
D e federale regering wordt 
andermaal door communautaire 
tegenstellingen geplaagd. Zo is nog 

steeds geen beslissing genomen over het 
toekennen van gemeentelijk stemrecht voor 
EU-burgers. De VU eist waarborgen, want 
vreest dat de onvoorwaardelijke toekenning 
van het EU-stemrecht de positie van de 
Franstaligen in Brussel en uit de Rand nog zal 
versterken. De SP roept de coalitiepartner op 
om zo snel mogelijk - lees: zonder 
voorwaarden - het gemeentelijk EU-stemrecht 
goed te keuren. De Vlaamse socialisten zijn 
bereid daaraan het gemeentelijk stemrecht voor 
migranten te koppelen. Het zou van 
staatsmanschap getuigen mocht de premier dat 
in overweging nemen en tegelijk de Vlaamse 
waarborgen aanvaarden. 

Eigenlijk moest België reeds voor 1 
januari 1996 een oplossing voor het heikele 
dossier hebben gevonden. Na meerdere 
aanmaningen van de Europese Commissie 
adviseerde de advocaat-generaal van het 
Europees Hof van Justitie om België te 
veroordelen. Er hangt dit land een dwangsom 
van 7,6 miljoen fr. boete per dag uitstel boven 
het hoofd. 

Straks staat ook het geld van de 
gemeenschappen ter discussie. Volgens de 
financieringswet van 1989 moet op 1 januari 
1999 een nieuwe sleutel voor de verdeling van 

Objectieve 
criteria 

onderwijskredieten van kracht worden. Het 
zag er naar uit dat de eerste minister dit jaar 
geenszins de financieringswet wou wijzigen. 
Dehaene wil zonder communautaire 
kleerscheuren het werk afmaken. Hij weet dat 
de beide gemeenschappen over de verdeling 
van de onderwijskredieten een andere mening 
hebben. Het gaat er voor beiden om zoveel 
mogelijk geld binnen te rijven. Volgens de 
financieringswet moet de verdeling van de 
middelen worden aangepast 'aan de verdeling 
van het aantal leerlingen aan de hand van bij 
wet vastgestelde objectieve criteria.' 

Wat zijn objectieve criteria? De wet zegt 
daar weinig tot niets over. Dat moest ook 
premier Dehaene naar aanleiding van een 
interpellatie van VU-gemeenschapssenator 
Chris Vandenbroeke erkennen. In de Kamer zei 
VU-fractieleider Annemie Van de Casteele „dat 

het beleid van de twee gemeenschappen uit 

elkaar is gegroeid en dus ook de definitie van 

het begrip leerling." 

Voor de Vlaamse gemeenschap komen 
alle min-18 jarigen die op Vlaams grondgebied 
wonen - en dus ook in de 
faciliteitengemeenten - in aanmerking om het 
leeriingenaantal te bepalen. Voor de Franse 
gemeenschap vormt het aantal studenten uit de 
Franstalige scholen, hogescholen én 
universiteiten het objectieve criterium. De 
berekeningswijze van de Franstaligen brengt de 
Franse gemeenschap 3 miljard fr. extra op, de 
berekeningswijze van de Vlaamse regering 
brengt de Vlaamse gemeenschap 5 miljard fr. 
meer op. 

(evdc) 
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't Kan niet langer zo verkeren. 
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V anzelfsprekend zijn wij trots dat 
Viaanderen het op sociaai-econo-

misch vial< zeer goed doet. Ai zui je ons, 
zeifs op de vooravond van 11 juii, niet 
Inoren uitbazuinen dat we daarom beter, 
slimmeren mooier zijn dan anderen. Dat 
de wericloosheid in Vlaanderen zowat de 
laagste van de hele Europese Unie is, 
verheugt ons in hoge mate, maar is geen 
reden om andere regio's verwijten te 
mal<en. Ze kunnen er wel uit leren dat het 
mooie van een gefederaliseerd 
land precies bestaat uit het feit 
dat elk van de deelstaten ver
antwoordelijk is voor zijn doen 
en laten. En dat inzet en durf 
beloond worden. Anderhalve 
eeuw lang werd België samen-
gehouden door het kunstma
tig gevoel dat "eenheid macht 
maakt". Via allerhande verzinsels kregen 
vele generaties vaderlandsliefde aange
leerd, een "verplicht vak' dat tot niets 
heeft geleid. Of toch? Dankzij de grote 
inzet van vele flaminganten kreeg onze 
generatie wat ooit een gebed was- "Geef 
ons een vaderland om te beminnen" . 
Naar de woorden van Marnix Cijsen. 
In een krachtig artikel in De Standaard (7 
juli jl.) stelt Manu Ruys terecht dat de 
positie van Vlaanderen in de voorbije 
halve eeuw fundamenteel veranderd is. 
Hij wijst daarbij factoren aan die deze 
evolutie mogelijk hebben gemaakt. Dat 
dhr. Ruys vooral christen-democratische 

politici verantwoordelijk acht, is naar 
onze mening maar ten dele juist. Er zijn 
ook CVP-mandatarissen te noemen die 
de evolutie even hard hebben tegen
werkt. Bovendien komt het ons voor dat 
de baanbrekende rol van de Volksunie 
wordt onderschat. Het waren toch 
Vlaams-nationalisten die in de parlemen
ten de Vlaamse cultuur- en strijdver-
enlgingen een stem hebben gegeven. En 
die de regeringen tot staatshervormin-

