisering van 
de personenbelasting vormt voor Brussel 
geen probleem.,, Wei moet er een door
zichtige verdeelsleutel vastgelegd worden 
die een bepaald gedeelte van het totale 
Vlaams belastingsgeld naar Brussel doet 
terugvloeien. Bovendien kan de hoogte 
van de belastingen in een Vlaams en Frans 
stelsel niet te ver uiteengroeien." 
Voor de Brusselse bedrijven, veelal mul
tinationals, aldus Gatz, ligt het niet voor de 
hand om voor een Vlaams of Frans be
lastingstelsel te kiezen. De vennootschap
pen zouden dan ook in Brussel één be
lasting betalen. Dat geld wordt in een 
Vlaams of Franse pot gestopt en een 
gedeelte wordt nadien aan Brussel over
gemaakt. Voor Gatz is een apart BTW-
stelsel voor Vlamingen en Franstallgen 
ondenkbaar. 

(evdc) 
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5 4 jaar na de donkerste bladzijden uit de 

waanzinnige twintigste eeuw, heeft het 

repressiedecreet de gemoederen verhit, vooral in 

Franstalig België, minder in Vlaanderen. Op de 

drempel van de volgende eeuw lijkt dit land niet in 

staat met het onverwerkt verleden af te rekenen. De 

tijdbom onder het voortbestaan van het koninkrijk 

België blijft verder tikken. 

De 

Franstallgen 

stonden 

telkens weer 

op de rem als 

ze ook maar 

dachten dat 

Vlaanderen 

een stap In 

hat amnestie

dossier wilde 

ondernemen. 

'%k 

Een wisselmeerderheid van VU, CVP en 
Vlaams Bioic keurde verleden week 
woensdag het repressiedecreet-Suykerbuyk 

goed. Sommige parlementsleden van SP, 
VLD en Agalev onthielden zich, de meeste 
stemden tegen. Uit het sereen debat in het 
Vlaams parlement kan worden achter
haald dat niet werd tegengestemd vanuit 
principiële overwegingen. 
Op 6 april 1995 stemden alle Vlaamse 
partijen, behalve het Vlaams Blok, in met 
het nemen van maatregelen die de sociale 
gevolgen voor de oorlogsslachtoffers en de 
getroffenen van repressie en epuratie zou
den wegwerken. 

Ook in het Vlaams regeerakkoord dat 
CVP en SP op 14 juni 1995 afsloten, stond 
de maatregel vermeld. Overigens werd 
daartoe vanaf 1995 een jaarUjks krediet 
van 10 miljoen fr. in de begroting in
geschreven. 

ALLE SLACHTOFFERS 

Met steun van alle democratische fracties, 
zette vooral CVP-parlementshd Herman 

Suykerbuyk, maar ook Vlaams volksver
tegenwoordiger Etienne Van Vaerenbergh 

(VU) zich aan het werk om het initiatief 
een decretale basis te geven. SP en VLD 
konden daarmee slechts akkoord gaan 
indien de maatregelen voor alle oorlogs
lachtoffers, ook deze van de Spaanse bur
geroorlog, zouden gelden. Bovendien 
moest de schuldvraag uit de weg worden 
gegaan. Over het oorlogsverleden kon 
aldus de spons niet worden geveegd, wat 

amnestie uitsluit. Overigens is het Vlaams 
parlement niet bevoegd om zich daarover 
uit te spreken. 

De democratische partijen achtten de tijd 
wel rijp om, zeg maar, de gewezen 'kleine 
garnalen' hun 'foute' keuze te vergeven. In 
die zin dat aan een beperkt aantal re-
pressieslachtoffers een financiële vergoe
ding zou worden verleend, diegenen de 
Belgische nationaliteit bezitten, die ofwel 
eerherstel genieten, ofwel bij genademaat-

tijdens de bespreking over de staatsher
vorming van 1980 verklaarde de toen
malige eerste minister Wilfried Martens 

(CVP) dat „de regeling van de asociale 
gevolgen van de repressie en epuratie tot 
de sfeer van de (aan de gemeenschappen 
toegekende, red) persoonsgebonden ma
teries kan worden gerekend." Ook Roger 

Lallemand, PS-fractieleider in de Senaat, 
sprak zich in deze zin uit. Juist daarom 
werd Hugo Schiltz (VU) begin jaren '90 
voorzitter van een werkgroep in het 
Vlaams parlement die probeerde de so
ciale gevolgen van de repressie te mil
deren. 

Symbolisch gebaar 
regel een volledige kwijtschelding van hun 
straffen hebben verkregen, ofwel na her
ziening van hun veroordeling zijn vrij
gesproken, en die daar tot vandaag een 
blijvend nadeel van ondervinden, zouden 
daarvoor, na een inviduele aanvraag, in 
aanmerking komen. 

Ook de weduwe of weduwnaar zouden 
een aanvraag kunnen indienen. Hen zou 
een jaarlijkse toelage van 20.000 fr., ver
meerderd met 5.000 fr. per persoon ten 
laste, worden toegekend. Het gaat vooral 
om bejaarden of hoogbejaarden die door 
een veroordeling tijdens de repressie min
der pensioen krijgen. Op basis van vooral 
de pensioengegevens schatte men vier jaar 
geleden dat zowat 4000 personen op een 
dergelijke vergoeding konden rekenen. 
Het is duidelijk dat alle Vlaams partijen het 
Vlaams parlement bevoegd achtten om 
een decreet ter zake uit te werken. Reeds 

„ZWARTZAKKEN" 
Toen 18 jaar na de verklaring van Martens, 
het Vlaams parlement dan toch - op basis 
van de 'Schiltz-tekst' zoals Suykerbuyk het 
in Gazet van Antwerpen van 10 juni jl. het 
uitdrukte - een voorstel van decreet in de 
commissie Welzijn uitwerkte, gaf de Raad 
van State (RvS) een negatief advies. Het 
rechtscollege meende dat de Vlaamse be
voegdheid inzake 'bijstand aan personen' 
slechts geldt voor de expliciet in de Bij
zondere Wet opgesomde categorieën. 
M.a.w. in de Bijzondere Wet staat de 
tegemoetkoming aan repressieslachtoffers 
niet uitdrukkelijk in het bevoegdheids
pakket bijstand aan personen ingeschre
ven. Reagerend op meerdere negatieve 
adviezen van de RvS amendeerden CVP en 
VU het decreet. Zo zou het niet meer van 
toepassing zijn op de drie overblijvende 
slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog 

Collaboratie en verzet. De politieke wereld 
In dit land slaagt er niet in om met deze 
perioden in het reine te komen, in andere 
landen, zoals Franl<rijk en Nederland, deed 
men dat wel. Daar werden algemene am-
nestiemaatregelen afgekondigd. Daar be
sefte de politieke elite dat een natie niet 
kan standhouden zonder de éénzijdige 
benadering tussen goeden en slechten te 
verlaten. Tijdens de periode 1930-1944 
ontstond een verbeten strijd tussen links 

zijn de oorlogsslachtoffers? Zijn dat die
genen die leed hebben ondervonden van 
of moeilijWeden hebben gehad met het 
winnende of met het verliezende icamb? 
Voor zover iic dit humanitair mag en wil 
benaderen, zijn oorlogsslachtoffers die
genen die onder en na de oorlog lijden, in 
welk land en in welke omstandigheden 
ook. i-let leed kan men niet beperken tot 
een vorm van gelijkhebberij of van leed 
dat men aanvaardbaar vindt en leed dat 

Oog om oog 
en rechts met de extreme en verwer
pelijke varianten aan belde zijden. Zowel 
overtuigde aanhangers van de Nieuwe 
Orde als 'verzetshelden' van het 'laatste 
uur' of verdedigers van het communis
tisch regime hebben ongerechtvaardigde 
dwaalsporen bewandeld Het is onver
standig om de enen alle zonden te ver
geven en de anderen met alle zonden te 
beladen. Paul Van Grembergen. VU-frac-
tleleider in het Vlaams parlement. ,,Wie 

men niet aanvaardbaar vindt" Dat is 
nochtans een emotioneel geladen over
tuiging dat bij het merendeel van de 
bevolking - ook de Vlaamse - leeft. Velen 
die door de door de bezetter benadeeld 
werden, vinden nog steeds dat diegenen 
die de bezetter 'hebben geholpen' moe
ten blijven boeten, ook al werd menigeen 
onder hen na de oorlog overdreven ge
straft. Het oog om oog, tand om tand-
gevoel, merkwaardig genoeg kenmer

kend in oorlogsomstandigheden, leeft 
nog voort. Zeker financiële gunstmaat-
regelen tegenover de kleine garnalen, ook 
al zijn ze in ere hersteld, worden daarom 
verworpen. Een beperkte groep in Vlaan
deren, de meesten in Franstalig België 
zien daarin zelfs een rechtvaardiging van 
het nazi-regime. 
Van Grembergen. „Ik betreur dat mensen 
die in het nationalisme ideeën vonden die 
ook de mijne zijn in een verwerpelijk 
systeem meeliepen. Sommigen hebben 
er achteraf vergoelijkend over gesproken. 
Dit kan Ik niet aanvaarden." 
Anderzijds moet een streep worden ge
trokken onder politieke keuzen die zijn 
gemaakt. Er waren daar meerdere re
denen voor. In Wallonië kan en wil men 
niet begrijpen dat de minachting van de 
Belgische staat tegenover de Vlamingen 
één van de redenen was. 
Van Grembergen: „indien ik het recht op 
politiek fout zijn niet aanvaard, dan aan
vaard ik dat er maar één waarheid zou 
zijn." 

(evdc) 

die niet eens een vergoeding wensten. De 
maatregel zou bovendien enkel gelden 
voor diegenen die in het Nederlands taal
gebied wonen; het Vlaams parlement is 
niet bevoegd voor personen uit het twee
talige gebied Brussel. Tot slot, maar niet in 
het minst, zouden de aanvragers voor de 
vergoeding in een 'bestaansonzekere toe
stand' moeten verkeren. Op die manier 
kreeg de inhoud van het decreet het 
karakter van een louter symbolisch gebaar. 
Eigenlijk zouden diegenen, hooguit een 
twintigtal repressieslachtoffers, die met 
minder dan het bestaansminimum moeten 
rondkomen, een bijkomende vergoeding 
van 1.666 fr. per maand krijgen. Ook dat 
beoordeelde de RvS - in tegenstelling tot 
juristen als Wan Orschoven en Rimatique -

als 'bevoegdheidsoverschrijdend'. CVP en 
VU gingen niet meer op de negatieve 
adviezen van de RvS in. SP en VLD en 
Agalev stoorden zich daar opeens wel aan 
en trokken daarom in de plenaire ver
gadering van verleden week woensdag 
hun oorspronkelijke goedkeuring in. Ei
genlijk gingen deze partijen in op de 
negatieve reacties van de Hoge Raad voor 

Oorlogsslachtoffers en op deze van de 
Nationale Strijdersbond (NSB), die, zoals 
NSB-voorzitter Paul Muls in Het Laatste 

Nieuws zei, „niet op één lijn wensen gezet 
te worden met de zwartzakken." Vandaag 
beweren SP, VLD en Agalev dat de federale 
regering een initiatief ter zake moet ne
men. Het Vlaams Blok zag zijn kans 
schoon om het geweer van schouder te 
veranderen en ter wille van de gunstige 
profilering die door het verzet van SP, VLD 
en Agalev was ontstaan, het decreet wel te 
ondersteunen. Op die manier werd het 
gestemd door middel van een wisselmeer
derheid van CVP, VU en Vlaams Blok. 

HOF 

Het hallucinante verzet van de Frans
tallgen, die als belegerde troepen naar het 
Arbitragehof stappen, zal het vijandbeeld 
in dit land slechts doen toenemen. De 
verwijten vanuit Franstalige hoek zijn gro
tesk en beledigend. Ze zijn dermate on
genuanceerd dat het niet eens de moeite 
loont erop te reageren. Ze 'vergeten' dat 
zowel koning Boudewijn als Albert II 
samen drie keer tot 'verzoening' tussen de 
gemeenschappen hebben opgeroepen. De 
verzoening die de monarchen voor ogen 
hadden, ging veel verder dan wat het 
Vlaams parlement heeft goedgekeurd. 
Overigens had ook premier Dehaene be
loofd verzoenende stappen te onderne
men. Telkens weer, stonden de Frans-
tahgen op de rem. Hun onverdraagzaam
heid en hun onvermogen om ook met 
Vlaamse gevoeligheden rekening te hou
den, kent, letterlijk en figuurlijk, geen 
grenzen. 

(evdc) 
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Z aterdag jl. ontving Ludo Abicht de Orde van de 

Vlaamse leeuw. De laudatio werd uitgesproken 

door Eric Defoort, die opende met:„Mijn 

gelukwensen aan Ludo Abicht wiens deelname aan 

het nationale debat, in de zin van een debat over de 

natie en over de invulling ervan, stimulerende 

kwaliteit heeft." Daarmee haalde Defoort ook raak 

uit naar zij die Vlaamse natie en dito identiteit maar 

niks vinden. 

• A C T U E E L \ 

Eric Defoort opende zijn toespraak met 
verwijzingen naar de krantenoproep 
„Gedaan met de nationalistische dwaas
heid" eerder dit jaar gelanceerd door een 
handvol "de mythe België genegen kun
stenaars en intellectuelen". Ook verwees 
hij naar kwade reacties die daarop volg
den. Defoort vond de dag dat Ludo 
Abicht gelauwerd wordt „...een ge
schikte gelegenheid om definitief af
scheid te nemen van de deze fase. Voor 
mezelf heb ik alvast uitgemaakt dat ant
woorden, nu en dan, als er tijd zat is, best 
nuttig kan zijn maar dat "zich kwaad 
maken" behoort tot een voorbije fase..." 
Verwijzend naar de gelauwerde stelde hij: 
„Het kan er bij mij niet in dat Ludo Abicht 
hiermee nog enige last heeft, na zijn 
studies in de klassieke filologie, Ger
maanse filologie en filosofie aan bmnen-
en buitenlandse universiteiten, na een 
leven van meer dan twintig jaar in het 
buitenland gedurende dewelke hij lite
ratuur en filosofie doceerde aan uni
versiteiten in Canada en de Verenigde 
Staten." 

Vervolgens kwam Defoort tot de essentie 
van zijn toespraak. 

INSTRUMENTEN 

Via „nationalisme" wil ik uitdrukking 
geven aan mijn overtuiging dat de natie 
een instrument is, één van de belangrijke 
instrumenten is op zeer veel terreinen van 
het brede maatschappelijke handelen 
waaronder dus ook het politieke. De 
natie schrappen uit een pragmatiek is 
uitgesproken ideologisch en hoogst on
pragmatisch. Zo b.v. kan er van de natie 
een grote integrerende kracht uitgaan, en 
met integratie in het nationale kader kan 
men alvast een deel van de uitsluiting 
opheffen. Dit is niet onbelangrijk op een 
ogenblik dat talrijke inwoners van de 
Vlaamse natie van allochtoonse afkomst 
zijn. Via „nationalisme' wil ik uitdruk
king geven aan mijn overtuiging dat de 
toekenning van stemrecht aan onze al
lochtone medeburgers pas dan een echt 
en blijvend integrerend effect kan sor
teren wanneer dit gebeurt vanuit een 
drie-eenheid van betrachtingen: demo
cratische, sociale, nationale. Zij sluiten 
elkaar niet uit. Integendeel, verenigd ver
sterken ze elkaar. De toekenning van het 
stemrecht buiten elk kader oogt pro
gressief, maar is het niet. „Hier uw stem
recht; alsjebhef; graag. Voor de rest, beste 
Suliman, beste Halima, ziet u maar". Het 
oogt sociaal, maar is het niet. Het on
democratisch geweten is gesust - een 
soort ondemocratisch IL 11.11 - en het 
is razend goedkoop, in de figuurlijke en 
letterlijke zin. 

Stemrecht én o.a. een uitgewerkte taai-
strategie, waarin ook een dwingend com
ponent steekt, moeten gekoppeld wor

den, zeker bij nieuwkomers, ten bate van 
de nieuwkomers. De wet Integratie 

Nieuwkomers in Nederland bevat boei
ende ingrediënten. Ik denk ook aan het 
recente referendum, op 2 juni, in Ca-
lifornië over het al dan niet in stand
houden van het tweetalig Spaans-Engels 
onderwijs voor de massaal ingeweken en 
nog steeds massaal inwijkende latino's. 

67% van de ongeveer 5 miljoen uit
gebrachte stemmen willen de afschaffing 
van het tweetalig onderwijs in het of
ficiële Californische onderwijsnet. Op
vallend hierbij is dat uitgerekend de or
ganisaties van latino-inwijkelingen voor 
de afschaffing kiezen en opteren voor een 
verplicht intensief Engels taaibad van één 

gemeenschap waarin de allochtone me
deburger leeft is essentieel voor „l'accès 
direct", waarover Bourdieu het heeft, tot 
het sociale verkeer en dus ook tot het 
politieke dat er een onderdeel van is. Is 
die kennis er niet dan blijft zijn toegang 
indirect. Er is geen directe weg tussen het 
individu en het woord. De weg loopt over 
de interpreterende bemiddelaar die het 
veld tussen het individu en het woord 
bezet. De bevoogdmg wordt bestendigd 
via die onvermijdelijke bemiddelaar die 
zich onder verschillende vormen kan pre
senteren: als geestelijke voorganger ten 
overstaan van een gelovige gemeenschap, 
als man ten overstaan van de vrouw, enz. 
Ook wij hadden onze bemiddelaars in het 

Natie als kader 
voor integratie 

jaar om, niet meer traag en progressief, 
maar efficiënt en snel de taalkundige 
assimilatie te realiseren. Deze organi
saties zijn van oordeel dat het rekken van 
de periode van de dubbele cultuur vooral 
de jonge inwijkelingen belet zich te in
tegreren en dus voluit deel te nemen aan 
„the american dream". Zij benadrukken 
de noodzaak van een beveiliging van het 
principe van de „melting pot", een pot 
waarin, om het met de woorden van de 
verslaggever van Le Monde (4 juni '98) te 
zeggen, „se cuisine la nation america-
ine". 