Een vaderland 
om te beminnen 

gen hebben verplicht. Maar laten we het 
op deze 11 juli vooral over de toekomst 
hebben. 
De jongste staatshervorming, waarbij 
een belangrijke doorbraak werd bereikt, 
bracht niet de ultieme droom van "on
afhankelijkheid". Integendeel, de klas
sieke tegenstellingen die de Vlaamse be
weging sinds haar ontstaan kleuren, wer
den opnieuw benadrukt. Wij hebben er 
geen moeite mee om te bekennen dat 
naarmate onze gemeenschap zelfstan
diger wordt de begnpsverwarring over 
autonomie, onafhankelijkheid, federa
lisme, confederalisme aangroeit. Nieuw 

Is het feit dat de zelfstandigheldsge-
dachte niet langer enkel bij de tradi
tionele independisten leeft. Maar nu ook 
socio-economische kringen - werkge
vers, bankiers, sommige vakbonden -
bekoort, ook zij vragen meer zelfstan
digheid voor de deelstaten. De praktijk 
heeft ze geleerd dat overleg binnen een 
Belgisch kader niet meer mogelijk is. 
Bedrijfsleiders in Vlaanderen houden er 
een andere "cultuur op na dan deze In 
Wallonië, en omgekeerd. 
De wending wordt versterkt omdat, door 
het wegvallen van de bestuurlijke band 
tussen Vlaanderen en Wallonië, de twee 
gemeenschappen een eigen beleidsdy-
namiek zijn gaan ontwikkelen. Een dy
namiek die het verschil van handelen en 
denken tussen Noord en Zuid beklem
toont. De wijze waarop de economie 
wordt beredderd, aan gezondheidszorg 
wordt gedaan, met werkloosheid wordt 
omgesprongen, hoe met het buitenland 
wordt gehandeld, de overheid zich het 
privé-inltiatief verhoudt, het zijn zovele 
verschillen die aantonen dat niet langer 
van één Belgisch model kan gesproken 
worden. Deze verscheidenheid werpt 
ook een ander licht op de rol van de 
federale overheid. Het wordt met de dag 
minder zinvol om een breed Belgisch 
niveau te handhaven. Integendeel! Wie 
de eeuwwisseling vlekkeloos wil halen, 
doet er goed aan de toekomst van de 
twee deelstaten nu én degelijk voor te 

bereiden. Niet meer vanuit het Belgisch 
belang, maar vanuit het belang van de 
gemeenschappen die de Unie bevolken. 
Van volk tot volk dus, zonder Belgische 
omweg. Tal van kringen, politieke en 
andere, binnen Vlaanderen evolueren in 
deze naar eensgezindheid. 
Tussentijds geeft de Vlaams-nationale 
feestdag ons de kans om in eigen boe
zem te kijken, om naast de pluspunten 
van ons kunnen de onvoldoendes van 
ons falen te plaatsen, Eén voorbeeld mag 
volstaan. Zo bedroeft ons bijzonder diep 
de onverstandige maatregel om ge
meentebesturen eigenmachtig bouw
vergunningen te laten uitreiken, zonder 
advies van stedenbouw! Door deze 
maatregel komt ons hopeloos ver
knoeide land nog meer onder druk. Be
seft de Vlaamse regering niet hoe wa
genwijd zij de deur voor misbruiken 
openzet? Er zullen altijd wel burger
meesters en/of schepenen zijn die uit 
electorale en andere baten een betwist
bare bouwvergunning niet zullen schu
wen Het volstaat het jaarverslag van de 
ombudsman van de Vlaamse Gemeen
schap uit te pluizen om te zien hoe 
Vlaamse overheden nog steeds in de 
knoei liggen met hun ruimtelijke 
(wan)orde! 
Graag een vaderiand om te beminnen, 
maar liefst een vaderiand waar het goed 
blijft om te leven, 

Maurlts van Liedekerke 



275 OP 67.706 
Van de 67.706 inwoners van de zes 

Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel 

hebben er tot nog toe 275 (rond de 0,4%) 

te kennen gegeven hun contacten met de 

Vlaamse overheid in het Frans te laten 

verlopen. Het cijfer stond in De Standaard. 

Zoals geweten heeft Leo Peeters in zijn 

rondzendbrief geëist dat de Franstaligen 

telkens opnieuw een aanvraag voor 

wm 

Franstalige documenten moeten indienen. 

Dit aantal is bijzonder klein, temeer daar 

het FDF alle inwoners van de zes 

faciliteitengemeenten had voorzien van 

kant-en-klare modelbrieven voor het 

aanvragen van documenten in de taal van 

Molière. Het betreft hier enkel de contacten 

met de Vlaamse overheid, over die met de 

gemeenten is nog geen getal gekend. 

Fabiolanditis 
,,Nu de hoera-patriotten de macht hebben overgenomen 
scheelt het niet veel of de natie wordt ondergedompeld in 
een schuldcomplex omdat niemand nog de Brabangonne 
kan zingen. Er Is weer een markt voor het nationale 
volkslied. Bondscoach l̂ ekens zorgt er trouwens voor dat 
ook Opus Dei een graantje mee kan pikken. Dat gedoe met 
de handjes In elkaar van de Belgische spelers Is pure 
Fabiolanditis. Nu de hosties nog." 

Hugo Camps In zijn wekelijkse column in P-MagazIne, 25 juni 
1998. 

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

De stad Bilzen Is, samen met 4 
andere Vlaamse steden en gemeenten, 
genomineerd voor een Gulden Spoor 
in de categorie 'Gemeentelijke Initi
atieven' en met name voor het in-
burgeringsproject voor nieuwkomers. 
Het verdict valt op 12 juli tüdens de 
slotmanifestatie van Vlaanderen 2002 
te Brugge. 