ONTVOOGDEND 

Natie is een van de essentiële kaders van 
de integratie en de taal is één van de even 
essentiële instrumenten hiertoe. Wat 
dacht u van het volgende statement? 
„Taal is geen toevallige bijkomstigheid. 
Ze behoort tot het centrale zenuwstelsel 
van een volk en is in die zin onlosmakelijk 
verbonden met de sociale context". Deze 
uitspraak is niet van mij, maar van Mo-
nika van Paemel op een internationale 
conferentie te Brussel georganiseerd door 
het PEN-centrum Vlaanderen op 17 en 
18 april jl. Zogezegde „ruimdenkend
heid" op het vlak van de taal als het om 
allochtone medeburgers gaat is geen 
ruimdenkendheid. Deze oogt daarenbo
ven alleen maar ontvoogdend terwijl ze in 
feite de kiemen in zich draagt van een 
blijvende bevoogding. De Franse filosoof 
en historicus, Michel de Certeau schreef 
indringend over „la prise de parole" als 
een van de belangrijkste vormen van „la 
prise de pouvoir". Zijn landgenoot, de 
socioloog Pierre Bourdieu schreef boei
ende bladzijden over het ontvoogdende 
effect van „l'accès direct a la parole, a 
l'écrit". De kennis van de taal van de 

Eric Defoort:,, Taal behoort tot het 
centrale zenuwstelsel van het 

democratisch bestel." 

Vlaanderen van de povere alfabetisering, 
in het Vlaanderen van voor de opruk
kende laïcisering van het publieke leven, 
en ga zo maar door. Die interpreterende 
en bevoogdende bemiddelaars droegen 
bij ons toen de naam van liberale in
dustrieel, van dorpspastoor, van vrijzin
nige notaris, van reactionaire franskil
jonse kasteelheer. Stemrecht voor onze 
allochtone medeburgers, zomaar, zonder 
meer provoceert de thans opererende 
bevoogdende bemiddelaar in hun midden 
tot het bestendigen van hun macht, en 
helpt hen zelfs hierbij. Monika van Pae
mel zei dat taal behoort tot het centrale 
zenuwstelsel van een volk. Ik voeg er aan 
toe dat taal behoort tot het centrale 
zenuwstelsel van het democratisch be
stel. 

IMMOBILISME 

Als ik mij tot u richt, niet als „nationalist" 

y/J 
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maar als „Vlaams" nationalist dan heeft 
dit alles te zien met de Belgische con
structie zoals die op vandaag in elkaar zit. 
Deze constructie genereert een indruk
wekkend immobilisme en, erger, is in
drukwekkend contra-productief op tal
loze vlakken. Nog maar een paar dagen 
terug zijn de Nederlandse voorzitters van 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
tot een akkoord gekomen over de Sociale 
Zekerheid. Met dit akkoord willen ze een 
maximaal rendement halen uit de for

matie die in Den Haag aan de gang is. In 
België blijft in deze sector immobilisme 
troef, in belangrijke mate mede door onze 
„nationale kwestie", uiteraard ook op dat 
vlak. De negatieve sociale gevolgen hier
van voor mijn medeburgers ergeren mij 
mateloos. Ondertussen hebben wij wel 
ons „Belgisch" Génerale-verhaal erop zit
ten. Het had zelfs effect op Geert van 
Istendael die 'mDeMorgen vaststelde: „Ik 
zou er straks begot nog flamingant van 
worden" (11 juni jl.). Ik kon niet anders 
dan Manu Ruys toejuichen toen hij een 
opiniestuk besloot met: „Indien de ko
ning zijn ministers raad wil verstrekken -
wat zijn recht is - dat hij dan discreet blijk 
geve van sympathie voor hervormingen, 
waarvan Vlaming en Waal ieder op hun 
manier beter worden". [De Standaard, 9 

juni jl.). 

Ik neem afscheid m het gezelschap van 
Herman Vos. Deze politicus uit het in
terbellum die als Vlaamse nationalist in 
de Frontpartij militeerde en die in de loop 
van de jaren dertig naar de Belgische 
Werkliedenpartij overstapte, schreef in 
1931: „Ik verberg het niet, dat ik, als 
Vlaams nationalist, een opportunistisch 
pragmaticus ben. (...). Ik geloof zelfs dat 
een nationale partij op zichzelf genomen 
steeds (...) een onzuivere parti| zal zijn 
(...). Indien het accent in de politieke 
strijd voor mij op dat zuiver-nationale 
doeleinde moet liggen, dan is het omdat 
ik, hier en nu de voorwaarden optimaal 
acht om een voorlopige kwestie, de na
tionale, uit te schakelen". 
Niet het „nationale" moet uitgeschakeld 
worden, maar wel het nationale als 
„kwestie". Zó vergrendelt men de deuren 
voor - Romain Gary parafraserend - „la 
haine des autres", en opent men ze wijd 
voor „l'amour des siens". 

Eric Defoort 

Ludo Abicht 

'tot de Orde' 

geroepen... 

18 juni 1998 



'•••,'agw^!^j3»»i»"»"^»'ii'» tmne^asiS 

DOODSLAG 
IN DELGIE 
DE JACHT OP DE DOOEH 
J E R O E N W I L S <^oop 

Moord en doodslag 
in België 

4 A C T U E E L ^ 

é 

Over de werking van politie en gerecht, 
vooral i.v.m. moord en doodslag, bleven 
we de voorbije jaren niet van informatie 
verstoken, waarbij met enig cynisme dank 
kan betuigd worden aan de heer Dutroux. 
Het boek van Jeroen Wils, Moord & 

doodslag in België, vult een leemte die 
zich steeds meer en meer liet voelen en 
biedt een veelomvattend overzicht van 
wat meestal bij stukken en brokken wordt 
aangeboden. 

Meer bepaald: de jacht op de doder, zoals 
de ondertitel van het boek verduidelijkt. 
Het boek behandelt slechts een deel van 
de misdrijven die gepleegd werden, de
licten waarbij mensen het leven lieten en 
die door de media van naaldje tot draadje 
werden (en worden) gevolgd. 

EEN MENS... 
Maar er zit meer in dit boek, zeker voor 
wie niet vertrouwd is met het Recht en 
met de werking van de instellingen. Zo 
krijgt de lezer een vlotte introductie in de 
werkwijze van het gerecht, wordt hem 
uitgelegd wat "moord" precies is. Ook de 
verklarende woordenlijst van A charge tot 
Vordering is welgekomen. Daar steekt al 
een heel stuk verdienste in. 
Lovenswaardig is zeker ook de poging het 
gerechtelijke en pohtionele systeem in 
België genuanceerd te bekijken, verder te 
kijken dan de al te frappante misslagen 
van het apparaat om vast te stellen dat 
België en per definitie Vlaanderen een 
land van kindermoordenaars kan heten 
omwille van die ene rotte appel. 
Het werk van Jeroen Wils volgt de sporen 
van de verschillende diensten en instel
lingen die bij de vervolging van mis
dadigers betrokken zijn, van de eerste 
vaststelling van de feiten tot de behan
deling door het Hof van Assisen. 
Het moet zijn dat als men _ zoals de 
auteur deed _ politiemensen, onder
zoeksrechters, parketmagistraten,... gaat 
ondervragen, dat zij hun inbreng ten 
aanzien van daders en slachtoffers zo 

menselijk mogelijk voorstellen. De ge
rechtelijke politie bijvoorbeeld, of de 
BOB, zegt dat ze het slachtoffer altijd „als 
een mens" blijven beschouwen, al ge
beurt het wel eens dat er minder zorg
vuldig mee omgesprongen wordt. De 
ondervragers willen de waarheid kennen, 
dat is ook hun opdracht; maar wat blijkt? 
Niet enkel de rechercheurs van de BOB of 
van de gerechtelijke politie, ook de on
derzoeksrechter, de procureur, de ad
vocaat, zelfs de gerechtsarts doen een 
minimale poging om meer van de zaak te 
weten te komen, o.m. door de dader _ al 
of niet langdurig, al of niet uitputtend _ te 
ondervragen. 

Eerst moet natuurlijk de dader worden 
gevonden, dient zijn motief nagetrokken, 
moet een reconstructie van wat gebeurd is 
worden uitgevoerd, om zich uiteindelijk 
een zo volledig mogelijk beeld te kunnen 
vormen van misdaad, dader, slachtoffer 
én de omstandigheden waarin de feiten 
werden gepleegd. Het is boeiend te zien 
hoe de rechercheur vanuit een minimaal 
aantal aanwijzingen tot een conclusie, tot 
een dader kan komen. Uiteindelijk wordt 
tot 70, 80% van de gevallen opgelost, 
behalve dan wanneer het om afreke-

vragen bij de verkoop 
van de ASLK aan Fortis 

Normaliter had op 10 juni in de l<amer-
commissie voor Financiën de besprel<ing 
moeten doorgaan van het wetsontwerp 
1567/1 Dit ontwerp wii de mogeliji<heid 
creëren om de resterende staatsparti-
clpatie in de ASLK-Banl< te verl<open aan de 
groep l=ortis-AG. De staat, via de Federale 
Participatie Maatschappij (FPM) bezit im
mers nog steeds een bioi<i<enngsminder-
held in het l<apitaal van de ASLK van 25% 
Nadat Maurice Lippens, van Fortis, een 
brief had gericht aan premier Dehaene, 
waarin hij vroeg om de 25% aandeien van 
de ASLK te mogen l<open, indien hij ooi< de 
Generale Bank l<on overnemen, stemde 
de premier in een brief van 3 juni aan de 
heer Lippens, daarin toe. Lippens vroeg 
tevens om de aankoop desgevallend niet 
door Fortis, maar wel door de Generale 
Bank, te mogen laten gebeuren. Ook dat 
was voor premier Dehaene geen pro
bleem. Wellicht Is Fortis niet bij machte 
om nogmaals de nodige cash op te hoes
ten. Al deze elementen werden dus over
eengekomen op 3 juni, nog voordat Fortis 
zekerheid had verworven over de over
name van Generale Bank, 
Karel van Hoorebeke: „De vu-fractie in 

de Kamer is in principe niet gel<ant tegen 
de verl<oop van de aandelen, i-let zou niet 
interessant zijn voor de overheid om een 
zeer kleine participatie aan te houden in 
een latere grote Belgische bank, die voort
komt uit de fusie van G-Bank en ASLK, 
beiden eigendom van Fortis. Niettemin 
stelt de VU grote vragen bij de manier 
waarop deze aandelenoverdracht ge

beurt Het staat vast ook na het antwoord 
van Dehaene op mijn interpellatie, dat de 
zaak al op voorhand, en met politieke 
motieven, was beklonken. En dat geldt 
zowel voor de zaak Generale Bank, ais voor 
de zaak ASLK" 
Er IS ,,in een achterkamertje" beslist, 
mede door het Hof en de premier zelf, dat 
Generale Bank ,,Belgisch" moest blijven. 
Een overname door een op en top Ne
derlandse groep als ABN-Amro mocht niet 
doorgaan. De VU wil geen partij kiezen 
tussen ABN-Amro en Fortis, maar vindt dat 
degene die het beste bod had, het pielt 
moest kunnen winnen. Ook bij het voor
liggend ontwerp, wordt voor de verkoop 
van de aandelen van ASLK het voorkoop-
recht verlengd van Fortis (artikel 3). 
Hugo Olaerts:, Wij willen ons ook hier
tegen verzetten. Waarom mag de eerlijke 
concurrentie niet spelen? Waarom moet 
ook hier weer Fortis bevoordeligd wor
den? Verder wil de Volksunie zich ver
zetten tegen de toch wei ruime bevoegd-
heldsdelegatie die in het wetsontwerp 
aan de Koning wordt gegeven. Het par
lement wordt eens te meer buiten spel 
gezet " 

ningen in maffieuze milieus gaat, daar 
kan nauwelijks 50% van de misdrijven 
worden opgehelderd. 
Naast vervolging en berechting, volgt 
nauwgezet het verhaal van de lotgevallen 
van een dader, van (de nabestaanden van) 
het slachtoffer, dat illustreert Jeroen Wils 
aan de hand van een aantal dossiers, 
waarin concrete gevallen aan bod komen. 
Zo krijgt het boek iets levendigs, wat de 
betrokkenheid bij het gebeuren vergroot. 
De auteur geeft aandacht aan enkele grote 
dossiers die nog lopende zijn: Dutroux, 
de seriemoordenaar(s) van Bergen, de 
duivelse minnaars, grote aandacht gaat 
naar de "dodende dominee" Andras 
Pandy, die meerdere leden van zijn familie 
en eventueel andere slachtoffers zou ge
dood hebben. 

OCTOPUS 

Hoe boeiend het boek ook geschreven is, 
toch hebben we vragen die verband hou
den met het vermoeden dat de verschil
lende ondervraagden een schone schijn 
over hun werk ophouden. Het is waar dat 
er bekwame politiemensen en rechtvaar
dige rechters zijn, dat er goede cipiers en 
betrouwbare begeleiders van gevangenen 
zijn, maar er is meer. Het gaat om de 
vraag of de tekortkomingen van de jong
ste maanden, jaren, werkelijk alleen maar 
een kwestie van structuren, „politie-oor-
log" en/of competentieproblemen tussen 
magistratuur en politie zijn. Daarover laat 
Jeroen Wils zich niet uit. Als men dan het 
Octopus-akkoord bekijkt en ziet welke 
grondige reorganisatie van het gerech
telijk werk dit impliceert, dan lijkt het 
alsof dit boek een paar maanden te vroeg 
is gepubliceerd. 

Hier is vooral een gedreven journalist aan 
het werk, bovendien met een diploma van 
criminologie op zak, die de lezer een 
meeslepend verslag brengt over de gruwel 
waarmee hij beroepshalve wordt gecon
fronteerd. 

Bart Haers 
c» Moord en doodslag in België. De jacht 

op de doder. Jeroen Wils. Uitg. Scoop, 
Gent. 1998,226 blz., 799 fr. 

Wie dit 
boek wil... 
...kan het winnen! Tien exem
plaren (Iggen klaar op onze re
dactie. Er is slechts één voor
waarde: meespelen met onze 
Hersenbreker üle om de 14 da
gen in ons weekblad verschijnt. 
Uit de juiste inzendingen wordt 
bij lottrekking een winnaar aan
geduid die het boek van Jeroen 
Wils krijgt toegestuurd. 
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vu dringt aan 
op verlenging startbaan Deurne 

De verlenging van de startbaan van de 
Antwerpse luchthaven is onontbeerlijk 
voor het behoud van een Euro-regionale 
luchthaven in de metropool. Voormalig 
minister van Openbare Werken en Ver
keer Johan Sauwens en Vlaams volks
vertegenwoordiger Herman Lauwers 
vragen dat de Vlaamse regering (CVP-SP) 
zeer snel een beslissing neemt in die zin. 
Net als andere - vaak kleinere - Europese 
steden heeft Antwerpen nood aan een 
regionale luchthaven van Europees ni
veau. De luchthaven van Deurne vormt 
voor de metropool een belangrijke eco
nomische poort. 

Herman Lauwers: „Om regelmatige 
vluchten naar de meeste grote steden in 
Europa en bedrijfsvluchten naar bestem
mingen tot 1.500 kilometer mogelijk te 

maken, moet de startbaan zo snel mo
gelijk met 500 meter worden verlengd tot 
2000 meter... Momenteel worden de 
mogelijkheden van de Antwerpse lucht
haven echter gekortwiekt door de be
sluiteloosheid van de Vlaamse regering. 
Het uitblijven van een beslissing ont
neemt elk toekomstperspectief aan de 
luchtvaartmaatschappijen en het lucht
havenpersoneel in Deurne". 
Bovendien heeft de verlenging van de 
startbaan belangrijke voordelen voor 
mens en milieu. Dankzij een langere 
startbaan worden de storende vliegbe
wegingen verder van de bebouwde zones 
in de omgeving verwijderd. Enkel met 
een technisch volwaardige infrastructuur 
kan werk worden gemaakt van een za-
kenluchthaven die beantwoordt aan alle 

veiligheids- en milieunormen. Het his
torische gedeelte van het nabijgelegen 
fort zou eveneens geïntegreerd kunnen 
worden in het uitbreidingsproject. 
Johan Sauwens: „De hindernissen die 
momenteel een gevaar zijn voor de vei
ligheid van de passagiers en de om
wonenden moeten verdwijnen. Ope
nings- en sluitingsuren dienen bepaald te 
worden in functie van de woonkernen. 
Nachtvluchten zullen daarbij verboden 
blijven, zoals dat nu trouwens reeds het 
geval is. 

Er kan evenmin sprake zijn van „zwaar
dere" vliegtuigen op de luchthaven van 
Deurne. In essentie komt het erop neer 
dat de bestaande capaciteit uitgebreid en 
verbeterd wordt in functie van de vei
ligheid." 

OPENBAAR CENTRUM voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in Antwerpen, gelegen in de nieuwe gebouwen naast het 
AZ Middelheim en het AZ Stuivenberg, is in volle ontplooiing op het gebied van ontwikkelings- en leer
stoornissen, behandeling van het zeer jonge kind, adolescenten en jeugdigen in de latentleleeftijd, 
behandeling van jonge seksuele daders en crisisinterventie. 
Met 64 bedden residentiele behandeling en 20 plaatsen dagbehandeling heeft deze afdeling een belang
rijke rol te vervullen in het psychiatnsch zorgaanbod in de provincie. 
Wij zoeken ; In het AZ Middelheim - campus Kon. Paola Kinderziekenhuis, voor het opstarten van een 
crisiseenheid voor adolescenten; In het AZ Stuivenberg, voor het opstarten van een leefeenheid voor 
adolescenten - forensische jeugdpsychiatrie: 

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN Al „w 
ervaring in kinder- en jeugdpsychiatne en een aanvullend diploma in de cnminologie strekken tot aanbeveiing. 

GEGRADUEERDEN IN DE ORTHOPEDAGOGIEm/v 
enaring m werken met adolescenten binnen een instelling en een ssnvullend diploma in de cnminotogie strekken tot aantieveling. 

Uw profiel: 
• U bent in staat binnen een multWisciplinair team te werken en de samenwerking te bevorderen. 
• U bezit kennis over de ontwikkelingstaken horende bij de adolescentieleeftijd. 
• U bent vertrouwd met de psychiatrische ziekte- en toestandsbeelden bij jongeren. 
• U hebt inzicht in groepsdynamische processen. 
• Opvoedkundige kwaliteiten zijn aanwezig bij U. 
• U bezit heel wat stressbestendigheid, deze stress weet U op een goede manier te ontladen. 
• Eigen functioneren in vraag stellen vindt U een must in dit beroep. 
• U bent bereid in continue dienst te werken. 

• U bent creatief in het oplossen van moeilijkheden. 

Kernverantwoordelijkheden en hoofdaandachtspunten: 
• U begeleidt de cliënten in hun dagelijks leven op een leefgroep van 8 jongeren? 
• Binnen het team draagt U bij tot het creéren van een warme omgeving waar vefligh'Sd, diHdeipieid,'houvast en ruimte om 

leeftijdsgebonden te experimenteren voorop staan, 
• De jongeren kunnen bij U terecht met hun problemen, U bent een vertrouwensfiguurdie duidelijk de grens van dit vertrouwen niet 

overschrijdt, die het evenwicht tussen afstand en nabijheid naar de jongere toe goed weet te hanteren. 
• U bent actief betrokken bij het leefgroep-gebeuren, U begeleidt de jongere op zijn weg naar zelfstandigheid. 
• Naar ouders toe hebt U een ondersteunende taak en geeft U praktische informatie in verband met de aanpak van het kind. 
• Uw kennis op jeugdpsychiatrisch vlak draagt bij tot het diagnosestellen en behandelen van de cliënt. 

Wij bieden U : 
• De mogelijkheid mee te bouwen aan een uniek project, namelijk het ontwikkelen van een forensische jeugdpsychiatrische 

eenheid (AZ Stuivenberg) of een eenheid voor crisisopvang voor jongeren (AZ Middelheim). 
• Een plaats in een dynamisch multidisciplinair team met een energieke leiding die kwaliteit en tevredenheid in het vaandel draagt. 
• Een omgeving die openstaat voor creativiteit en ideeën van medewerkers. 
• Een interessant loon. 
• De mogelijkheid verder bij te scholen in dit werkgebied. 

Kandidaturen en curriculum vitae te richten aan: OCMW Antwerpen, 
Dienst Inspectie-Nursing - t.a.v. Mevr. A Nuyens - Lange Gasthuisstraat 39 te 2000 Antwerpen 

De regionale vu-krant 

Dezes 
in elf talen 

Zelfs in het anders zo Fransdolle Brusselse dagblad Le 
Soir kreeg het initiatief een vriendelijk applaus. En
kele te Vlaamsgezinde uitspraken konden de sym
pathie van de spreekbuis van alles wat de hoofd
stedelijke Franstaligheid niet echt temperen. 

De Zes 'in elf talen' Is het Inderdaad lovenswaardige 
Vlaamse initiatief om vredevol toenadering te zoe
ken tot de Europese bevolking In de Vlaamse Rand. 
Het is de tweede keer dat het Komltee van de 
Randgemeenten zo een veeltalige brochure rea
liseert. Een kort hartelijk welkom aan alle Europese 
Randbewoners, die er echter meteen aan herinnerd 
worden dat gastvrijheid niet absoluut Is. „Niemand 
mag In andermans taalgebied voorrechten voor 
eigen taal opeisen." 

Aan de Nederlandstallgen wordt gevraagd anders
taligen te helpen bij hun Integratie „door met hen 
zoveel mogelijk Nederlands te spreken." Aan de 
anderstaligen wordt gevraagd „met de talenten die 
zij hebben positief te reageren op ons voorstel tot 
Integratie en dus Nederlands te leren." Ze krijgen in 
de brochure zelf meteen enkele adressen waar ze 
Nederlands kunnen leren. 

Het Komltee van de Randgemeenten kon voor deze 
tweede 'Zes' in de Europese talen rekenen op steun 
van onder meer de provincie Vlaams-Brabant en de 
cultuurprijs Paternoster-Van Genechten. 

Flink wat vu-handen hielpen mee bij het verzenden. 
Meer dan vijftigduizend exemplaren moesten de 
deur uit richting 28.170 brievenbussen van de zes 
faciliteitengemeenten. Er blijven gelukkig nog vol
doende exemplaren over voor verdere versprei
ding. 

c» Bijbestellen kan op het adres Beatrijslaan S, 18SO 
Grimbergen, tel.&fax. 02/263.48.84. 

1 
18 juni 1998 



Het Comité 
Lawaai wil 

alle mensen 
verzamelen 

die last 
hebben van 

oeluldshlnder, 
van welke 

aard dan ook. 

Burgers tegen 
lawaaihinder 

Sinds enige tijd begint het Comité Lawaai 

op volle toeren te draaien. Het Comité 
noemt zichzelf een 'strijdlustige beweging 
tegen geluidsoverlast' en wil, zoals de 
naam al doet vermoeden, de strijdbijl 
opnemen tegen alle vormen van geluids
hinder. Het Comité wil geen groep van 
intolerante burgers zijn, maar wil wel 
verenigen die dag na dag of nacht na 
nacht het slachtoffer zijn van de luid
ruchtige activiteiten van anderen. Onder 
het motto 'Samen sterk' willen zij de 
moegetergde krachten bundelen om zo 
de strijd tegen de geluidshinder beter aan 
te kunnen pakken. Het Comité wil niet 
alleen in concrete gevallen voor een op-
lossmg zorgen, maar wil ook de aandacht 
van de wetgever trekken om die er op zijn 
of haar beurt toe te bewegen een sa
menhangende, efficiënte en vooral af
dwingbare wetgevmg op te stellen om 

geluidshinder te voorkomen. Mensen die 
last hebben van overdreven lawaaierige 
buren, verkeer, gemotoriseerde sporten 
of industrie kunnen hun verhaal en hun 
stem kwijt bij het Comité. Dat garandeert 
- indien gewenst - de volledige discrete, 
d.w.z. dat het Comité de veroorzaker van 
de hinder nooit zal inlichten zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de brief
schrijver. Voor mensen die alvast op eigen 
houtje een actie tegen geluidshinder wil
len begmnen heeft de Bond Beter Leef

milieu een geactuaHseerd actiepakket 
klaargestoomd dat voor de zachte pri)s 
van 200 fr. plus verzendingskosten kan 
worden aangevraagd op onderstaand 
adres. 

c» Het Comité Lawaai, Postbus 31,2880 

Bornem & Bond Beter Leefmilieu, 

Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, 

tel. 02/282.17.20, fax 02/230.53.89. 

iVlechelse vu verwijt 
coalitie laksheid 

De Mechelse Volksunie-afdeling verwijt 
de SP-CVP-Agalev-bestuursmeerderheid 
een te lakse houding in het NV Tech-
nopolis-dossier. 

Na onderhandelingen tussen het stads
bestuur en de Vlaamse regering, zal Tech-
nolpolis nu toch niet gevestigd worden in 
Het Zegel, aansluitend bij de heropge-
waardeerde stationsbuurt, maar krijgt het 
als onderkomen een splinternieuw ge
bouw aan de rand van de stad, aan de 
autoweg-afrit Mechelen-Zuid. 
Niet alleen acht de Mechelse VU dit 
ingaand tegen de politiek van stadsin-
breiding en heropwaardering der wijken. 

Nieuwe arr. voorzitter 
te Antwerpen 

Tijdens de arrondissementsraad van 12 juni jl. werd 
mevrouw Cerda Vanes, Molensteeg 11 te 2940 Stabroel< 
(tel. 03/6646720) verkozen als nieuwe VU arr. voorzitter. 
Zij volgt hiermee Joris Ciebens op die ontslag nam en zich 
binnen de VU meer wil bezig houden met de Antwerpse 
stedelijke problematiek. 
Cerda Vanes is ook te bereiken via het arr.secretariaat, 
Paleisstraat 133 te 2018 Antwerpen. Tel. en fax: 
03/238.82.08, é-mail Vuantw@mail.dma.be. 

Koen Pauli, arr. secretaris 

bovendien vinden zij het vreemd dat 
braakliggende gronden thans moeten 
sneuvelen voor prestigieuze nieuwbouw, 
aan de rand van de stad waar al zo weinig 
groen voorhanden is, daar waar tot voor 
kort voor andere - kleinere projecten -
steeds een negatief advies volgde. 
Het museumbeleid, dat de cultuursche-
pen tracht te voeren, wordt hierdoor 
tevens doorkruist, om nog maar te zwij
gen over de verkrachting der principes 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan
deren. Ook op toeristisch vlak is één en 
ander moeilijk te verstaan... 
Gelet op het door de vzw RIM opgestelde 
dossier, en gelet op de houding van o.m. 
de stedelijke cultuurraad, roept de Me
chelse Volksunie het college van bur
gemeester en schepenen op om alle in
vloed aan te wenden bi] de Vlaamse 
regering, opdat deze de beslissing zou 
herzien, en de NV Technopolis alsnog zou 
vestigen in Het Zegel (waarvoor de re-
novatieplannen klaar zijn). 
Een krachtdadige, beginselvaste houding 
van de bestuursmeerderheid (daar waar 
het in het verleden net aan ontbrak) zou 
hiertoe wezenlijk kunnen bijdragen! 

Mare Hendrickx 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 19 Juni LEBBIKE: Culdens-

porenkaarting Belotten 1998. Vierdaagse 
prijskaarting met telkens 4.000 f r vooruit 
+ inleg -i- trofeeën. Vandaag in zaal Edel
weiss, Jules De Buckstraat, Lebbeke. in
schrijven vanaf 19u., aanvang 20u. Inleg: 
50 fr. per deelname. Org. i.s.m. VU-Leb-
beke. 

Vr. 19 Juni CENT: iJzerbedevaart-
avond. Sprekers zijn Carlos Van Louwe en 
Cuido Moons. Moderator: Jos De Cock. Om 
20u. in de polyvalente zaal van het dien
stencentrum Gentbrugge, Braemkasteel-
straat 45 te 9050 Cent-Centbrugge. Toe
gang gratis. Org.: vos-lJzerbedevaart-
werkgroep Centbrugge-Ledeberg. 

Za. 20 Juni GAVERE: 16de Zo-
merbarbecue. Vanaf I9u.30 in zaal Nova, 
Steenweg 82 te Asper Aperitief, hapjes, 
scampi's,varkensham en dessert (600 fr. 
p.p.; -18j. 300 fr.). Inschrijven vóón 8/6 bij 
bestuursleden. Org.: VU-Cavere. 

ZO. 21 Juni AAICEM: Landelijke 
fiets- en wandeltocht gevolgd door bar
becue. Vertrek tussen 13u.30 en 14Ü.30 
aan de Schuur boerderij Jan en Alma, 
Populierenstraat 15. Met o.m. bezoek aan 
brouwerij De Rljck. Barbecue vanaf I8u. 
op dezelfde boerderij. Deelname: 300 fr, -
12j. 200 fr., -ej. gratis. Inschrijvingen (tot 
18/6) en Info: Patrick Verbestel, 
053/62.75.89. Org.: VU-Burst-Bam-
brugge-Aaigem. 

Zo. 21 Juni LOVENDECEM: ZO-
merconcert 1998 van de Dr. Achlel Stub-
bekring. Gratis aperitief concert om 1 lu . In 
Kerkelare. M.m.v. Hubert Laureyns (pi
ano), Marjan Meulewaeter (voordracht). 
Marleen Verschraeten (sopraan) en Pierre 
colinvaux (schilder). 

vr. 26 Juni LEBBEKE: Guldens-
porenkaarting Belotten 1998. Vierdaagse 
prijskaarting met telkens 4.000 fr. vooruit 
+ inleg -i- trofeeën, vandaag in Speedy 
Saloon, Brusselsese Steenweg 310, Leb
beke. Inschrijven vanaf 19u., aanvang 
20u. Inleg: 50 fr. per deelname. Org. i.s.m. 
VU-Lebbeke. 

Za. 27 Juni CENT: Dagreis naar 
Frans-Vlaanderen. Vertrek om 8u. stipt op 
de parking El7 Brusselseswg-Land van 
Rodelaan Gentbrugge, langs Poperinge, 
Boeschepe, Katsberg, Godewaertsvelde, 
Eecke naar Cassel. Eindstop te Steen
voorde. Terug rond 21 u. Deelname: 1.100 
fr (busreis, fooi, middagmaal, gids). In
schrijven en betalen vóór 18/6 bij Libert 
Robert (231.19.31), Ivan Cheysens 
(231.55.17) of Alfred Van Nevel 

(230.08.33). Org.: vos-IJzerbedevaart-
werkgroep Centbrugge-Ledeberg. 

Zo. 28 Juni OUDENAARDE: Bar
becue van VU-Oudenaarde. Vanaf 12u.30 
in Dorshuis ,,De Linde", Berchemweg 250 
te Melden. Deelname: 400 fr., kinderen 
tussen 6 en 12j.: 250 fr. Org.: VU-Ou
denaarde i.s.m. Vlaamse Vriendenkring. 

ZO. 28 Juni MELLE: Braadspit-
feest van vrlJ Melle i.s.m. vu-Melle. in het 
Hoeveke, Potaardestraat te Gontroöe. 
Aanvang 12u. Volw. 400 fr., -12j. 200 fr. 
Inschrijvingen: 09/252.30.23. 

Vr. S Juli LEBBEKE: Guldenspo-
renkaarting Belotten 1998. Vierdaagse 
prijskaarting met telkens 4.000 fr. vooruit 
+ inleg -i- trofeeën, vandaag in zaal Gii-
denhuls, Aatsterse straat 135 te Wieze. 
Inschrijven vanaf 19u., aanvang 20u. In
leg: 50 fr. per deelname. Org. i.s.m. VU-
Lebbeke. 

Vr. 10 Juli CENT: 11 jull-viering 
van VVVG-Cent. om I5u. in zaal Reynaert, 
Reynaertstraat. Gastspreker: Koen Baert. 
M.m.v. Rony Ranke en Emiel Hullebroeck-
koor. Gratis toegang. Ruime parking, info: 
Robert De Geyter, 09/225.09.42. 

za. 11 Juli DEINZE: 11 jull-viering. 
Om I9u. Beiaardconcert (luisterplaats bij 
het museum). Om 20u. Feestzittlng in het 
museum met Nolle Versyp, Nadine Heyn-
drickx, Kristien Van Schuyienbergh, Geert 
Dhondt, samenzang met Ant. Van Cau-
wenbergh. Toespraak: Jos Moortgat. Org.: 
Cultuurraad Deinze. 

WEST-VLAANDEREN 

DO. 18 Juni BRUGGE: Luc Vanac-
ker, over,,De DFV-Meiveldbeweging en De 
Grote Westhoek in de 17 Provinciën". Om 
20u. In De Gulden Spoor, 't Zand 22 te 
Brugge. Org.: informativa. 

DO. 18 Juni BRUGGE: Met WVC 
Brugge naar het Pajottenland. vertrek om 
7U.30 aan parking zijkant station Brugge. 
Met o.m. bezoek aan Dilbeek, Pedevallei, 
BreugelkerKJe, Gaasbeek en Lambiekbrou-
werlj. Deelname 1.200 fr., alles (ook mid
dagmaal) Inbegrepen, tnfo bij bestuurs
leden. 

ZO. 21 Juni TIELT: Zomersproet 
'98. Gezellig Vü-eetfestlJn met breugel-
maai in de feesthouve van Den Ouden Wal, 
Rulseleedsestwg 107 te Kanegem. Deel
name: 450 fr. (aperitief en hapjes inbegr.). 
Aanvang 11u.30. Kaarten bij bestuursle
den. Info: Pascal Engels (051/40.35.95) of 
Geert Deraedt (051/40.41.77). 

Dl. 2S juni iEPER: Bezoek aan 
tentoonstelling „Oorlog en vrede In het 
onderwijs voor, tijdens en na wor'.ln het 
Schoolmuseum, in de gewezen Slnt-Ni-
klaaskerk. Afsrpaak om I4u. aan het mu
seum, org.: Wl . 

Dl. 2S Juni KOORTRIJK: Voor
dracht door W. Deconlnck over ,,De le
vensloop van drie Vlaams-nationalistits-
che onderwijzers en de evolutie van Vlaan
deren In de voorbije eeuw. Om 20u. in het 
Trefcentrum West-Flandria, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7. Org.: FVV-Kortrijk. 