In l 997 waren er voor het eerst 
sinds jaren weer meer geboorten dan 
het jaar ervoor. 

' ! De Kamer heeft beslist dat as 
van overledenen niet mee naar huls 
mag met de familie. 

" I De Kamercommissie van Bin
nenlandse Zaken heeft meerderheid 
tegen oppositie de zgn. voetbalwet 
goedgekeurd. Deze wet moet het mo
gelijk maken hooligans te bestrijden. 

: . Theo Kelchtermans voelt de 
verkiezingen - en de voor hem daarbij 
horende nattigheid - komen en zie: 
Vlaanderen heeft officieel nog maar 
193.000 werklozen. 

is Leo Delcroix heeft ook verkie-
zingsplannen en wenst dat voor TV-
toestellen op kampeerterreinen geen 
kijk- en luistergeld meer betaald moet 
worden. 

F Vlaams minister Leo Peeters 
voelt verkiezingen komen en wil jon
geren het recht op fuiven geven. 

M Snelheidsduivels en dronke
mannen in het verkeer zullen strenger 
gestraft worden. Of de betrapping zal 
gebeuren middels onbemande ca
mera's is maar zeer de vraag: alleen In 
Limburg werken ze min of meer 

M De sexuele meerderjarigheid 
wordt teruggebracht tot 14 Jaar. 

n België treedt binnen in de 
Nieuwe Wereld en krijgt een wet op 
Informaticacriminaliteit. 

I ! De helft van de loketbedienden 
van De Post slaagt niet voor het exa
men van... loketbediende. 

Fl De eerste mosselen zijn niet 
groot, maar wel lekker! 

IJDELE HOOP 
Zoals bekend ondernemen Franstalige 
partijen, instellingen en mandatarissen al
lerlei acties tegen de omzendbrieven van 
de Vlaamse regering. De taaifaciliteiten 
worden door de Vlaamse regering als 
uitdovend beschouwd. Telkens opnieuw 
moeten de Franstaligen uit de facilitei
tengemeenten een aanvraag indienen wan
neer ze in hun contacten met de overheid 
in het Frans willen bediend worden. 
Het FDF vond er niet beter op om aan de 
inwoners van de zes faciliteitengemeenten 
voorgedrukte brieven te bezorgen in de 
hoop dat velen deze zo snel mogelijk naar 
de Vlaamse administratie zouden sturen. 
Dat is - tot nu toe - een ijdele hoop 
gebleken. Slechts 275 Franstahgen hebben 
er bij de Vlaamse administratie op aan
gedrongen om hun contarten met de over
heid niet in het Nederlands, maar in het 
Frans te laten verlopen. 

BETOGING 
De Franstalige partijen gaan nog steeds 
tekeer tegen het repressiedecreet dat in het 
Vlaams parlement werd goedgekeurd. An
dermaal zet het FDF zich op kop van het 
peloton. Vanuit zijn kabinet organiseert de 
Brusselse schepen en FDF-voorzitter Oli

vier Maingain een betoging tegen het de-
creet-Suykerbuyk. Maingain trok daar
voor een 'symbolische' datum en plaats 
uit. De betoging wordt op 11 juh ge
houden op het Martelaarsplein waar de 
Vlaamse regering gehuisvest is. 
Voor de provocerende betoging tegen 'het 
decreet van de schande' kreeg het FDF een 
officiële toelating van de stad Brussel. 
Meer nog, de actie wordt door het Brussels 
schepencollege ondersteund. De rabiate 
Francofonen en patriotten mogen op po-
htiebescherming rekenen. Eertijds werd 
een actie van de Vlaamse Volksbeweging 

(WB) tegen het onvoorwaardelijk toe

kennen van EU-stemrecht door de Brus
selse burgemeester geweigerd. In de plaats 
van politiebescherming kregen de mili
tanten van de W B flink op hun donder en 
werden ze zonder verwijl in de gevangenis 
opgesloten. 

KEUKEN-NEDERLANDS 
Onlangs verstuurde de gemeente Ander-
lecht een infobrochure over het Gemeen

telijk Ontwikkelingsplan (Gemop) naar 
haar inwoners. De Nederlandse tekst is 
abominabel. „Het Gemop beperkt en vol

doet het Gewestelijk Ontwikkelingsplan 

hersteld door het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest op het vlak van de 19 gemeenten." 

Of: „Om het lopende werk af te maken, 

wordt u uitgenodigd de hierbijgevoegde 

vragenlijst in te vullen. U kunt uw op

merkingen en uw wensen mededingen als u 

het nodig voelt." 

Wie voelt te willen mededingen kan de 
„vraagenlijst' invullen. Deze moet ,^e-

adresserd worden voor de 15 juli 1998 aan 

Anne-Marie Vanpegenage, Schepen van 

Ruimtelijke Ordening en Stedebouw"' Wie 
de dame graag eens zou ontmoeten, moet 
zijn kans grijpen, want de vragenlijsten 
„kunnen ook afgezet bij het gemeente

bestuur." 

Brussels VU-parlementslid Sven Gatz 

merkt op dat tegen dergelijk 'keuken-
Nederlands' „helaas niets kan worden on

dernomen bij de Vaste Commissie voor 

Taaltoezicht. Een klacht i.v.m. met 'de 

luister van de taal' wordt niet ontvankelijk 

verklaard. Het voorval kenmerkt mijn in

ziens de aandacht en zorg die de gemeente 

Anderlecht aan haar Nederlatuktalige in

woners schenkt." 

BESEF 
In het Vlaams parlement werken CVP en 
SP aan een voorstel van decreet om een 
Vlaamse zorgverzekering in te voeren. De 

Paars II zit 

nog niet mee. 

verzekering dekt de niet-medische kosten 
van mensen die zorgbehoevend zijn. 
Sinds 1980 wordt voor een zorgverze
kering gepleit. Daarvan kwam niets te
recht omdat de federale regering niet over 
de noodzakelijke middelen beschikt. Bo
vendien stonden de Franstalige partijen op 
de rem omdat deze in de zorgverzekering 
een breekijzer voor de splitsing van de 
gezondheidszorgen zien. Nu het Vlaams 
parlement daarover een voorstel van de
creet voorbereidt, komt de PS opeens met 
een eigen initiatief voor de dag. PS-voor-
zitter Philippe Busquin wil dat de zorg
verzekering alsnog op federaal niveau 
wordt ingevoerd. Daarvoor moet volgens 
Busquin 12 miljard fr. gevonden worden. 
Hij stelt voor om een aanvullende cri
sisbelasting in te voeren. Waarom niet? Zo 
vraagt Busquin zich af. „Ook de CVP is op 

zoek naar bijkomende middelen om de 

fiscale discriminatie tussen gehuwden en 

samenwonenden op te heffen." En dus 
moet de CVP haar plannen maar opgeven 
ten voordele van een aanvullende federale 
zorgverzekering. 

Dat de PS-voorzitter tijdens de electorale 
periode de belastingen wil verhogen om 
per se een federale zorgverzekering in het 
leven te roepen, spreekt boekdelen. De 
partij is als de dood voor een defede-
ralisering van de gezondheidszorgen en 
kan bovendien niet aanvaarden dat Vlaan
deren een eigen weg opgaat. Overigens 
weet Busquin dat hij voor zijn voorstel 
nauwelijks steun binnen de federale re
gering zal krijgen. Als de Vlaamse partijen 
zich verzetten tegen een federaal systeem, 
betekent dit, aldus de PS-voorzitter „dat 

we in dit land geblokkeerd raken inzake 

essentiële maatschappelijke zaken." Dat 
beseft men in Vlaanderen al veel lan
ger... 

VLAAMSE BUIZEN 
Op vraag van Vlaams parlementsUd 
Etienne Van Vaerenbergh (VU) heeft mi
nister van Binnenlandse Aangelegenheden 
en Huisvesting Leo Peeters (SP) verklaard 
dat hij op korte termijn 250 betaalbare 
woningen voor Vlaamse gezinnen in de 
Rand wil voorzien. Daartoe moet de mi
nister nog deze maand de instemming 
krijgen van de Vlaamse regering. 
Jongeren in de Rand, daar geboren en 
getogen, moeten meestal de streek ver
laten omdat vooral de komst van Frans
taligen en kapitaalkrachtige buitenlanders 
de prijzen van de bouwgrond de hoogte 
injagen. Tegen dergeÜjke economische 
wetmatigheden is geen kruit opgewassen. 
Ook Vlamingen verkochten maar al te 
graag hun gronden aan begoede kopers. 
Wou men het Nederlandstalige karakter 
van de Rand beveiligen en de sociale 
verdringing tegengaan, dan moest de 
Vlaamse overheid ingrijpen. Dat gebeurde 
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waarde Heer 
HoofdredacFeur. 
Vriend De Liedekerken, ik weet niet of gij het al begrepen hebt, 
maar de verkiezingen zijn in aantocht. Zo waarschuw ik u nu al 
voor het grote TheoScLeo-complot al waarvan ik op de hoogte 
ben geworden in 'De Meter'. Gij moet weten dat de Vrome 
Verjans na de mis altijd een kaartje komt leggen en dat hij dan zo 
nu en dan een beetje te diep in het glas kijkt. Ik heb met een 
aandachtig maar snood oor naar hem geluisterd en breng u 
bericht uit. 

Gij zult, vriend van de pers, met mij opmerken dat Theo 
Kelchtermans opeens geen verbrandingsovens meer wil. En gij 

zult ook opmerken dat deze mijnheer van Peer in een partij zetelt 
die de bouwvergunningen opnieuw naar de gemeenten wil. 
Vriend De Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! Voor ge het 
weet, hebt ge een klooster in uwen hof. Maar daar zit nu juist de 
klepel van de klok; omdat de nonnetjes van die kloosters volgens 
hun regels moeten zwijgen, zal den Theo ervoor zorgen dat er 
naast ieder klooster een verbrandingsoven komt. Hij kan dat 
natuurlijk niet voor de verkiezingen zeggen, maar gij kunt hem nu 
alvast stokken in de oven steken. 

Gij hebt ook gemerkt dat Leo Delcroix plots geen TV-taksen meer 
wil heffen op TV's die zich bevinden op een kampeerterrein. Leo 
heeft compassie met die mensen omdat ze te arm zouden zijn om 
zich een vakantie in Frankrijk te veroorloven. Maar hebt gij er al 

eens aan gedacht dat de Leo aan het ronselen is voor zijn 
campagne? 'Mensen betaal toch genen taks. Geef het aan mij nu 
of straks'. Wim Schampers, die deze slogan heeft bedacht, werd er 
dik voor betaald! 