WO. 24 Juni BRUGGE: Jaak Van-
demeulebroucke over ,,Hormonenmaf
fia". Om 15u. in de Magdalenazaal, Vi
olierstraat 7. Deuren om 14u. Na de voor
dracht is er koffietafel voor wie dit wenst. 
Org.: VWG-Brugge-Zuid. 
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Za. 27 Juni ZWEVECEM: Jaarlijkse 
zomerreis Het Soete Waasland Verza
melen om 8u aan het gemeentelijk zwem 
bad Bekaertstraat vetrek om 8u 15 rich
ting Lokeren Om 9u 30 afvaart over 
Durme en Moervaart naar Wachtebeke 
om I6u terug naar Lokeren Deelname 
1 000 fr (bus, boot treintje toegang do
mein + avondmaal) inschrijven te) 
75 65 57 bij Erik Org Vlaams Klub Groot-
Zvtfevegem 

Zo. 28 Juni TIELT. Met de A van
der Plaetsekrlng naar leeds Castle en Can
terbury met de shuttle vertrek om 7u 
Tielt-station 7u 20 Izegem 9u Calais. Te
rug in Tielt rond middernacht info over 
prijs programma, enz bij Hlide Houwen, 
051/40 42 94 

ZO. S Juil KORTRIJK: Groepdeet-
name van VU-Kortrijk aan de wandeltocht 
Dwars door Bellegem verzamelen om 

14U aan het ontmoetingscentrum De 
Wervel in Bellegem 

vr. 10 Juli KORTRIJK: Deelname 
van vu-Kortrijk aan de 11 jull-optocht naar 
het Gulden Sporenmonument Verzame
len om 18u 30 aan het Schouwburgplein 

za. 11 Juli KORTRIJK: 18de Na 
tionaal Guldensporen Zangfeest Vanaf 
I4u 30 in de Concertstudio in het teken 
van Ernest Van der Hallen OI v Bert 
Peeters en kunstzanger Pieter Vis uit 
N Nederland Ook deelname uit Fr-Vlaan
deren Naast Pelgrimduo Ultreya en ven-
delgroep Uilenspiegel Kaarten en info 
056/21 69 07 

zo. 12 Juli DEERLIJK: Braafdfeest 
van VU-Deerlijk Vanaf l l u 30 in D'lefte te 
Deerlijk info 056/71 76 41 - 71 47 68 

VLAAMS-BRABANT 

DO. 18 Juni BRUSSEL: Heiga ste 
vens over Gebarentaal in de Europese 
Unie Tussen 12 en 14u in de Antoon Van 
Dyckzaal Vlaams Parlement te Brussel 
Org vu-werkgroep personen met een 
handicap info Hiide Degezelle 
02/219 49 30 

Za 11 Juli BRUSSEL: Uw Vlaamse 
feestdag in onze hoofdstad vanaf 
l l u 30 op de binnenkoer van het ex-
Algemeen Secretanaat van VOS. Vooruit
gangstraat 333 Org vos-Brabant en 
Brussel Info en inschrijving Marie-Lou 
Bracke, 02/428 32 25 

LIMBURG 

ZO. 5 Juli ST.TRUIDBN: Provinciale 
Guldensporenvlering met in de namiddag 
vanaf I4u 30 o a samenzang o I v Juliaan 
Wilmots volkskunst uit Wit-Rusland en 
optreden van Mama's Jasje Spreker van 
dienst IS Bob Wezenbeek directeur van 
het VEV Presentatie Simonne Janssens 
Vanoppen Plaats van afspraak Groen 
markt Org 11 juii-comité Limburg i s m 
stadsbestuur en 11 juli-comité St Trui
den 

Za. 11 Juli VOEREN: 11 juii-vie-
nng Naar goede jaarlijkse gewoonte zal 
de Vlaamse feestdag in Voeren aangevat 
worden met een gezonde wandeling 
deze keer door het domein Altenbroeck 
waarna de verloren calorieën terug op
gehaald kunnen worden bij een al even 
gezond braadfeest Patrik Vankrunkelsven 
zal de 11 juli-rede houden Samenkomst 
om lOu bij Café Wijnants tegenover het 

VW in 's Graven-Voeren Vertrek wan
deling om l l u Aanvang braadfeest 13u 
in clublokaal SK Woelingen (Bernoweg) 
Voor het eten betalen volwassenen be
talen 440 fr kinderen tussen 6 en 14 jaar 
220 fr Dejongsten eten gratis Betalingen 
braadfeest dienen vooraf te gebeuren op 
reknr 450-0489591-88 vermelding 11 
jull-braadfeest Meer info Anita Pauly, 
vu-secretariaat Org vu-Limburg 

Za. 11 juli TONGEREN: 11 jutl-
vlerlng vanaf I9u 30 in de feestzaal van 
het stadhuis Optreden van Imago Tljl op 
de Grote Markt Feestrede door prof J 
Baerten over Tongeren-Voeren-Brus
selse Rand - parallellen en verschillen' 
Org Cultuurraad stad Tongeren 

ANTWERPEN 

WO 17 Juni BERCHEM: Stadwan
deling met FVV-Berchem Samenkomst 
om 18u 50 aan de waterpoort Waalse 
Kaai Vertrek I9u stipt' Bijdrage 100 
f r p p Max 25 personen' 

Za. 20 Juni ANTWERPEN: Tweede 
Zomer-Barbecue Om I9u in het Fort van 
Merksem Fortsteenweg (zijstraat Breda-
baan) Deelname 500 fr p p Inschrijven 
graag vóór 15/6 bij M De Coninck 
03/322 08 06 Org VU-Groot-Antwer-
pen 

WO. 2H Juni TURNHOUT' Lionel 
Vandenberghe over De toekomst van de 
Vlaamse beweging - Heeft de Vlaamse 
beweging nog toekomst' Om 20u in De 
Warande Keldercafé Org Vlaamse Kring 
Turnhout i s m VCLO 

vr. 26 Junnl MORTSEL. Wande 
ling in het Provinciaal domein te Bras-
schaat o 1 v Tuur Wuyts Vertrek om I9u 
aan het gemeentehuis te Mortsel Wie 
geen vervoer heeft belt Willy Grielen 
(440 23 53) Org VU-Mortsel 

Za. 27 Juni BORNEM: Vlaamse 
Kring Bornem Mariekerke neemt deel aan 
het 21ste Vis- en Folklorefestival te Ma
riekerke a/d Schelde Stand is opgezet In 
de Omgangstraat 24-26 met visdelica-
tessen aan democratische prijzen! Ook op 
zondag 28 juni 

ZO. 5 Juli ANTWERPEN: Zingende 
boot Geztnsuitstap in het kader van Vlaan-
deren-Europa 2002 Van14tot18u op het 
Albertkanaal Samenzang o I v Gust Teu
gels Info en org FW-Nationaal, Ben-
nesteeg 2 9000 Gent 09/223 38 83, fax 
09/224 44 81 

Vr. 10 Juli WOMMELCEM: Gut-
densporenzangfeest Om 20u in repe
titielokaal KHDV Schransweg 32 Met Ko
perensemble o IV Joz De Houwer, klein-
kunstgroep Stukken en Brokken Presen
tatie Ludgaar Boogaerts inkom gratis 
Org KK Jan Puimège Vlaamse Vrienden-
knng FVK Rodenbachfonds prov Antwer
pen 

Vr. 10 Juli LIER: Vlaamse zan
gavond o 1V Walter Luyten Om 20u in 
VNC Berlarij Toegang gratis info 
03/480 84 85 

za 11 Juli WESTERLO: 11 juli 
Viering Gezellig samenzijn met maaltijd in 
t Abdijke Tongerlodorp Westerio Vanaf 
I8u Gastspreker Els Van Weert over 
Vlaams Nationalisme in de 21 ste eeuw 

Deelname 350 fr 8j 2 l0 f r Overschrij 
ven vóór 3/7 op rek nr 417-6034191 85 
van VU-Westerio 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie Partijbestuur van 
maandag 15 juni Jl werd volgende pers
mededeling verspreid 

DEHAENE MOET NMBS-BAAS 
SCHOUPPE LATEN OPSTAPPEN 

Eén dag nadat NMBS-baas Schouppe op een 
arrogante manier ontevreden treingebruikers 
van antwoord diende in het VRT magazine De 
Zevende Dag luidde het in Berchem als volgt 
de IC trein naar Brussel-Charleroi van 8u 25 
heeft meer dan 20 minuten vertraging 

De problemen by de spoorwegen zijn 
onmiskenbaar De NMBS-top ontwikkelde een 
systeem dat met werkt Er is een perso
neelstekort en bovendien is dit personeel 
slecht georganiseerd De infrastructuur is al 
jaren verouderd en de investenngen zijn on
dermaats Dit maakt het spoorwegnet zeer 
kwetsbaar Er wordt matenaal gebruikt uit de 
reserves die reeds zijn afgeschreven Het 
comfort naar de klanten toe is totaal afwezig 
zeker wat betreft het verstrekken van in
formatie aan de treingebruikers Als daar
enboven die treingebruiker publiekelijk wordt 
geconfronteerd met de minachting van de 
NMBS-baas die ongestraft zijn klanten even 
mag uitlachen dan is de conclusie snel ge
maakt Als Daerden het met doet moet De-
haene zijn partijgenoot maar de laan uit
sturen De regenng moet deze verantwoor
delijkheid op zich nemen gelet op de drei
gende stakingsaanzegging voor de duur van 
een maand van de Onafhankelijke Vakbond 
van het Spoon/vegpersoneel De treingebrui 
ker dreigt weerom de dupe te worden 
Schouppe wordt hier terecht met de vinger 
gewezen 

Zonder de politieke creatuur 
Schouppe bieden zich uiteraard nieuwe mo 
gelijkheden voor een ander management van 
de spoorwegen maar dit zal onvoldoende zijn 
zolang het spoorwegbeleid verziekt is door 
politisering en syndicalisenng Om de pro 
blemen structureel op te lossen en de trein 
pendelaars tevreden te stellen is meer no 
dig 

De VU stelt hieromtrent haar klavertje 
drie voor en pleit voor de regionalisenng van 
de Belgische spoorwegmaatschappij in dne 
opeenvolgende fases in eerste instantie 
moet de NMBS de Europese richtlijn be
treffende de scheiding van infrastructuur en 
exploitatie uitvoeren Na de scheiding kan de 
NMBS in een korte overgangsfase voorlopig 
nog de spoorbediemng exploiteren Er wordt 
een nieuwe beslissingsstructuur op poten 
gezet De huidige Raad van Bestuur maakt 
plaats voor een Vlaamse en een Waalse Raad 
van Bestuur resp verantwoordelijk voor het 
Vlaamse en Waalse gewest De twee be
stuursorganen treden samen op voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de interna
tionale spoorverbindingen en de spoorver
bindingen die van gemeenschappelijk belang 
zijn Via deze structuur moet ook een ge
deelte van de Internationale spooropbreng-
sten in het binnenlands spoorverkeer worden 
geïnvesteerd in een tweede fase wordt ook 
de exploitatiebevoegdheid van de NMBS 
overgeheveld naar de regionale vervoers
maatschappijen (De Lijn TEC MIVB) en een op 
te nchten Europese Spoorwegmaatschappij 
Wat de exploitatie van spoorverbindingen 
betreft kan De Lijn snel worden ingeschakeld 
De NMBS draagt de nodige financiële mid
delen over Uiteindelijk worden de gewesten 
verantwoordelijk voor het beheer het on
derhoud de vernieuwing en de aanleg van de 
spoonweginfrastructuur Uiteraard moet deze 
operatie gepaard gaan met een evenredige 
uitbreiding van de financiële slagkracht van de 
deelstaten Dit komt neer op een regiona 
lisenng van het huidige NMBS-budget 
Op termijn kunnen andere exploitanten dan 
De Lijn gebruikmaken van dezelfde Vlaamse 
spoorweginfrastructuur Het personen en 
goederenvervoer kan geheel of gedeeltelijk 
worden toegewezen aan pnvate exploitanten 
via een concessie of een pachtsysteem 
Zo kan een samenhangend vervoersbeleid 
worden uitgestippeld met aandacht voor alle 
ven/oersmiddelen en tot tevredenheid van 
alle gebruikers van het openbaar vervoer 

Herman wagemans 80 jaar 

In aanwezigheid van onder meer Bob 
Maes Herman Suykerbuyck en Karei 
Dillen werd op 14 juni ji een hul-
deviermg georganiseerd ter gelegen
heid van de tachtigste verjaardag van 
Herman Wagemans 
Herman Wagemans mag voor Vlaams-
nationalisten geen onbekende zijn Hij 
IS medestichter van het ANZ was eer
ste volksvertegenwoordiger na de 
oorlog en o a ook VU-gemeente-
raadslid in Antwerpen Hij was erbij 
met de oprichting van de eerste Volks
unie in 1948 en bij de start van de 
Vlaamse Concentratie 
Tijdens een sobere huldiging in de 
salons De Leeuw te Wijnegem waren 
talrijke oude vrienden en medestan
ders komen opdagen o a Frans-Jos 
Verdoodt 
in zijn hulde loofde Bob Maes de jarige 
voor zijn volgehouden gratis inzet 
voor de verdediging van vooral VMO 
militanten Vooral de spitsvondighe 
den waarmee Herman de straffen kon 
weten te milderen waren opmerke 
lijk 
in zijn toespraak loofde Hugo Portier 
Herman Wagemans voor zijn inzet om 
trent de heroprichting van het ANZ 
met Willem De Meyer Vooral de am 
nestieboodschap in 1952 te Brussel is 
bij velen goed in de oren blijven han 
gen De toenmalige eis voor amnestie 
werd milder onthaald dan het huidig 

decreet van cvp-parlementslid Her
man Suykerbuyck In zijn dankwoord 
betrok Herman Wagemans vooral zijn 
echtgenote Zonder haar was zijn in
zet niet mogelijk geweest 
Tijdens de receptie werden nog tal
rijke herinneringen opgediept 

Koen Pauii ? 

Volksnatlonale 
Jongerenreis naar 

Friesiang 
WiJ-medewerker Luc Van den Weygaert organiseert van 
zaterdag 8 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 1998 
een volksnatlonale reis naar Friesland Reis mat privé-
wagens via carpooling Nadruk wordt gelegd op cultuur 
geschiedenis actualiteit fietsen en ontspanning Over
nachting op basis van halfpensioen in hotels m Franeker, 
Dokkum Ameland Lemmer Pnjs 14100 fr Max 20 
deelnemers bijvoorkeur jongeren (ook van geest) 
Er IS een contact voorzien met een provincieraadslid van 
de Fryske Nationale Party (FNP) Er komt een voor-
reisvergadenng voor de ingeschreven deelnemers 
ganisatie via VTB-VAB 
Verdere inlichtingen en volledig reisprogramma te ver
krijgen bij Luc Van den Weygaert tel 03/454 00 46 (na 
19u) 

Oiv» 
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Vanuit Vlezenbeek 
opnieuw goraeltochtên 

Wie de komende zomeravon
den op een frisse en sportieve 
wijze wil doorbrengen l<omt in 
Viezenbeek beslist aan zijn 
trekken Voor de 8ste opeen
volgende maal organiseert de 
Vlaamse werkgroep De Vrede 
iedere woensdagavond vanaf 
24 Juni tot en met 2 sep
tember geleide fietstochten 
doorheen de streek. De ac
tieradius strekt zich hierbij uit 
tot Asse tot de Dendervaiiei 
en tot de taalgrens. Deelname 
is gratis, maar de fiets moet 
wel verkeerstechnisch in orde 
zijn. 
Zodoende geraakt de ii-
chaamsconditie op peil voor 
het grote Cordelgebeuren op 
zondag 6 september en leert 
men de eigen streek beter 
kennen want tijdens de toch
ten wordt ook aandacht ge

schonken aan monument, ge
bouw natuuren landschap 
Het parcours werd zorgvuldig 
uitgekozen. Hierbij zijn de 
mooie omgeving en de veilige 
wegen prioritair De tochten 
starten telkens op het Vlezen-
beekse gemeenteplein om 
18U.45 stipt 
De afstand schommelt tussen 
20 en 35 km en is ook geschikt 
voor minder geoefende fiet
sers. Ovengens wordt een ge
matigd tempo aangehouden 
zodat iedereen ten volle kan 
genieten van de uitstap Na de 
tocht wordt meestal nog een 
terrasje aangedaan en als de 
gelegenheid te mooi Is om 
voorbij te laten gaan stoppen 
we even onderweg om onze 
dorst te laven. 
c» Info: Vlaamse Werkgroep De 

Vrede, tel. 02IS69.17.S2. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALiïEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijl<lieden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Kostuums 
naar maat 

- - \ HERENKLEDING 

I ¥èrmees 
, / Steenhouwersvest, 52 

- ^ ANTWERPEN 

TeL: 03/231.35.83 

r; 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

Openingsuren: van maandag tot en met donderdag: 
12 uur tot 14.30 uur -18 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag: 18 uur tot 22 uur 
Zondag: 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode: de maand december 

na? 

CV Tongershuis 
wint prijs Voeren 

De jaarlijkse prijs van de Culturele 
Raad van Voeren gaat dit jaar naar 
de Cl/ Tongershuis. Deze prijs 
wordt al sinds 1988 toegekend 
aan een persoon, een groep of 
een vereniging die zich op een 
speciale manier op het soclo-cul-
turele, wetenschappelijke, artis
tieke of economische vlak ver
dienstelijk heeft gemaakt voor de 
Voerense gemeenschap. De CV 
Tongershuis, laureaat van 1998, Is 
een van de oudste sociale wo-
ningbouw-maatschappijen van 
Vlaanderen. 

Naast Tongeren, Riemst, Bor
gloon en Heers is ze ook actief in 
Voeren. Om dat mogelijk te ma
ken werd de vzw Voerbelangen 
als nieuwe aandeelhouder in het 
Bestuur van de bouwmaatschap
pij opgenomen. Daardoor drukte, 
zo oordeelde de jun/, de maat
schappij heel concreet de wil uit 
om Voeren te Integreren en te 
behandelen als één van de ge
meenten van Zuid-Limburg. In 
mei 1997 startte de maatschappij 
met de bouw van 3 woningen, 11 

appartementen en 10 garages, 
waarvan de voltooiing voorzien 
wordt voor oktober 1998. „Prak
tisch alle woningen" zo laat de 
mededeling weten „werden on
dertussen reeds door kandidaat
huurders besproken. 
Bij de toewijzing werden en wor
den de meest strikte regels in 
acht genomen en er wordt over 
gewaakt dat van discriminatie van 
'andersgezinden' geen sprake zal 
zijn." 
„De toekenning van de prijs moet 
niet alleen gezien worden ais een 
blijk van dank voor wat verwe
zenlijkt werd, maar eveneens ais 
een stimulans om in deze in
geslagen richting verder te wer
ken. Het aanbieden van sociale 
bouwpercelen aan vooral jonge 
bouwlustlgen uit de eigen streek 
staat daarbij boven aan het ver
langlijstje van alle Voerenaars"zo 
luidt het tot slot. 
De prijs zal op zaterdag 17 ok
tober e k. uitgereikt worden in 
het Veltmanshuis\n Sint-Martens-
Voeren. 
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S E R I E 

DE GEHEIMEN VAN OPUS DEI 
"Het is wetenschappelijk bewezen dat 
negentig procent van de gehandicapte 
mensen, kinderen zijn van ouders die niet 
maagdelijk het huwelijk instapten." Dat zegt 
Javier Ecchevaria Rodriguez, het hoofd van 
de Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus 
Dei, kortweg Opus Dei. Waar staat Opus 
Dei voor? Is het een sekte? Een ongevaarlijke club 
conservatieve christenen? De vijfde colonne van de kathoüeke 
kerk? "Onze middelen zijn altijd eerUjk en ons doel 
bovennatuurlijk." Het leven en werk van Opus Dei, een 
onthullende serie. 

B E L G I Ë 

HET SMEERGEID VAN DASSAULT 
De Dassault-affaire neemt een drastische 
wending, nu blijkt dat de Franse vliegtuigbouwer 
destijds niet alleen de PS heeft betaald in ruil 
voor bestellingen. Advocaat Alfons Puelinckx 

deed daarover vorige week een boekje open bij 
het Hof van Cassatie. Zijn getuigenis sloeg in als 
een bom. Puelinckx werpt ook een nieuw Ucht op 
de rol en de zelfmoord van generaal Jacques 
Lefèbvre. Die beschikte over minstens één 
Zwitserse bankrekening. Waarom nu ook de SP, 
de PSC en de CVP met het zweet in de handen 
staan: Knack onthult. 

S P O R T 

IN DE BAN VAN DE BAL 
Over het drankvermogen van de doorsnee Schot. 
Hoe de Fransen het thuisvoordeel vervalsten. 
De Brazihanen op zoek naar een ploeg. De hoge 
vlucht van de adelaars uit Nigeria. Het laatste 
kunstje van Havelange. De achterlijkheid van 
Europa. De wereld is kwaad op Frankrijk. Hoe 
en waarom België Nederland bedwong. Waarom 
de wedstrijd tussen de VS en Iran best op 1-1 
eindigt. De temperatuur van België-Mexico. 
Koen Meulenaere over het WK voetbal: twaalf 
bladzijden. 

WEEKEND KNACK SPECIAL TUINEN: OVER DE BOMENKENNER, DE GERANIUMVERZAMELAAR, DE ROZENGEKKEN EN TUINEN IN DUITSLAND 
"C 
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D e wereld staat stil. De bal is de maat van alle 

dingen. Oorlog in de zestienmeter. De 

waanzin heeft toegeslagen. In Parijs schreeuwen 

ministers zich de ziel uit het lijf. Directeurs, die 

achtenveertig uur later mensen aanwerven en 

ontslaan, tooien zich met sjaals in nationale 

driekleur, 's Lands eer staat op het spel. Zal er nog 

leven zijn na het WK f Hoe moet het verder na 12 

juli f We durven het ons afvragen. 

^ SPORT 4 

De wereldbeker bepaalt alle agenda's. De 
Fifa, zo lazen we, bezit meer macht dan de 
Uno, dan de Verenigde Naties. Grapje 
natuurlijk maar het voetbal barst uit zijn 
voegen. Er is teveel geld mee gemoeid. 
Uitwassen worden dan onvermijdelijk. 
Het begon nog voor de aftrap. Toen de 
opvolger van Joao Havelange moest wor
den gekozen. Sep Blatter, jarenlang de 
rechterhand van de aftredende opper-
bobo vond er niets beter op dan een 
aantal stemgerechtigden met een rijkelijk 
gevulde omslag goedgunstig te stemmen. 
Natuurlijk werd alles ontkend en bo
vendien moet de Fifa de kleinere naties 
ondersteunen om te kunnen overleven. 

BOLLENWINKEL 

Johanssen, de Zweedse beer die machts
wellust uitstraalt in alle richtingen, werd 
tegen de verwachtingen in geklopt. Het 
Europees voetbal regeert niet langer de 
wereld. Dat zagen we aankomen. Het 
werd nu officieel bevestigd. Triest ne
venverschijnsel is dat Michel D'Hooghe 
daardoor zijn kandidatuur voor het voor
zitterschap van de Uefa (nog) niet kan 
stellen. Dat is rampzalig want de man 
heeft het Belgisch voetbal met zoveel 
kunde en diplomatie door de moeilijkste 
tijden van zijn bestaan geloodst dat die 
bekroning hem onvermijdelijk vroeg of 
laat moet ten deel vallen. We geloofden 
onze ogen niet toen we lazen dat hij zich 
tot een Europese rol geroepen voelde. Of 
is de Uefa een bollenwinkel waar de 
voetballeiders „thuis zijn" zoals Louis 
Tobback in een andere context sugge
reerde? 

Het was niet de enige wanklank die het 
eerste fluitsignaal voorafging. Blijkbaar 
werd rond het wereldkampioenschap een 
internationale zwendel met toegangs-
kaarten opgezet die duizenden suppor
ters berooid en verbitterd achterliet. Wie 
zaterdag in het Stade de France naar de 
derby der lage landen keek zal het niet 
zijn ontgaan dat de sponsors cohorten 
invite's naar de betere zitjes leidden. Het 
voetbal verlaat zijn basis, die van het 
gewone volk. Het evolueert richting elite 
en op lange termijn is dit geen gerust
stellende ontwikkeling. Zeker weten. 
De commotie rond de verkiezing van de 
nieuwe voorzitter en de tickets verhin
derde gelukkig niet dat de Coupe du 

Monde met enig succes op gang werd 
gefloten. De eerste wedstrijden mochten 
gezien worden. Er werd over het al
gemeen aanvallend gespeeld, er werden 
doelpunten gemaakt en de arbitrage kon 
er mee door. Het spelbederf werd gro
tendeels voorkomen. Onmiskenbaar 
pluspunten. Natuurlijk waren er wan
klanken. In Chili-Italië hielp de referee de 
Azurri's aan een onverdiend gelijk spel. 
Het was wraakroepend. Desondanks dur

ven we spreken van een geslaagde start. In 
Frankrijk wordt in de aanvangsfase van 
het wereldkampioenschap bewezen dat 
de scheidsrechters de voetbalsport voor 
de ondergang kunnen behoeden. Het 
volstaat dat zij de teugels strak houden en 
geen onderscheid maken tussen vedetten 
en waterdragers, tussen top- en andere 
ploegen. We maken van de gelegenheid 
gebruik om de vaststelling naar eigen land 
te projecteren. In het voorbije jaar maakte 
de Belgische arbitrage een slechte beurt. 
Het is geen toeval dat geen van onze 
referees werd geselecteerd voor het we
reldkampioenschap. Nooit was ons 
scheidsrechterskorps zwakker, stuurlo-

De tijd dat Europa en Zuid-Amerika het 
wereldvoetbal domineerden loopt af... 
Kleine landen als het onze zullen dit 
geweten hebben. De ongeduldige spon
sors ten spijt. 

...GELIJKSPELEN 

Blijft natuurlijk de eerste match van de 
Rode Duivels, de trots van het vaderland. 
0-0 tegen Nederland. Veel meer dan 

De bal als maat 
van alles 

zer, ongeloofwaardiger. Nooit eerder 
werden meer wedstrijdresultaten door de 
mannen in het zwart beïnvloed. Dat mag 
niet blijven voortduren. De geloofwaar
digheid van een sporttak staat op het 
spel. 

WINNEN IS... 

Zo'n twee miljoen mensen zouden naar 
Nederland-België gekeken hebben. De 
moeder van alle matchen, het gevecht 
tegen de erfvijand sprak blijkbaar de 
ganse bevolking aan. Voetbal is oorlog, 
zegde de gevierde Rinus Michels in de 
jaren zeventig. Hij heeft zijn woorden 
nooit herroepen. Voetbal blijkt voor ve
len de belangrijkste bijzaak in het leven te 
zijn. Mogen we dat verontrustend vin
den. Al maken we ons geen illusies. Het 
zal niet veranderen. Zolang de media het 
publiek schaamteloos mobiliseren. Kran
ten brengen dagelijks acht tot tien blad
zijden wereldbekernieuws, of wat daar
voor moet doorgaan. Onwelvoeglijk was 
het, is het en zal het blijven. Misschien 
heeft onbewust nog een andere beden
king meegespeeld bij het opwekken van 
de belangstelling. Het heeft er lang naar 
uitgezien dat de Rode Duivels de eind
ronde niet zouden halen. Misschien leeft 
de onuitgesproken vrees dat het nog lang 
zou kunnen duren eer de Belgen zich nog 
eens kwalificeren voor een slottornooi. 
De zogeheten kleine landen uit de derde 
wereld worden sportief almaar sterker. 
Ze zullen met de jaren meer plaatsen bij 
de laatste tweeëndertig opeisen. Sportief 
plannen ze een machtsgreep. Dat kan ook 
moeilijk anders. Het kruim van de Afri
kaanse voetballers leren de stiel in de 
hardste Europese competities. De dis
cipline in hun spel groeit en hun na
tuurlijke aanleg is onmiskenbaar groot. 

Franky Vanderelst: Opa Duivel is niet 
versleten. 

verhoopt want Oranje is twee klassen - en 
dat is nog voorzichtig ingeschat - sterker. 
Dat bleek tijdens de wedstrijdaanhef. De 
Belgen raakten geen bal en liepen zich te 
pletter. In zo'n momenten moet een ploeg 
geluk hebben om te overleven. Daarna 
kan ze groeien. Zo is het de Rode Duivels 
vergaan en niemand hoeft ze daarom 
verwijten te maken. Ze deden wat ze 
konden. Meer was niet mogelijk. Na
tuurlijk hadden ze zich met onbedekte 
borst op het mes van Oranje kunnen 
werpen. Ze zouden dan lof hebben ge
oogst voor hun moed en met drie of vijf 
nul hebben verloren. We sluiten ons dus 
niet aan bij hen die Leekens in deze 
verwijten maken. Al vinden we wel dat de 
bondscoach zijn eigen rol niet moet on
derschatten. Hij wordt voorgesteld als 
een grote manager, de redder des va
derlands. Dat is totaal misplaatst. Wel 

heeft hij van de onder Van Himst en Van 
Moer verstrooide Rode Duivels opnieuw 
een eenheid gemaakt, een hecht blok dat 
geeft wat het in zich heeft. Dat is zeer 
verdienstelijk. Punt uit. 
Dat hij in zijn verweer tegen de kritiek 
verwijst naar de noodlijdende situatie van 
ons voetbal is gemakkelijk. Werd hij niet 
aangetrokken om de hervorming te re
aliseren? Kan hij dan niet terugvallen op 
de onstuitbare stroom ideeën en ini
tiatieven van een voorzitter die voor hem 
toch door het vuur gaat? Zij gaan onze 
clubs inspireren tot aanvallend voetbal. 
Zij gaan de jeugdwerking opnieuw (?) op 
de juiste sporen zetten. Zij gaan van 
België opnieuw een voetbalgrootmacht 
maken zoals de illustere tandem Louis 
Wouters-Albert Roosens hen heeft voor
gedaan. Of hebben we het allemaal ver
keerd begrepen ? 

0-0 opent perspectieven maar meer ook 
niet. Er moet nog altijd gewonnen wor
den tegen Mexico om echt uitzicht te 
krijgen op de tweede ronde en... er mag 
zeker niet verloren worden. We raden 
Leekens dan ook aan voor een meer 
offensieve strategie te kiezen, te geloven 
in de aanvalskracht van zijn betere spe
lers. Wie met Nilis, Oliveira en Mpenza 
tegen Mexico niet aan scoren toekomt 
faalt. Punt andere lijn. En Georges hoeft 
de pers dan geen negatieve opstelling 
tegenover het vaderlandse voetbal te ver
wijten. 

Het slotwoord besteden we graag aan 
Lorenzo Staelens, de matennaaier. Mo
gen we glimlachen? Staelens ging de 
clinch met Kluivert. Hij liet zich na de 
elleboogstoot maar wat graag voor dood 
vallen. Hij had Kluivert voordien kren
kende woorden toegesnauwd, 't Zal al
lemaal waar wezen. En wat is daar in het 
voetbal van vandaag ongewoon aan? 
Kluivert weigerde Staelens de aangebo
den hand. Duidelijk. Kluivert zweeg ook 
niet. Zou deze koorknaap met zijn be
laden verleden, excuseer maar het is niet 
anders, de Lorre misschien gevraagd heb
ben in welke kerk hij zijn plechtige com
munie deed? Natuurlijk heeft Staelens 
pisnijdig gereageerd op een en ander. 
Natuurlijk is dat betreurenswaardig. 
Maar zeer zeer gewoon. Spijtig. Dubbel 
spijtig. Overigens zegde onze onvolpre
zen en door gans Europa verwachte 
bondsvoorzitter niet dat Kluivert daar 
moest tegen kunnen? En moeten de 
bobo's niet het voorbeeld geven... ? 

Olympus 

De defensie 
van de Rode 
Duivels : er 
was geen 
doorkomen 
aan... 
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N og tot 28 juni a.s. loopt in Brussel de Magritte-

retrospectieve. Dit evenement zorgde voor een 

nooit geziene stormloop, reeds een maand voor 

sluitingstijd waren alle toegangskaarten verkocht. 

WIJ wil in drie afleveringen het werk van en de heisa 

rond Magritte ontleden. Op drie vragen wordt een 

antwoord gezocht: 1. Een tentoonstelling met 650 

schilderijen, is trop niet te veel? Dirk Stappaerts zegt 

"ja" en waarom. 2. Magritte, een genie of een 

zondagsschilder? Vraag waarop Harold Van de Verre 

volgende week een antwoord form.uleert. 3. Waar 

liggen de wortels van dit vreemde werk f In zijn boek 

"Ceci n'est pas une biographie de Magritte" heeft de 

psychoanalyticus Jacques Roisin de schilder tot z'n 

28ste levensjaar gevolgd en kwam daarbij tot 

verrassende vaststellingen. 

CULTUUR 

Magritte: 
trop is te veei! 

12 

Men mag er fier over zijn, dat René 
Magritte in alle internationale musea en 
collecties blijft figureren als één van de 
belangrijkste blikvangers van de surre
alistische kunststroming. Als bescheiden 
burgerraannetje overvleugelde hij de veel 
rumoerigere groep van Franse surrea
listen rond de legendarische kunstpaus 
Louis Breton. Magritte heeft trouwens 
moeten afrekenen met het misprijzen, 
niet zonder enig kenmerkend Frans chau
vinisme, van deze groep. Magritte kwam 
in Parijs, het Mekka van het surrealisme, 
nooit aan bod. De Waalse kunstenaar 
reageerde hierop met zijn spetterende, 
blasfemische en sarcastische „période va-
che" (1948), die trouwens heel wat beter 
uit de verf kwam in de tentoonstelling in 
Galerij Ronny Van De Velde te Ant
werpen in de zomer van 1994, dan in de 
huidige overzichtstentoonstelling. 
In de Brusselse retrospectieve hangt de 
vertegenwoordiging van deze scherpe, 
kritische, „echt-diepgaande-surrealisti-
sche analyse" zonder verdere historische 
context en verklaring wat verloren tussen 
het andere werk. 

POPULAIR 

René Magritte behoort ook bij het brede 
publiek ontegensprekelijk tot de meest 
populaire en trouwens ook meest ge
reproduceerde en dus zeker ook (op
pervlakkig) meest gekende kunstenaars 

van deze eeuw. Die populariteit heeft 
bijgedragen tot een zekere vertrouwdheid 
met surrealistische of magisch-realisti-
sche situaties en voorvallen in het bij
zonder en met een wat opgedreven be
langstelling voor de kunstcreatie en -ap
preciatie in het algemeen. 
Een retrospectieve van de huidige om
vang, met maar liefst 250 werken van 
deze kunstenaar, biedt natuurlijk het 
voordeel om op een gemakkelijke wijze 
kennis te maken met een aantal werken 
uit verre musea en collecties; zo'n werk 
„in het echt" zien in plaats van via 
kwalitatief niet steeds betrouwbare il
lustraties maakt natuurlijk wel het ver
schil uit! 

Toch kan hier de vraag gesteld worden of 
deze overzichtstentoonstelling uiteinde
lijk wel zo gediend wordt door de strikte 
handhaving van het boekhouderige prin
cipe „wij willen de grootste (tentoon
stelling) hebben", met de wetenschap van 
welke weerhaken en nadelen aan een 
dergelijke werkwijze (kunnen) vastzit
ten. 