De Liedekerken: laat u de kaas niet van het brood eten want daar 
zult gij later spijt over hebben. Het lijkt mij dan ook beter dat gij 
eerst uwen 'Ik-ben-hier-nu-de-baas'-baas inlicht en zeker ook 
uwen 'Ik-ben-straks-weer-de-baas'-baas. Misschien kunnen zij 
het tij nog keren. 

Uw getrouwe, 

De Gele Geeraerts 

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

voor het eerst in 1992 met Het Inves

teringsfonds voor Grond- en Woonbeleid 

voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest). Onder 
meer door de tegenwerking van enkele 
Franstalige gemeentebesturen kende Vla
binvest geen denderende start. Van het 
Vlaams parlement kreeg Peeters de toe
stemming om een specifiek impulspro
gramma op te zetten voor particulieren die 
in de Rand bouwgrond willen kopen. 
Onder de Rand worden de 22 gemeenten 
die aan Brussel grenzen en Tervuren, 
Overijse en Hoeilaart verstaan. Er wordt 
vooral gemikt op een versterkte Vlaamse 
aanwezigheid in de faciliteitengemeenten 
en in Overijse, de gemeente waar almaar 
meer Franstaligen dreigen verkozen te 
worden. De Vlaamse overheid zal ge
durende 20 jaar zowel aan de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij (VHM) als aan 
het Woningfonds ieder jaar 25 miljoen fr. 
subsidie verlenen voor de aankoop van 
bouwgrond. Particulieren die bouwgrond 
willen aanschaffen krijgen een bedrag ge
lijk aan het verschil tussen de prijs die zij 
voor de bouwgrond hebben betaald en de 
gemiddelde bouwgrondprijs in Vlaande
ren. Daaraan zijn voorwaarden verbon
den. Zo mag de bouwgrond maximum 1,2 
miljoen fr. en acht are bedragen, terwijl de 
grond moet aangewend worden voor de 
bouw van een eerste woning. De kopers 
moeten bovendien een band met de streek 
aantonen en hun inkomen mag niet al te 
groot zijn. 

BEDEVAART 
Zoals bekend werden bijna alle leden van 
de Groep van Gent terug opgenomen in 
het IJzerbedevaartcomité. In de poging tot 
verzoening tussen alle geledingen van de 
niet-partijpolitieke Vlaamse beweging 
werd ook de onlangs overleden priester-
dichter Anton van Wilderode als ere-be-
heerder aangesteld. Verleden jaar verwel
komde Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel 

Vandenberghe tijdens een radicale toe
spraak „alle segmenten van de Vlaamse 

beweging." Het Comité zal voor de ko
mende bedevaart geen enkele politieke 
partij expliciet uitnodigen. Daarmee 
wordt aangegeven dat alle partijen, ook 
het Vlaams Blok, welkom zijn. 
De uiterst radicale Werkgroep Radicali

sering, bestaande uit meerdere verenigin
gen als Voorpost, het VNJ en Were Di, stelt 
vast dat „mede onder zijn invloed het 

Bedevaartcomité een aantal belangrijke 

stappen heeft gezet. Daarmee wint het 

Comité terug aan geloofwaardigheid als 

spreekbuis van de radicale Vlaamse be

weging. Bovendien constateert de Werk

groep met genoegen dat de traditionele 

verwoording van het Ijzertestament 'Zelf-

bestuur-Godsvrede-Nooit meer Oorlog' 

naast de zogenaamde 'hertaling' opnieuw 

gebruikt wordt." 

BLAAM 
De organisatie roept zijn leden en sym
pathisanten op om deel te nemen aan de 
komende IJzerbedevaart, maar zal de wer
king van het Comité „kritisch blijven vol

gen. Concreet wenst de Werkgroep een 

meer representatieve samenstelling van het 

Comité." 

In De Standaard (7 juli) meldt Manu Ruys 

dat „Uit recente contacten tussen Comité 

en Forum een verdedigbare tekst is gegroeid 

die op goedkeuring wacht. Wie de toe

nadering nu nog keldert, verdient een po

litieke blaam. 

Gelet op de nakende confrontatie op Bel

gisch vlak is verdeeldheid niet verant

woord." 

Dit landschap 

wordt u 
vriendelijk 

aangeboden 
door WIJ. 

De Jongste maanden is een discussie over liet gebruilc 
van de Nederlandse standaardtaal opgelaaid. 

Sommige pleiten voor het invoeren van het 'Vlaams'. 
Anderen willen waardering voor de 'Zuid-Nederlandse' 

variant, 

Evenwicht tussen 
Noord en Zuid 

De bij wijlen verhitte discussie over de 
officiële erkenning en standaardisering 
van de Nederlandse taal, dan wel van het 
Vlaams Is niet nieuw. Ze werd al eens 
gevoerd op het einde van de negentiende 
eeuw toen de medewerkers van de West-
Vlaamse priester Guldo Gezelle het op
namen tegen de heren van stand uit 
Antwerpen. De Groot-Nederlandse aan
hanger Jan Frans Willemsen zijn vrienden 
pleitten voor de Nederlandse standaard
taal In tegenstelling tot Gezelle die het 
West-Vlaams propageerde. De discussie 
ging niet enkel om de taal, maar ook om 
provincialistische- en religieuze tegenstel
lingen, want de katholieke dichter had 
tevens een afkeer van de protestantse 
Antwerpenaren. 
Hoe dan ook, de strijd werd in het voor
deel van het Nederlands beslecht. Van 
toen af kon ook de taalstrijd, verdedigd 
door de literatoren, ingezet worden. Dat 
belette niet dat de Franstaligen het Ne
derlands kwaadwillig en hoogmoedig als 
een Vlaams dialect bleven beschouwen. in 
dat opzicht is het een verstandige be
slissing geweest om het Nederlands ais 
standaardtaal te verkiezen. Het gebruik en 
de algemene inburgering van deze taal In 
Vlaanderen ging echter niet van een leien 
daKle. Vlaanderen had niet enkel een ach