MISLEIDEND 

Door zich al te strikt vast te pinnen op het 
streven naar absolute volledigheid en het 
uitpakken met een zo groot mogelijke lijst 
van officiële en particuliere bruikleen
gevers, wordt wel eens een te groot bos 
aangeplant, waarin de onvoldoende be

geleide bezoeker verdwaalt, zodat hij de 
werkelijk statige bomen niet meer weet te 
onderscheiden. Waarom zou men het niet 
toegeven: met alle werken van Magritte 
zijn goed of echt inventief. Dit laatste 
komt precies „uit de verf" in deze over
donderende retrospectieve, wellicht te
gen de wil in van de makers ervan. 
De waarde van Magritte ligt mijns inziens 
precies in zijn vaak ludieke, vaak spi
ritueel-vindingrijke benadering van de 
werkelijkheid, gedreven door zijn 
nieuwsgierigheid naar de diepere exis
tentiële werkelijkheid achter, onder en 
boven de gedaantelijke verschijningsvor
men (het „sur-reële") der dingen. Daarbij 
zijn de begeleidende titels slechts toe
vallige (niet zelden misleidende) beden
kingen van een schare intimi, die zich op 
het poëtisch-literaire vlak onledig hielden 
met een parallelle activiteit. Dit betekent 
dat Magritte steeds ruimte laat voor de 
allerindividueelste interpretatie en ex
ploratie van de lectuur van het werk. 
Wanneer dan door het herhaalde aanbod 
van identieke thema's en uitwerkingen 
van gelijkaardige inhouden, absoluut het 
Magritteaanse werkschema en uitgangs
punt wil uitgelegd worden, gaat veel 
charme en eigen interpretatie verloren. 
Of wordt er ernstig rekening mee ge
houden dat de actuele tentoonstellings
bezoeker deze discipline niet meer kan 
opbrengen! In dat geval dringen zich 
andere maatregelen op! 

VERVELEND 

De waarde van het understatement „ceci 
n'est pas une pipe" is gebleven en in alle 

variaties als het ware een „bon mot" 
geworden in het brede alledaagse taal
gebruik. Wanneer gelijkaardige woord
spelletjes mateloos gevarieerd en regel
recht herhaald worden, zelfs aangepast 
aan de gebruikstaal van de toegewezen 
locatie, komt dit eerder vlakjes en goed
koop over! Ik vraag me dan ook af of met 
deze soort werken een hele zaal diende 
opgevuld te worden? 
De vooropgestelde betrachting van ma
thematische volledigheid veroorzaakt 
deze toch kritische noten. Die absolute 
volledigheid blijft steeds een utopie, zo
dat toch moet gewezen worden op de 
afwezigheid van bepaalde essentiële wer
ken. Men gaat dan aan het vergelijken en 
wil ruilen doorvoeren. Inderdaad, be
paalde mindere werken hadden achter
wege kunnen blijven; kortom de keuze 
had beter beperkt, maar strenger se
lectiever dienen te zijn. Zo is het te 
betreuren dat de eigenlijke „rode raad 
van Magritte's ontwikkeling" doorheen 
deze retrospectieve niet uitgetekend 
werd. 

Uiteraard is dit een - zoals reeds aan
gestipt - hoe dan ook interessante, over
donderende tentoonstelling, met ontel
bare mooie „plaatjes", maar geen we
tenschappelijk verhaal, dat nieuwe in
zichten aanboort of nieuwe invalshoeken 
opent. Het werd een te gemakkelijke 
collectie-ophanging die door overvloed 
en herhaling zelfs gaat vervelen, of erger 
nog, irriteren! 

Dirk Stappaerts 
Volgende week: 
Genie of zondagsschilder? 

voorooriogs 
na de oorlog 

Vaak horen wij de tweede we
reldoorlog vernoemen als schei
ding tussen twee denkwerelden in 
Europa. Ten gronde willen wij dit 
met bestrijden Het neemt met 
weg dat vooroorlogse opvattin
gen en gedragingen in feite een 
stuk langer geleefd hebben dan 
de oorlog. Uitlopers van de voor
oorlog waren bij ons nog talrijk 
aanwezig tot in de Jaren vijftig. 
Het Is over deze periode dat André 
de Ké handelt in Zes verdomde 
Jaren, de collegejaren van een op
groeiende Jongen uit Oost-Vlaan-
deren. Wij zien hem evolueren van 
dorp naar stad, van knaap tot 
jongeman. Zijn thuis is katholiek 
zonder veel diepgang. Het coi-

legeleven is puriteins en sectalr, 
zonder veel echte cultuur. Als een 
pointlilistlsche schilder brengt de 
auteur ons een mozaïek van feit
jes aan. Het schilderij lijkt ons alles 
samen vrij waarachtig; al zullen 
met alle collegejongens uit die tijd 
vinden dat hun jaren zo slecht 
besteed waren 
Nu, fictie mag haar deel hebben 
Wel is het jammer dat wat zich als 
vertelling aandient zo weinig ver-
teldraad bezit, buiten het verloop 
der Jaren 

(kj) 
o» Zes verdomde jaren. André De 

Ké. Uitg, C. De Vries-Brouwers, 
Antwerpen & Rotterdam, 1998. 
9Sbh.,4SSfr. 
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Verleden jaar was het twee eeuwen ge
leden dat Heinrich Heine in Düsseldorf 
geboren werd. Maar 150 jaar geleden, in 
het revolutiejaar 1848, begon voor Heine 
die acht jaren durende zware ziekte
periode, tot aan zijn dood in 1856, die 
beter bekend werd als zijn Parijse ma-

trassengraf. 

De dichter Mark Braet, die ook de stich
ter en uitgever van het Pablo Neruda-
fonds is, vertaalde opnieuw (Gerard den 
Brabander deed het hem al voor in 1954) 
Heine's poëtisch-politieke reisverslag 
Deutschland. Ein Wintermarchen. Deze 
dichtbundel verscheen voor het eerst in 
1844 en ligt nu dankzij Braet ("Nieuw-
poort, 1925) als een heldere en leesbare 
hertaling in het Nederlands ter tafel. 
Heinrich Heine verbleef merkwaardig 
genoeg twee keer op het Oost-Friese 
eiland Helgoland. De eerste keer in 1829, 
een tweede keer een jaar later. Heine had 
toen al in 1824 zijn voetreis doorheen de 
Harz gedaan en in 1827 was hij alom en 
allerwegen bekend dankzij zijn ironisch-
erotische gedichten in het Buch der Lie-

der; zijn verzamelde jeugdlyriek. 
Dit is merkwaardig omdat de negen-
tiende-eeuwse dichter en filosoof Hoff
man von Fallersleben op datzelfde eiland 
in de Noordzee nu juist het Duitse volks
lied Deutschland über alles heeft ge
schreven... 

Wie was nu deze wondere Singvogel die 
zijn speelse fantasie en zijn scherpe po
lemische pen niet altijd even goed in de 
hand had? Van Amerongen zegt het ge
vat: „...ten faveure van zijn poëzie en ten 

koste van zijn reputatie". 

EEN RIJNSE NACHTEGAAL 

Naar het woord van zijn tijdgenoot, 
goede oude vriend en bewonderaar Al
fred Meissner was Heine een „Duitse 

bosvogel, die zijn nest in Voltaire's pruik 

had gebouwd..." en volgens zijn intieme 

vijand, de joodse intellectueel en politiek 
agitator, doctor Ludwig Börne, was 
Heine „de jezuïet van het liberalisme" of 
nog beter: „een knaap die op het slagveld 

op vlinders jaagt". Martin van Ame
rongen vertelt over hen: „Zij vormden de 

eeneiige tweeling der Duitse, negentiende-

eeuwse letteren. Beiden waren joodse in

tellectuelen, via de doop in het bezit 

geraakt van het paspoort tot de Europese 

cultuur, vanuit den vreemde hunkerend 

naar het vaderland. Beiden hadden zich in 

het begin der jaren dertig in Parijs ge

vestigd, de toenmalige 'metropool van de 

vrijheid'. Niets leek een mooie vriend

schap tussen hen in de weg te staan". 

En toch liep het behoorlijk mis tussen 
deze twee ballingen. Heine publiceerde in 
1840 zijn zeer polemisch boek Ludwig 

Börne, eine Denkschrift waarin Heine al 
op de eerste bladzijden zijn tegenstander 

Duitslands meest 
ironische dichter 

postuum neersabelde als: „een geëxal
teerde babbelaar met een hang naar on
beteugeld radicalisme". Wat waren dat 
toen toch moordende, maar al bij al toch 
maar mooie polemieken... 
En van Mark Braet komt dan nu de 
volgende uitspraak: „Blijkbaar was er in 

het grote Germaanse woud geen plaats 

voor de Rijnse nachtegaal"... Want 
Heine's boeken werden in de vele toen
malige Duitse rijkjes en vorstendomme
tjes (Frankrijk was in Heine's tijd wel al 
één verenigd groot land, maar dat was 
Duitsland toen nog lang niet!) en in het 
conservatieve Beieren of het reactionaire 
Pruisen meer dan eens verboden, ge
censureerd of gedeeltelijk verminkt uit
gegeven. 

Toch was Heine natuurlijk niet alleen of 
niet enkel een Rijnse nachtegaal, maar 
ook een soms scherp spottend polemist 
en satiricus die niet te verlegen of te 
beroerd was om zijn dodelijke bon mots 

als een ware polemist met veel humor en 
sarcasme in zijn gedenkboek te verwer
ken. 

HELDERHEID VAN GEEST 

Mark Braet schrijft in zijn nawoord 
{Kanttekeningen) aan het einde van zijn 
levensschets van Heine: „Vanaf 1848, tot 

aan zijn dood op 17 februari 1856, blijft 

Heinrich Heine aan zijn bed gekluisterd. 

Toch behoudt hij blijkbaar gedurende die 

lange en langzame ontbinding van zijn 

lichaam een perfecte helderheid van geest. 

In zijn eindwerk "Romanzero" en "Laatste 

gedichten" zal hij zijn pessimistische vast

stelling formuleren dat blijkbaar overal ter 

wereld de goeden en de zwakken ge

nadeloos worden verpletterd." 

De voormalige journalist bij Vrij Ne

derland en De Groene Amsterdammer 

Martin van Amerongen is een notoir 
publicist en essayist. Zo schreef hij zelfs 
een boek over die acht jaren durende 
periode; Het matrassengraf / Heine's 

sterfbed 1848-1856" (Arbeiderspers, 
1985) dat in 18 hoofdstukken de laatste 
levensfase van de verlamde maar toch nog 
lucide en moedige balling Heine be
schrijft en ook zijn voornaamste trauma's, 
thema's en topics evoceert en waaruit wij 
hier al een aantal keren mochten ci
teren. 

Het helpt en het is o.i. geen slecht idee om 
onder of naast het boek Duitsland. Een 

wintersprookje van Mark Braet ook dat 
prachtige boek van deze Van Amerongen 
te leggen om de vele hardnekkige voor
oordelen, misverstanden, onwaarheden, 
verzinsels en ja zelfs falsificaties te ver
geten en te vermijden die er i.v.m. het 
leven en het werk van Heinrich Heine 
helaas blijven bestaan. 
En de lectuur van het boek van Van 
Amerongen kan de alerte lezer ook aan

zetten om de 27 lange, ritmische en 
rijmende gedichten van Heine in de vlotte 
en speels muzikale vertalmg van Mark 
Braet te lezen. Toch valt hier m on
derhavig boek te betreuren dat de Duitse 
originele tekst van de gedichten niet werd 
afgedrukt. 

Heine's poëzie is tot op vandaag nog 
actueel te noemen. Zijn ironisch Win

tersprookje laat zich nog altijd lezen, want 
Heine was en is wellicht wel de meest 
geestige onder de Duitse dichters. We 
lijken hier wel honderden mijlen ver 
verwijderd van de duivelse ernst van een 
Georg Trakl of van de tragische Um-

nachtung van een Friedricht Hölderlin en 
vele andere Duitse geesteshelden als He-
gel en Heidegger die zo Duits zijn ge
bleven als dat zo Duitse Teutoburger-
woud. 

Nee, bij Heine sprankelt het nog altijd. 
Zo schreef hij aan het slot van het elfde 
kwatrijn van het elfde gedicht (het ge
dicht XI, op blz. 28, 39 en 40) ook 
waarachtig: „Cacatum non est pictum" 

en deze zin heeft Mark Braet dan ook 

wijselijk onvertaald gelaten. Wie deze 
zomer een bezoek brengt aan het Mun
sterland, aan Hamburg of aan het land 
van het Zwarte Woud mag beslist ook dat 
andere woud niet vergeten: 
„Dat is het Teutoburgerwoud 

door Tacitus beschreven 

dat is de klassieke modderpoel 

waarin Varus is blijven steken." 

Hendrik Carette 

c» Duitsland. Een u/intersprookje. Hein

rich Heine. Vertaling en nawoord 

door Mark Braet. Uitg. Acco, Leu

ven/Amersfoort, 1997, 108 blz., 540 

fr. 

Dichten 

vertaler Mark 

Braet liet de 

Rijnse 

nachtegaal 

weer zingen 
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Doedeizalcfestivai in 
St.-Winoicsbergen 

Voor de vijfde keer op rij gaat in Bergues 
(Sint-Winoksbergen) het Festival de corne-
muses üoor, dit jaar op 27 en 28 Juni. Het 
programma ziet er opnieuw scinitterend uit 
en toont aan dat de grens tussen Vlaanderen 
en Flandre, waar deze vestingstad ligt, mu
zikaal denkbeeldig is Meer dan 400 mu
zikanten en dansers zullen een weekeinde 
lang te horen en te zien zijn in het oudste 
deel van het stadje, een afgesloten site met 
daarbinnen, het haventje met péniche en 
chapiteau, de Vismarkt en het slachthuis. 
De uitnodiging is dit jaar gesierd met de 
beeltenis van Herman Dewit, van 't Kliekske, 
terwijl hij in zijn atelier in het Pajottenland de 
laatste hand legt aan een doedelzak 
Het feest begint zaterdag om 14 uur met een 
markt en straatanimatie Vanaf 18u,30 tre
den dan op verschillende locaties binnen de 
afgesloten binnenstad tal van groepen uit 
Vlaanderen en Frankrijk op. 
Een onvolledige opsomming: Alter Ego uit 
het centrum van Frankrijk, La Chavannée uit 
de Berrv, 't Kliekske (op zondag ook met z'n 
kinderprogramma), de Iers-Franse groep 
L'Eire dans les anches, het Trio Molard uit 
Bretagne, RoodyKrampeutiOMer Decool en 
Cérald Ryckeboer, twee Franse Vlamingen), 
het Vlaamse Ambrozijn. 
De zaterdagavond wordt besloten door een 
volksbal (25U.30) met o.a. Smitlap en Ma-
bidon, om middernacht wordt het Feu de la 
St. Jean (St.-Jansvuur) aangestoken op de 
Vismarkt. 

Op zondag beginnen de festiviteiten reeds 
om 9u. met o.a. de Zwaardendans uitge
voerd door Antwerpse en Duinkerkse groe
pen, waarna het verder al doedelzak is wat in 
de lucht hangt, tot in de late namiddag. 
Groepen als Les cornemuseux du Westhoek, 
La PIposa en District pipes band and drums 
verwekken deze fraaie geluiden. 
Dit tweedaags spektakel is niet gratis, maar 
wel z'n prijs waard. Per dag: 50ff (500 bfr.), 
een week-endticket- 80ff. (480 bfr.) Kin
deren beneden de 12 jaar gratis. Rond de 
afgebakende site staan enkele péage-poor-
ten opgesteld. 

Zelfs voor wie niet van het genre houdt, blijft 
St.-Wlnoksbergen steeds de moeite waard 
als aangename plek om te bezoeken, en vlak 
bij de deur bovendien' 

(mvl) 
c» Info: Office du Tourisme "sous Ie beffroi", 

00.33.328.68.71.06. 
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SCREAM 2 
Als je een twee - of een nog hoger getal - achter een titel ziet staan, kun 
]e ervan opaan dat nummer één een enorm succes is geweest. En 
mderdaad de eerste 'Scream' heeft de grenzen van de horrorfilm 
enorm laten uitdeinen. Cinema-uitbaters die nooit horror wilden 
programmeren gingen nu wel voor de bijl gingen. 'Scream' had dan 
ook alles wat een tienerfilm moet hebben. En dus moest er een tweede 
'Scream' komen. 

Filmliefhebbers weten dat er in het maken van een opvolger meer 
valkuilen en schietgeweren zijn dan in de gemiddelde horrorfilm, 
maar geloof me, cultregisseurWes Craven - nog het meest gekend voor 
'A nightmare on Elm Street' - heeft zich door dat mijnenveld begeven 
zonder zich ook maar één keer te stoten. 

NIEUW IN DE BIOS 

Sidney en Randy proberen de gebeurtenissen die zich in de vorige 
versie afspeelden, te vergeten. Maar er werd een boek over gemaakt 
dat nu verfilmd wordt. Een goed verstaander weet inmiddels dat 
'Sream 2' een film in een film is geworden, waardoor de hele Sream-
saga gewoon kan worden verdergezet. Een jong paar dat naar de 
première gaat wordt het eerste offer dat de seriemoordenaar maakt 

Niks nieuws onder de zon dus f Jawel, de film is nog beter gemaakt 
dan het origineel en wie de eersteling zag kan zich met de tweede versie 
misschien zelfs 'doodlachen', want de humor - met verwij
zingen naar nummer één - is niet van het scherm te branden. (***) 

RED CORNER 
]e hebt een ster als Richard Gere, die het maar al te dikwijls 
wereldkundig heeft gemaakt dat hij een aanhanger is van de Dalai 
Lama. 