terstand op Nederland in te halen. De 
meeste literatoren namen niet zelden een 
elitaire, zelfgenoegzame houding aan, ze 
bedienden zich ook ter sociale promotie 
van zowel het Nederlands als Frans en 
lieten al te vaak na om het gebruik van de 
Nederlandse taal als een sociaal gegeven 
te beschouwen, in haar streven naar de 
erkenning van het Nederlands had de 
klassieke Vlaamse beweging te weinig oog 
voor de daaraan noodzakelijk gekoppelde 
sociale vooruitgang. De socialistische be
weging had nauwelijks belangstelling voor 
de taalstrijd, waarin vooral katholieken 
een rol speelden. Daarvan kon de Frans
talige elite enkel profiteren. 
Het heeft dan ook tot omstreeks de jaren 
1950 geduurd vooraleer het Nederlands 
ingang vond bij de brede Vlaamse be
volking. Toen schoten in alle uithoeken 
van Vlaanderen ABN-kernen als padde
stoelen uit de grond, in 1973 verklaarde 
de Vlaamse gemeenschap het Nederlands 
tot officiële taal. In overleg tussen Ne
derland en Vlaanderen én door middel van 
een verdrag neemt de Nederlandse Taal-
unieüe zorg voor het Nederlands waar. De 
instelling stippelt voor de 21 miljoen Ne-
deriandstaligen een gemeenschappelijk 
beleid voor taal, spelling en grammatica 
uit Het neemt niet weg dat de discussie 

tussen de voorstanders van het Vlaams en 
de aanhangers van het Nederlands terug 
oplaait. Daar zijn meerdere redenen voor. 
Het Europese eenheldsstreven, het einde 
van de 19de eeuwse natiestaten én het 
overwicht van het Engels wakkeren het 
reglonallsme en provincialisme aan. Overal 
in Europa groeit de belangstelling voor 
kleinere talen en dialecten, In Vlaanderen 
zien sommigen in de erkenning van het 
Vlaams de bevestiging van het autonome 
Vlaanderen. Voor Charles Vanderhaegen. 
de verantwoordelijke uitgever van het 
driemaandelijks tijdschrift De Vlaamse Taal 
is het Vlaams onmiskenbaar een „aparte 
taal naast het Nederlands en het Afri
kaans." Hij zet zich af tegen de Neder
landse Integratiegedachte dat neerkomt 
op ,,de verloochening van de eigen 
Vlaamse cultuur en Identiteit" 
De mening van Vanderhaegen wordt 
geenszins door de meerderheid van de 
Vlaams-nationalisten ondersteund. Inte
gendeel, ook de Groot-Nederlandse ge
dachte wint terug veld en het gros van de 
Vlaamse politieke, culturele- en econo
mische elite ziet geen graten om In het 
Europa van morgen de Vlaamse 'kneu
terigheid' te promoten Toch Is er één en 
ander aan de hand met de Nederlandse 
taal. Er is op zijn minst de toegenomen 
drang naar waardering voor het 'Zuid-
Nederlands'. Dat heeft veel te maken met 
de hooghartige houding van sommige 
Nederlanders, In de uitgeverswereld bo
ven de Moerdijk is Vlaanderen van geen 
tel. Sommige progressieve schrijvers ne
men het niet langer dat hun Zuid-Ne
derlandse terminologie of 'gesproken' 
taal door Nederlandse uitgevers 'gecor
rigeerd' wordt. Ook in de Taalunie weigert 
men al te vaak om specifieke Zuid-Ne
derlandse woorden te aanvaarden. Het 
wordt dringend tijd dat in deze instelling 
het evenwicht tussen Noord en Zuid her
steld wordt. 

(evdc) 
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stof tot spreken 
Veer Ie Heeren (CVP) stelde minister
president Van den Brande een vraag over 
de afwezigheid van een Limburgse stad op 
de cover van de brochure 'Vlaanderen in 
het hart van Europa'. Daarop staan 
nochtans wel afbeeldingen van Gent, 
Brugge, Brussel en Antwerpen. Van den 
Brande antwoordt: „Vooraf zou ik 
duidelijk willen stellen dat de landkaart 

op het voorblad van de brochure (...) niet 
de bedoeling heeft de meest belangrijke 
steden van Vlaanderen aan te geven. Het 

gaat hier enkel om de meest vermaarde 
historische steden." Maar, vrienden 
Limburgers, niet getreurd want: „In de 
brochure op blz. 10, laatste paragraaf 
wordt Hasselt als hoofdstad van de 
provincie Limburg gesitueerd (...). 
Tongeren wordt geïllustreerd met een foto 
van het standbeeld van Ambiorix." 
Tongeren, was dat niet de oudste stad van 
België? 

WETSTRAAT \ 

r de commissie Staatshervorming van liet Vlaams 
parlement zijn de besprekingen over het statuut 

van Brussel begonnen. Minister-president Luc Van 
den Brande gaf daarover verleden week woensdag 

zijn visie weer. De deelstaat Vlaanderen moet zijn 
greep op Brussel versterken. 