Die Dalai Lama is volgens de goeddenkende gemeenschap in deze 
wereld, nog steeds het hoofd van Tibet, dat door de hatelijke Chinezen 
wordt bezet, uitgemoord en nog veel meer. Dan komt er een 
filmproducent en die maakt het meest onwaarschijnlijke politieke 
verhaal over hoe rot China wel is, en je hebt natuurlijk dadelijk 
Richard Gere aan je telefoon hangen... Maar om kort te gaan: alles 
aan deze film is perfect, alleen het verhaal mangelt aan alle kanten. 
(n/2) 

^ ^ e m Sneer 

• MEDIALANDSCHAP ^ 

Q North by Northwest Opwindende spiona
gethriller van Alfred Hitchcock uit 1959 met een 
uitstekende rolbezetting onder aanvoering van Cary 
Grant. Steve suspense, gekruid met een vleugje 
romantiek en enkele adembenemende actiescènes. 
zat. 20 Juni, BBC 2 om 22u. 

^J9 The Bolling Point Amerikaanse thriller van 
James B. Harris uit 1993. Bij een undercover-operatie 
wordt een agent doodgeschoten. Mercer wil zijn 
vermoorde collega wreken en gaat op zoek naar de 
dader(s). Sfeervolle film nolr met goede vertolkingen. 
Zat. 20 Juni, TV 1 om 25u.25 

i^r# Serial Mom Amerikaanse satirische film van 
Sheldon Lettich uit 1994 met Kathleen Turner. Beverly 
Sutphin, een voorbeeldige moeder en echtgenote, 
ontpopt zich als een heus kreng eens haar gezin de 
deur uit Is. Ze schrikt er zelfs niet voor terug om voor 
het heil van haar kinderen een vervelende leraar uit de 
weg te ruimen. Leuke parodie op de Amerikaanse 
maatschappij en haar voorliefde voor geweld in film 
en televisie Zon. 21 Juni, VT4 om 22u. 

1fe==y Only You Amerikaanse romantische komedie 
van Betty Thomas uit 1992 over een brave kerel die 
door zijn vriendin in de steek wordt gelaten en dan 
Ingepalmd wordt door een op geld beluste seksbom. 
Voorspelbaar maar toch leuk, met een erg goede 
vertolking van Helen Hunt. Maan. 22 Juni, TV1 om 
21U.25 

'ife::^ Tremors Amerikaanse' komische horrorfilm 
van Ron Underwood uit 1990. In het afgelegen 
plaatsje Perfection in Nevada gebeuren vreemde 
dingen: schapen worden verscheurd en auto's en 
mensen verdwijnen in enorme gaten in de grond. 
Twee klusjesmannen dalen af in een verlaten mijn
schacht en ontdekken een nest monsterachtige we
zens. Knappe speciale effecten en pnma vertol
kingen Dins. 23 Juni, BBC 1 om 23u.45 

^=^ uncle Buck Buck Russell moet een tijdje voor 
zijn neefje en twee nichtjes zorgen terwijl hun ouders 
op reis zijn. Hij neemt zich voor zijn uiterste best te 
doen, maar het loopt snel verkeerd Amerikaanse 
komedie van John Hughes uit 1989 met John Candy 
en Macauiey Culkin. woens. 24 Juni, TV1 om 
21U.50 

'ïfe±=ï̂  Panorama Een van de onderwerpen in Pa
norama is getiteld 'Mijn klein kasteeltje', in deze 
reportage trokken Kris Smet en Greet Nagels naar 
Zemst om er te praten met de bewoners over de 
afbraak van hun illegale weekendhuisjes. Dond. 25 
Juni, TV1 om 22U.10 

Jason could en 
Nick Noite In The 
Prince of Tides. 
VriJ.26juni. 
TV1 om 21U.45 

Nieuws uit 
de balienwinkel 

Verwonderen doet het niet, maar niet 
alle documentaires die voor waar ver
kocht worden zijn ook echt. Zo is voor de 
tweede keer een reportage van het Britse 
Carlton TV vals gebleken. Ging het de 
vorige keer over een gefingeerde, zij het 
vakkundig in beeld gebrachte, drugslijn, 
nu blijkt een 'exclusief interview' met 
Fidel Castro gebeurd te zijn zonder dat 
daar een persoonlijke ontmoeting bij te 
pas kwam. Het is zoals sommige foto's uit 
Het Laatste Nieuws en andere interviews 
uit H«wo. Al leggen ze daar de flauwekul 
er wel vingerdik op. 

Voetbal verkoopt ook TV-toestellen 
en videorecorders zo blijkt. De Standaard 
hield een rondvraag waaruit moet blijken 
dat de verkoop van deze toestellen met 
goed 20% gestegen is sinds de voet
balkoorts enige weken geleden een aan
vang nam. Dat er veel naar voetbal ge

keken wordt, moge dan weer blijken uit 
de cijfers van o.a. de openingswedstrijd, 
nochtans op een onzalig vroeg uur: liefst 
760.000 mensen vonden Brazilië-Schot-
land het bekijken waard. De tweede wed
strijd kon op nog meer kijkers rekenen. 
Naar de wedstrijd van de Rode Duivels 
tegen Oranje keken 37% van de Vla
mingen, in Nederland zat bijna de helft 
van alle inwoners voor de buis. Het WK-
voetbal, en binnenkort ook de Tour de 
France, maakt van Canvas wel een kanaal 
om de eerstkomende maanden rekening 
mee te houden. 

VTM adverteerde in alle dagbladen 
met deze boodschap: „Beste kijkers, elke 
supporter telt voor onze Rode Duivels. 
Kijk dus vanavond naar CANVAS (van 
21u tot 22u50)". Een opgemerkt advies. 
Het commercieel kanaal uit Vilvoorde is 
sponsor van de Rode Duivels. Tijdens de 

Gezocht en gevonden: de wekelijkse 
aanleiding om deze plaats met een 

leuke foto op te vrolijken. Veronique 
De Cock, gewezen miss-BelgIë en nu 

naast Kanaal 2-omroepster ook 
'Familie'-actrice zou geweigerd 

hebben één van haar tegenspelers te 
kussen. Het wordt een rage! 

uitzending van Nederland-België liep op 
VTM naast een weekendfilm ook het 
moppenprogramma 'HT&D'. Een en an
der moet de samenstellers ervan toch eens 
tot nadenken stemmen... 

Voor voetbalhaters moet de maand 
die nu komen gaat een marteling 
zijn: geen krant, weekblad of TV-
station in Vlaanderen gaat eraan 
voorbij. De meest grote onzin 
wordt in bakken over de lezers en 
kijkers uitgestort. Wie de afgelopen 
weken niet naar zijn of haar mening 
overeen aspect- hoe pietluttig ook 
- van het WK-voetbal is gevraagd, 
weet het nu wel zeker: hij of zij is 
geen Bekende Vlaming (meer). En 
wat eigenlijk nog het ergste is. het 
spel dat voetbal heet, is een bij-
gebeuren geworden. De wedstrijd, 
waar het toch allemaal om te doen 
zou moeten zijn, maakt vaak maar 
een klein deeltje uit van het hele 
gebeuren eromheen Matchen 
worden kapot-geanalyseerd en er 
is, godbetert, al meer inkt gevloeid 
over het geval Staelens-Kluivert, 
toch de banaliteit zelve, dan over 
het zgn. repressiedecreet, een ma
terie die twee volksgemeenschap
pen en de manier waarop zij met 
elkaar omgaan aanbelangt. 
Eén van de meer interessante ge
sprekken die wij in het kader van het 
WK mochten aanhoren, betrof juist 
een 'gemeenschapsprobleem'. Het 
was maandag jl. op de Nederlandse 
ontbijt-TV - zoals Oranje een ca
tegorie beter dan de Vlaamse versie 
- waar men een media-psycholoog 
erbij geroepen had. De man werd 
gevraagd om een verklaring te vin
den voor het Oranje-gevoelQU - je 
kan de dag maar beter met een 
stevig ontbijt beginnen - dat in 
verband te brengen met het na
tionalisme. 'Of er een soort van 

Inhaalnationalisme was?' Nee, dat 
dacht hij niet. Het was wel een soort 
van collectief feestje waaraan alle 
rangen en standen van de samen
leving zonder uitzondering konden 
meedoen. Een soort van amusante 
minachting van de tegenstrever 
ook. Daarbij werd er nadrukkelijk op 
gewezen dat dit enigszins carna
valeske gevoel weer even snel kon 
verdwijnen als het gekomen was: 
met de uitschakeling van het na
tionaal elftal. Een hele geruststel
ling voor wie het Vlaamse zelfstan-
digheidsstreven een warm hart 
toedraagt, de trikolores zijn dezer 
dagen immers niet te tellen. Te
rugkomend op de gekte besloot de 
presentator dat niet de bal, maar 

het Palais du Pape in Avignon. Cra-
nata mocht 'Caruso' doen, De 
Bruyne een slaapliedje, daartus
senin werd nog goed gegeten en 
gedronken ook en Felice moest, bij 
gebrek aan beter, de hele tijd met 
alles, maartoch vooral met zichzelf, 
lachen. Een en ander was dermate 
vrijblijvend dat wij ons na een kwar
tier al gingen afvragen tot welk doel 
dit programma leidt. Het was niet 
toeristisch, culinair, educatief of in
formatief. Het was te vrijblijvend 
om inspannend te zijn en te flauw 
om ontspannend te werken Valt 
het voor een openbare omroe'O wel 
te verantwoorden om een volle
dige ploeg ter plaatse te houden als 
de BV in kwestie daar met meer te 

God is rond 
Ais God in Frankrijic, vrijdag 12 Juni 1998, TVl 

God dezer dagen rond is. Een wijze, 
zij het waarschijnlijk gepikte, ge
dachte. 
En dat deed ons dan weer denken 
aan 'Als God in Frankrijk', het 
nieuwe programma van Felice. Dit 
programma bestaat erin een Be
kende Vlaming naar het zuiden van 
Frankrijk te loodsen om aldaar iets 
met hem of haar te gaan doen. 
Daarmee Is ook meteen gewezen 
op het grootste gebrek van het 
programma: het ontbreekt aan een 
fatsoenlijk plan. in de tweede af
levering had men Rocco Granataen 
Kris De Bruyne laten overkomen 
naar een sjiek etablissement naast 

vertellen heeft dan 'thuis in zijnen 
hof'. Nieuw is het bovendien ook al 
niet: LucSaffloeröeeö het met één 
praatgast in den vreemde, Johan 
Terryn deed het met meerderen 
thuis, de Bekende Nederlanders 
mogen naar 'Villa Felderhof'. 
'Als God in Frankrijk' lijkt hier dan 
ook vooral op te gaan voor Felice -
die wij overigens geen pleziertje 
misgunnen zolang daar ook daad
werkelijk iets tegenover staat. En 
daarmee zijn we opnieuw bij onze 
titel aanbeland: God is rond, zeker 
dezer dagen in Frankrijk. 

Krik 
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Pat verkoopt 
goefl... 
De media nemen zonder enige kritische 
zin de theorie van het RBTf-programma 
Au nom de la loi over dat Dutroux he
lemaal alleen werkte en zeker geen le
verancier was voor een netwerk Ik heb 
destijds de rapporten van de commissie-
Dütroux opgevraagd en van a tot z uit
gepluisd Daaruit blijkt ondubbelzinnig 
dat Dutroux waarschijnlijk wel degelijk 
deel uitmaakte van een netwerk Een 

Informant meldde de rijkswachter dat 
Dutroux zijn kelders verbouwde „ten
einde er kinderen in onder te brengen In 
afwachting dat ze naar het buitenland 
worden gebracht" (biz 42) Een andere 
informant verklaarde dat Dutroux hem 
voorstelde mee te werken aan de ont
voering van jonge meisjes Dutroux 
zegde daarbij letterlijk „Zo'njonge meis
jes, die zijn fris, dat verkoopt goed en 
brengt veel op" Dutroux noemt be
dragen van 100 000 tot 150 000 fr (bIz 
47) Dit wijst op mensenhandel en een 

netwerk Bij een huiszoeking vond men in 
de kelder van Dutroux een scanner en 
drie zendontvangers afgestemd op de 
frequenties van rijkswacht en politie Bo
vendien vond men een lijst met de po-
litiefrequenties in verschillende steden 
Dat wijst op georganiseerde misdaad 
Dutroux had contacten in het buiten
land men vond in zyn huis Slowaaks geld 
en zelfs een Tsjech die illegaal in België 
verbleef (blz 46) Weinstein had een 
onderduikadres in Hongarije (tweede 
rapport blz 98) 

Dutroux was absoluut geen alleen
staande marginaal, zoals de RTBf be 
weert Het POSA-team dat Dutroux In 
1995 observeerde meldde dat er voor 
durend auto's af en aan reden onder 
meer witte Mercedessen Eén keer werd 
er zelfs een ongeveer zesjarig meisje 
binnengebracht (') Dit zyn geen ge
ruchten en geen verhalen van mentaal 
labiele personen als XI Het zijn nuchtere 
verslagen van politiemensen 

Luc van Dun. 
Mortsel 

^ WEDERWOORD ^ 

Oud-Belgisch 
Hopelijk kan het Prins P/;ilipsfonds ook 
al die simplistische vooroordelen over 
Brussel wegnemen (WIJ, 4 april jl.). 
Het IS hier voor een overheidsinstelling 
helemaal niet meer nodig nog tweetalig te 
zijn, zelfs de externe schijn ervan heeft 
afgedaan. Zo doet oom B-Stichting het al 
netjes eentalig Frans- zij acht het al lang 
met meer vandoen haar benaming noch 
adres ook nog in het Nederlands te ver 
melden in de twee Handels- en Beroe 
pengidsen van de telefoonzone Brussel 
Dat hoeft evenmin nog in de landelijke 
Gouden Faxgids, misschien om er het 
noorden bij te verhezen. 
Twee brieven hierover, met een tussentijd 
van een ]aar, worden zelfs met eens meer 
beantwoord. 

Eén jaartje dan toch wordt de NL-be-
naming vermeld... maar moet dan ach
teraan de Franstalige benaming worden 
opgezocht, wat even bespottelijk is als 
strijdig met de verplichte tweetaligheid. 
Merci' 

Maar er is nog hoop en leven na de 
stichting- die met de naam van mevrouw 
de koningin sloeg wel onmiddellijk een 
mea culpa voor hetzelfde euvel, beterde 
zich en vermeldde zich tweetalig. Comme 
il faut' Ook een briefje kon ervan af. 
En, nu alleszins, ook dit nog, in deze 
hemelse sporthoogdagen- onze federatie, 
met dito centjes omgedoopte sporttem-
pel, doet het in de Beroepengids ook 
eentalig Frans. 

E. F., 
Brussel 

Waar naartoe? 
Terwijl Bert Anciaux aan ID21 werkt, 
spreken 10 van de 24 aanwezigen op het 
beraad van Laakdal zich uit voor een 
verkiezingskartel met de VLD. Bij mi) 
roept deze vaststelling één vraag op: waar 
staat de Volksunie op dit moment ei
genlijk voor? 

Nico Van Campenhout, 
De Klinge 

Joris van Severen 
Na het lezen van de brief van Luc Vij-
verman (WIJ, 4 juni jl. over de her
denkingsmis voor Joris van Severen) ben 
ik diep ontgoocheld. Dit lijkt sterk op de 
gebruikelijke tactiek om „mensen" af te 
breken zonder „volledig" op de hoogte te 
zijn van alle feiten, van hun morele ach
tergronden en van hun idealistische waar
den. In volle repressietijd werden zelfs 
eigen bloedverwanten verloochend om
wille van hun vermeende "zwartheid" 
Na de bevrijdingsroes volgde al snel de 
ontnuchterende waarheid waardoor mijn 

respect voor deze idealisten is ontstaan en 
blijven groeien. Zowel Joris van Severen, 
als dokter Borms, als dom Modest Van 
Assche, als Irma Laplasse, als Leo Vin-
devogel, tot zelfs Victor Matthijs (die zijn 
grote schuld heeft bekend) toe, hebben 
door hun heldhaftige aanpak mijn ge
voelens van respect afgedwongen 
Terwijl Joris van Severen vrijwillig de 
dood IS ingegaan ten bate van zijn ka
meraden, heeft de moordenaar van apo
theker Degrelle (broer van Leon De-
grelle) 200 gijzelaars voor zijn vader
landse moord laten boeten Voor deze 
moordenaar mijn eeuwige minachting. 
Hebben wij het recht om mensen zoals 
Joris van Severen als schunnige figuren 
voor te stellen? Was hij een dictatoriale 
dromer of een idealist in woord en 
daad' 

Tine Merkx, 
Lier 

Repressiedecreet 
We moesten eens lachen toen we hoorden 
dat de Franstaligen van dit land naar het 
Arbitragehof stappen om na te gaan of het 
Vlaams parlement zijn boekje met te 
buiten IS gegaan inzake het repressie
decreet 

Wat ons echter boos maakte, was het feit 
dat Waals minister-president Collignon 
het argument van de „federale loyauteit" 
inriep om dit Vlaams decreet onmid
dellijk te kelderen. 

Ja, hiermee is weer eens bewezen hoe 
graag de Franstaligen misbruik maken 
van het begrip „federale loyauteit" ze 
roepen dit ook in als het gaat over het 
behoud van de federale Sociale Zekerheid 
en over het behoud van de geldstroom 
van Vlaanderen naar Wallonië. 
Échte federale loyauteit zou betekenen 
dat de Franstaligen eindelijk eens durven 
spreken over het onverwerkt verleden 
van de collaboratie en van de repressie en 
dat ze hun leerlingen en hun ministers 
aansporen om het Nederlands als tweede 
taal te leren en te gebruiken en dat ze 
ophouden zich te mengen in de Vlaamse 
Rand. 