2+2 federalisme 
In de commissie Staatshervorming, voor
gezeten door W'erjohan Sauwens, zijn 
de hoorzittingen over het luik Fiscale 

autonomie afgerond. Een interne werk
groep, waarin medewerkers van alle par
tijen zetelen, beraadt zich nu over een 
definitieve tekst. Het is bekend dat 
vooral SP, maar ook de CVP weinig 
animo opbrengen om nog tijdens deze 
legislatuur verregaande stappen in de 
richting van fiscale autonomie te zet
ten. 

Over het statuut van Brussel is er meer 
eensgezindheid. Dat bleek uit de Brussel
nota die minister-president Luc Van den 

Brande verleden week kwam voorstel
len. Alle partijen, ook Agalev, reageer
den positief. In de Vlaamse regering staat 
de SP achter de nota van Van den Brande. 
De Brusselse politica Brigitte Grouwels 

(CVP), in de Vlaamse regering bevoegd 
voor Brusselse Aangelegenheden, heeft 
de pen van Van den Brande vastge
houden. 

Opmerkelijk is dat het 'Vlaamse' imago 
van de VLD met een korreltje zout moet 
worden genomen. Als het erop aankomt, 
laat de VLD verstek gaan. Noch in het 
redactiecomité Fiscale autonomie, noch 
verleden week woensdag het de VLD 
zich zien. Een teken van interne com
munautaire onenigheid? 

De nota 'Vlaanderen en Brussel in het 

bestek van verdere staatshervorming' 

rust op een aantal pijiers. Zo moet de 
tweetaligheid in Brussel versterkt wor
den. De huidige taalwetgevmg biedt on
voldoende waarborgen opdat het grond
wettelijk vastgelegd tweetalig Brussels 
statuut op het terrem waarneembaar is. 
Nochtans „is de institutionele regeling in 

Brussel politiek onafscheidelijk verbon

den met het tweetalig karakter van de 

Belgische federale staatsopbouw." 

Voor Van den Brande kan het niet langer 
dat binnen de Brusselse gewestelijke ad
ministratie de tweetaligheid van de 
dienst en niet deze van de ambtenaar 
telt. Dat heeft tot misbruiken geleid en 
dus moeten de gewestelijke ambtenaren. 

zoals het gemeentepersoneel, er een ken
nis van de beide talen op nahouden. Ook 
het hoofdstedelijk toezicht op de ge
meentelijke naleving van de taalwet 
moet veranderd worden. 
Vandaag horen de bevoegde Neder
landstalige en Franstalige Brusselse mi
nisters het onderling eens zijn te zijn 
over de vernietiging van een gemeen
telijk besluit wanneer deze tegen de 
taalwetgeving indruist. In de praktijk 
worden daardoor taaiovertredingen zel
den geschorst. Zoals eertijds Brussels 
VU-parlementslid Sven Gatz voorstelde, 
wil nu ook Van den Brande dat een 
gemotiveerde schorsing door de vice-
gouvemeur automatisch tot de vernie
tiging van het gemeentelijk besluit 
leidt. 

PAKVOOR^GEBROEI 

Een tweede pijler vormt de tweeledig
heid van Brussel. „De tweeledigheid op 

federaal en Brussels niveau brengt mee 

dat bij een verdere staatshervorming 

voorrang wordt verleend aan de opbouw 

vanuit de twee gemeenschappen, eerder 

dan aan een versterking van de gewesten. 

Brussel moet meer de hoofdstad van de 

beide gemeenschappen worden en min

der een apart gewest." In navolging daar
van heeft Van den Brande het over het 
H-2 federalisme. De twee grote ge
meenschappen zijn het 'dragend begin
sel' van de federale staatsopbouw. Daar
naast is er nog plaats voor eigen Brus
selse instellingen bevoegd voor strikt 
plaatselijke materies. Daarnaast beschikt 
ook de Duitstalige gemeenschap over 
een eigen statuut met bi|horende au
tonomie. 

Ten aanzien van de beoogde tweele
digheid van het land én Brussel schuift 
Van den Brande een viertal principes 
naar voor. Zo is er eerst en vooral sprake 
van een herschikking van bevoegdhe
den. Het gaat niet langer op, aldus Van 
den Brande, dat de gemeenschappen 
enkel bevoegd zijn voor de instellingen 
in Brussel. Gewestelijke bevoegdheden, 
zoals tewerkstelling, moeten naar de ge
meenschappen overgeheveld worden. 

In de commissie Staatshervorming, 
voorgezeten doorJohan Sauwens, 
wordt over het statuut van Brussel 

gepraat 

Ook huidige federale materies zoals ge

zondheidszorg en restbevoegdheden, 

moeten de gemeenschappen toekomen. 
Daarnaast dienen meerdere niet strikt 
gebonden plaatselijke of stedelijke Brus
selse materies in handen van de ge
meenschappen te komen. Dit alles moet 
ertoe leiden dat Vlaanderen en Wallonië 
beslissen over de sociaal-economische 
ontwikkeling van Brussel. 
Opvallend is dat Van den Brande niet 
enkel de macht van de gewesten wil 
indammen, maar ook de federale over
heid een pak voor de broek geeft. „Voor 

de hoofdstedelijke functie en interna

tionale rol van Brussel is de federale 

overheid bevoegd. Hierbij is de inbreng 

van Vlaanderen onvoldoende verzekerd. 

Het zijn de beide grote gemeenschappen 

die impact moeten krijgen op de uitbouw 

van de hoofdstedelijke en internationale 

functie van Brussel." 