Immanuel Synaeve, 
Lier 

Spreekverbod 
Vla de media vernam ik dat de voorzitter 
van het Blok spreekverbod opgelegd 
heeft zowel aan Filip De Winter als aan 
Alexandra Colen. De eerste heeft mets 
tegen een blote bil, wel tegen een andere 
huidskleur. Alexandra kan wel tegen een 
andere huidskleur, maar bloot maakt haar 
blijkbaar misselijk. 
Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat het 
Blok een zootje van allerlei extremisten 

Wat moet het moeilijk te leven zijn met 
zo'n uiteenlopende gedachten' De Win
ter zou moeten weten dat migranten met 
meer naar huis (') kunnen of willen 
Zeker met de tweede en derde gene
ratie. 

En Alexandra Colen, ik kan er bijna 
medelijden voor opbrengen, zal nooit al 
het bloot van deze wereld kunnen weren. 
Al de naakte beelden in Florence, de 
naakte vrouwen en mannen op schil
derijen, de naakte Jezus op de arm van 
Maria om deze maar te noemen, zouden 
allemaal moeten verdwijnen of vernietigd 
worden Nochtans heeft de God van 
mevrouw Colen ons naakt geschapen. Er 
IS met dat naakt mets verkeer, en zeker 
met om zich over te schamen. Mevrouw 
Colen zou zich beter bezig houden met 
het bestrijden van misbruik van vrouwen 
voor prostitutie, van kinderporno, van 
pedofiele misbruiken en dies meer. Dat 
zijn zaken die mensen frustreren, of ziek 
maken of eeuwig tekenen. 
Ik sta volledig achter het standpunt van 
Immanuel Synaeve uit Lier i.v.m. drugs 
(WIJ, 11 juni jl.). Ik, 76 jaar oud, heb ook 
nooit één drug genomen, nooit gerookt, 
heel weinig alcohol gebruikt. Toch kan ik 
ook begrip opbrengen voor het standpunt 
van de VU-jongeren. Ik ben met geplaatst 
om over dat standpunt een oordeel te 
vellen, dus laat ik aan anderen de dis
cussie over. Ik probeer steeds verdraag
zaam te zijn en zo ik het standpunt van 
anderen niet kan aanvaarden, dan ge
bruik ik daarvoor geen verwijten als 
„kwezel" of kreten of dreigementen om 
de VU te verlaten. Ik leg gewoon mijn 
standpunt uit. 

Dat IS voor De Winter en Colen blijkbaar 
met mogelijk! 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

Oorzaak 
aanpakken 
Inzake de wederwoorden „Omtrent 
drugs" volgende bedenkingen. 
Strijd tegen drugs zal met verbod nooit 
gewonnen worden. Verstandige promi
nenten aan de top der drugsbestrijding 
geven dit grif toe. Voor de publieke opinie 
mag de overheid niet toegeven. Zou 
zoveel zijn als schuld bekennen dat zij aan 
de basis ligt van de oorzaak. Zoals ouders 
die de opvoeding van hun kinderen om 
allerlei (uitlegbare!) redenen verwaarlo
zen achteraf boos zi)n omdat zij on
controleerbaar geworden zijn. Nooit zul 
len ZIJ toegeven dat hun opvoeding de 
schuld IS. 

Typisch menselijk trekje van de schuld op 
wat anders te schuiven. Drugs produ 
cerende landen vragen Europa om de 
behoefte terug te dringen Weten ten 

minste beter dan hier waar de oorzaak 
ligt. Die oorzaak dringt met meer door. 
Kent iemand ze nog' De veel te hoge 
loonlasten en de daaruit ontstane hoge 
werkloosheid van 826.000 mensen in 
werkelijke cijfers. Niet de verdoezelde 
overheidscijfers. De toenemende stress, 
zorgen, angst, onzekerheid, doelloosheid 
en verveling die de mensen doen zoeken 
naar tijdelijk vergeten. 33.000 echtschei
dingen per jaar die een gevolg zijn van 
onredelijk stijgende spanningen en 
stress. 

Zo verbluffend simpel is dat Niet wie de 
oorzaak ziet is de simplist, maar wie keer 
op keer nieuwe gevolgen aan gevolgen 
knoopt. Los de oorzaak op en de ge
volgen verdwijnen' 

De enige oplossing is dat er géén behoefte 
meer is aan nadelige producten. Ver
volgens de woekerhandel in gezondheid 
benadelende producten uitschakelen 
Kan alleen door woekerwinsten en il
legale handel uit te roeien op de enig 
mogelijke manier. 

Met schadelijke producten, zoals kal-
meerpillen, goedkoop en zuiver in de 
apotheek te krijgen. Alleen op voorschrift 
en mits opgave identiteit te verkrijgen. 
Op die wijze kan men dan de (onge
lukkige!) gebruiker helpen en de oorzaak 
aanpakken! Vraag is of de overheid en de 
schijnheilige kruisvaarders tegen drugs 
dit wel willen' Om eigen fouten en mach
teloosheid te verdoezelen houden zij het 
been stijf. Onwillekeurig, maar ook 
stompzinnig, bevorderen zij de miljarden 
winsten van de illegale woekerhandel. 
Gedoogbeleid is eveneens een teken van 
machteloosheid. Daarmee schuift men 
gemakshalve en onkundig de oplossing 
der oorzaak van het misbruik van zich af. 
In die zin is het logisch dat men toelaten 
of gedogen, zonder omkadering van een 
volledig pakket van voorkomende maat
regelen, blijvend zal veroordelen. 
Stop met wie de oorzaak wil oplossen, 
een voorstander van druggebruik te noe
men. Het enige dat en wat iedereen wil, 
ook de gebruiker, is de oorzaak van 
misbruik oplossen. Gezonde en gelukkige 
mensen verlangen met naar gezondheid 
schadende producten. In de visie op drugs 
IS gewoon een babels spraakverwarrend 
misverstand aan de gang! 

W. Degheldere, 
Brugge 15 

PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven m te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schnjver ver 
zoekt initialen te gebruiken 
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Op 9 maart 1927 wordt in Gent de kleine 
Werner Ferdinande geboren. Al van bij 
zijn eerste schreeuw voorspelde de vroed
vrouw hem een grote toekomst. Ze deed 
dat - bij wijze van klantenbinding - bij 
iedere boreling, maar in het geval van 
Ferdinande jr. bleek ze het bij het rechte 
eind te hebben. Ofschoon Will Ferdy -

eerst nog onder de artiestennaam 'Ferry' -
met de jaren enige bekendheid in het 

Gentse krijgt, komt zijn carrière pas goed 
van de grond tijdens zijn legerdienst. Het 
is ook daar dat hij besluit 'beroeps' te 
worden. „Ik werd ondergebracht bij de 
'Welfare', een soort van 'ontspannings
troepen' ter vermaak van de Belgische 
militairen in Duitsland. Het is daar dat ik 
de showbizz heb leren kennen en toen ik 
in september '48 afzwaaide stond mijn 
besluit vast; ik zou beroepsartiest wor
den." Ten tijde van die beslissing had 
Ferdy - tot grote ergernis van zijn ouders 
- geen enkel vooruitzicht. „Totdat ik de 
kans kreeg om drie maanden lang te 
werken voor de Antwerpse Andenne Bel-

gique. Ik presenteerde er en mocht er ook 
wekelijks een lied brengen. Het was mijn 
belangrijkste leerschool." 
„Het was een heel andere tijd" vervolgt 
Ferdy „Er was dagelijks een voorstelling, 
's zondags waren het er zelfs drie. Het 
uitgaanstheater was in volle bloei. Ik 
bracht in die tijd één eigen lied, dat ik 
voor Decca ook onmiddellijk op plaat heb 
mogen zetten." Ferdy's eerste plaat was 
meteen een 'hitje'. „Het stond op de 
achterkant van 'Nacht over Java' en ik 
was daar natuurlijk heel fier op. Het lied 
werd ook geregeld gedraaid op de radio. 
Toendertijd maakte op het NIR nog een 
examencommissie de dienst uit: wilde je 
je plaat gedraaid krijgen in het hoofdhuis 
dan moest je eerst voorbij die commissie. 
Twee keer kreeg ik een onvoldoende, een 
derde keer mocht ik op de nationale 
radio." Ferdy's 'Ziede gij mij gere' werd, 
naar de normen van de tijd, een echte 
Vlaamse megahit. In de loop van de jaren 
zijn er minstens 40.000 exemplaren van 
over de toonbank gegaan. „Dat zijn de 
officiële cijfers van de auteursrechten
organisatie SABAM. In werkelijkheid zul
len het er meer geweest zijn: zwartpersen 
was toen schering en inslag." 

MEER, MAAR BETER 
'Ziede gij mij gere' was Ferdy's eigen 
'Eviva Espana'. Maar de zanger wilde 
meer en vooral beter. „Mijn eerste hit 
heeft mij populair gemaakt, maar het was 
niet het genre waarin ik verder wilde. 
Mijn publiek was dan ook geregeld te
leurgesteld omdat het meer van hetzelfde 
verwachtte." Ferdy maakte het zich daar
mee niet echt gemakkelijk: zijn luister
liedjes sloegen niet echt aan en de pla-

W ill Ferdy staat dit jaar een halve eeuw op de 

planken. WIJ luisterde naar het recent 

verzamelde werk en keek met hem terug op lief en 

leed van de voorbije 50 jaar. 

• UITSMIJTER • 

tenfirma's zagen geen brood meer in hem. 
„Ik was ook zeer moeilijk verkoopbaar. 
Bovendien zag het 'andere' publiek die 

zanger van 'Ziede gij mij gere' ook niet 
echt zitten." zegt Ferdy „Ik heb enkele 
jaren geen enkele plaat meer kunnen 
opnemen, ook al erkenden de platen-
bonzen de kwaliteit van de nummers. Eén 
ervan, 'Het regent in de straten' is later 
overigens wél een succes geworden. Ik 
deed veel solo-optredens bv. en die hiel
den me financieel recht. Ik werd een 
artiest om naar te luisteren. Ook nu nog 
vraag ik dat mensen tijdens mijn op
tredens naar mij kunnen luisteren. Je zal 
mij bv. niet zien optreden op bierfeesten. 
Dat gaf mij dan weer de naam dat ik 'zeer 
pretentieus' zou zijn..." 

zijn muziek ... „Zoals ook u, blijven 
mensen mij ernaar vragen. Voor mij was 
dat moment een hoogtepunt omdat ik 
eindelijk mezelf kon worden. Ik had altijd 
angst van het publiek. 'Wat denken ze van 
mij?' ging het steevast door mijn hoofd. 
Er werd over geroddeld en door het toe te 
geven viel die druk van mij af. Zakelijk 
gezien was natuurlijk een betere strategie 
denkbaar geweest, want het aantal op
tredens liep een tijdlang flink terug." Of 
hij dan niet beter zedig gezwegen had? 
„Nee" luidt het vastberaden. „Ik moest 
mezelf bevrijden." Het ANZ hield er 
destijds een andere bevrijdingstheorie op 
na en verwijderde Ferdy prompt van de 
affiche. „Toen dacht ik 'die smeerlappen', 
maar nu kan ik er enigszins inkomen. Ze 

Ik ben er ook nog! 
Het was een van Vlaanderens grootste 
dichters, Guido Gezeik, die Ferdy's zang
carrière een nieuwe impuls gaf. „Bij het 
samenstellen van een nieuwe oneman-
show stootte ik toevallig op het gedicht 
'Het Schrijverke'. Daar zat gewoon mu
ziek in!" Bij alle platenfirma's werd het 
initiatief op hoongelach onthaald: 'Wie 
zou dat nu kopen ?' Opnieuw komt het lot 
Ferdy een handje helpen: hij mag op een 
rondreis door Amerika om er enkele 
optredens te verzorgen voor de aldaar 
wonende Vlamingen. Ferdy pakt er 
avond na avond uit met 'Het Schrijverke' 
en de Vlaamse pers, die het gebeuren van 
nabij volgde, deed op haar beurt hetzelfde 
en zorgde er zo voor dat Ferdy opnieuw 
een Vlaamse megahit te pakken had. 
Het gaat Ferdy in die periode voor de 
wind. In 1967 zal 'Christine' het le
venslicht zien maar met de hulp van ene 
Jacques Brei zong hij enkele jaren daar
voor al 'De Stervende' de Vlaamse on
sterfelijkheid in. Het was opnieuw de 
radio - 'Ik kan die mensen niet genoeg 
bedanken' zal Ferdy ergens zeggen - die 
het lied een kans gaf. Het lied werd in 
Vlaanderen dermate populair dat som
migen Ferdy kwamen melden dat ook 
Brei het zong... 

OUT & OVER? 
Vlaanderen zal zich Ferdy echter niet 
alleen herinneren van zijn luisterliedjes. 
Zijn outing voor de Vlaamse televisie 
veroorzaakte zeker zoveel opschudding. 
Ferdy was de eerste artiest van enige 
naam die bekende homofiel te zijn. Als we 
hem ontmoeten is het nieuws van Frank 

Sinatra's dood juist gemeld en, verwij
zend naar Sinatra's in memoriam, vragen 
we of die outing in het in memoriam van 
Ferdy niet meer aandacht zal krijgen dan 

hebben nooit gezegd dat ik niet meer 
gewenst was, wel dat mijn repertoire niet 
paste in het geheel. Ik heb de brieven van 
Valere Fortier - die zich overigens later 
daarvoor verontschuldigd heeft - nog 
liggen. Ook Gazet van Antwerpen had na 
mijn bekentenis lange tijd geen goed 
woord meer voor mij over. Dat is nu, 
gelukkig, ten goede gekeerd. De hypo
crisie heeft mij het meest gestoord: men 
had mij in mijn gezicht moeten zeggen dat 
men mij weerde o.w.v. mijn homofilie. Er 
was zelfs een pastoor die vanop de preek
stoel de mensen waarschuwde niet naar 
mijn optredens te gaan. Gelukkig was dat 
een uitzondering. Bovendien: tijden ver
anderen." 

Ook in het Vlaamse bewegingsleven evo
lueren de geesten en vorig jaar was Ferdy 
te gast op de IJzerbedevaart. Is hij een 
flamingant? „Niet echt" luidt het ant
woord. „Maar ik ben wel een 'goede 
Vlaming'. Franstaligen die mij aan de kust 
of in Brussel niet minstens in mijn eigen 
taal te woord trachten te staan, zal ik op 
mijn beurt niet van antwoord trachten te 
dienen in hun taal. Ik sta erop dat waar 
Nederlands gesproken moet worden, dat 
ook gebeurt." 

UIT HET OOG... 
Opnieuw verwijzend naar Ferdy's in me
moriam: het zal waarschijnlijk afgesloten 
worden met 'Hij was een groot artiest, die 
tijdens zijn leven nooit echt de erkenning 
kreeg die hij verdiende'... „Ik heb er al 
over gedacht om in mijn testament te 
laten opnemen dat het de pers verboden 
is om over mij nog te schrijven als ik er 
niet meer zal zijn. Dan komen ze boven." 
zegt Ferdy „Van bepaalde weekbladen 
heb ik - wat ik ook gedaan heb - nog nooit 
een cover gehaald: ze zouden misschien 

wel eens niet genoeg kunnen verkopen. 
Voor de voorstelling van mijn nieuwe 
CD's heb ik in een Vlaams dagblad 25 
lijntjes gekregen en daarboven stond een 
kop van minstens de dubbele oppervlakte 
'Hoe versier ik Di Caprio?'. Begin er dan 
maar aan,.. Zoiets straalt ook over op het 
publiek. Je wordt automatisch in een 
hokje geduwd: 'Het is toch niet de grote 
ster'. De media beseffen onvoldoende dat 
ze een show kunnen kraken door er niets 
of schamper over te schrijven. Toen 
Wendy Van Wanten - overigens een zeer 
sympathieke dame - naar de Baranja ging, 
stond dat met grote foto's in alle kranten. 
Dat ik in hetzelfde gezelschap meereisde 
en voor 'onze jongens ter plaatse' een 
geslaagd concert hield, heb ik nergens 
gelezen. Het ligt niet in mijn aard om 
sensatie te scheppen. Ik ben wie ik ben, 
dik niets aan, maar wil geapprecieerd 
worden voor wat ik doe. Als de media 
meewerken, heb ik morgen weer een 
superhit en ben ik weer 'De grote Will 
Ferdy'. Nu gebeurt het dat mensen vra
gen: 'Zing jij nog?' Ik kan het hen niet 
kwalijk nemen, zo werkt het nu eenmaal. 
Dit klinkt natuurlijk allemaal zeer ne
gatief, maar troost je: ik ben er niet hele 
dagen mee bezig. Je hebt er me dan ook 
om gevraagd. Ik heb nu gelukkig werk 
genoeg en zolang ik het graag doe en het 
mij gegund is, doe ik voort. Wees gerust: 
ik ben er ook nog!" 

Dat Will Ferdy blijft zingen, kunnen we 
bevestigen. Op 16 november zal een 
groot eerbetoon met diverse sterren van 
het Vlaamse lied in de Antwerpse Aren-
bergschouwburg gehouden worden. Bij 
zijn diamanten jubileum krijgt u weer een 

interview! 

(gv) 

c» De nieuwe CD's 'Een halve eeuw' en 
'Will Ferdy zingt Jacques Brei' liggen 
in de meeste platenzaken. Indien u ze 
daar niet vindt: ze zijn ook te bestellen 
bij Will Ferdy Producties, Sint-Ber-
nardsesteenweg 989/8, 2660 Hobo
ken, tel. 03/827.06.79, fax 
03/828,56.29. 

Moment
opname uit de 
lange carrière 
van will 
Ferdy: 
„Zolang Ik het 
graag doe en 
hetmij 
gegund Is, 
doe Ik voorti" 
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