Om de tweeledigheid van Brussel te 
versterken, haalt Van den Brande een 
tweede principe, dat van de omkering 
van het verkiezingsmechanisme, aan. 
Omdat, zo oordeeh de minister-pre
sident, de Vlaamse GemeenschapsCom-

misse (VGC) samengesteld is uit de Ne
derlandstalige taalgroep van de Brusselse 

hoofdstedelijke raad (BHR) bestaat er 
een nauwere band tussen de VGC en het 
Hoofdstedelijk gewest dan tussen de 
VGC en de Vlaamse gemeenschap. Daar
door neemt de VGC eerder het karakter 
aan van een gewestorgaan dan van een 
gemeenschapsorgaan. 
De Brusselse tweeledigheid vereist noch
tans een prioritaire band tussen de VGC 
en de Vlaamse gemeenschap. De sa
menstelling van de VGC mag dan ook 

niet afgeleid worden van de verkiezin
gen van de BHR, maar van deze van het 
Vlaams parlement. In het verlengde 
daarvan wenst Van den Brande dat niet 
enkel de samenstelling, maar ook de 
financiering, de bevoegdheden en de 
werking van de VGC door het Vlaams 
parlement worden bepaald. Tot nu toe 
beslissen de grondwetgever en de bij
zondere wetgever en dus Kamer en Se
naat daar grotendeels over. 
Het derde 'tweeledig' principe houdt in 
dat de macht van VGC in Brussel wordt 
teruggeschroefd. Deze Commissie staat 
in voor de uitvoering en een beperkte 
normering van gemeenschapsbevoegd
heden in Brussel. Van den Brande vindt 
dat de VGC teveel een gewestinstelling is 
geworden. Daarom moet de impact van 
Vlaanderen op de VGC versterkt wor
den. Eventueel, zo stelt de minister
president, moet de VGC afgeschaft wor
den. Al zal het wel niet zo'n vaart lopen, 
want de Vlaamse Brusselaars zien dat 
niet zitten en in de nota wordt tegelijk de 
inbreng van de VGC als 'bruggenbou
wer' en 'terreinkenner' gewaardeerd. 
Tot slot moet ook de tweeledige ge
meenschapsvorming binnen de Brusselse 
hoofdstedelijke en gemeentelijke instel
lingen versterkt worden. Dat kan door 
de positie van de Vlamingen binnen 
meerdere Brusselse instellingen op te 
krikken. In de Brusselse regering zouden 
de Nederlandstalige ministers belang
rijkere bevoegdheden moeten krijgen. In 
het Brussels parlement moet meer met 
dubbele meerderheden worden gewerkt, 
zodat de Franstaligen er geen Vlaams-
vijandige resoluties kunnen stemmen. Er 
wordt ook gedacht aan een gewaar
borgde vertegenwoordiging van de 
Vlaamse taalgroep in de Brusselse 
hoofdstedelijke raad en in de Brusselse 
gemeentebesturen, OCMWs en sche
pencolleges. 

Opvallend is dat Van den Brande geen 
aantallen weergeeft. In de nota staan 
veel mogelijkheden, maar weinig keu
zen. Toch zit er een duidelijke visie in de 
nota verscholen. Het is aan de Vlaamse 
parlementsleden ora samen met de Brus
selse Vlamingen eensgezind één en ander 
op punt te stellen. 

(evdc) 
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2 laams minister van Openbare Werken, Vervoer 

en Ruimtelijke Ordening Eddy Baldewijns (SP) 

weigerde om mee te werken aan een 

sensibilisenngscampagne van de werkgroep Ouders 

van verongelukte kinderen. Vlaams VU-

parlementslid Nelly Maes klaagde dit aan. 

In het hele land wil de werkgroep Ou

ders van verongelukte kinderen daar 
waar kinderen door het verkeer het 
leven heten herinneringsborden plaat
sen. De werkgroep wil daarmee de au
tomobilisten attent maken op de gevaren 
van snel verkeer, van te geconcentreerd 
verkeer in de dorpskern of van al te 
zwaar geladen vrachtwagens. 
Er loopt, dat heeft de actualiteit vol
doende aangetoond, één en ander mis 
met het verkeersbeleid- en gedrag. In de 
'rangorde' van doodsoorzaken staat het 
verkeer op de derde plaats. Menselijk 
falen en onverantwoord rijgedrag zijn 
met de enige oorzaken. In onze 'snel-
heidsmaatschappij' spelen ook econo
mische belangen een belangrijke rol. 
Nelly Maes- „We z)/« verbijsterd dat de 

Europese Commissie nog langere en 

zwaardere vrachtwagens op onze wegen 

heeft toegelaten." In WIJ van 25 juni jl. 
werd gepleit voor het opnieuw gebruiks
klaar maken van waterlopen en spoor
wegen voor vrachtvervoer. Ook Vlaams 
VU-volksvertegenwoordiger/eflw-Mane 
Bogaert dringt daar sinds jaar en dag op 
aan. 

De werkgroep Ouders van verongelukte 
kinderen legt eerder de nadruk op sen-
sibilisering. Het verhezen van een kind is 
een onherstelbare pijn. De ouders willen 
de automobilisten daar op gerichte 
plaatsen aan herinneren. Eddy Balde

wijns (SP), de Vlaamse minister van 
Vervoer, moet daar met van weten Nelly 
Maes IS verbolgen. „Namens de Vlaamse 

regering plaatst u op de wegen borden die 

vermelden hoeveel miljoenen er aan we-

genwerken wordt besteed. Het zou goed 

zijn ook eens te wijzen op de dramatische 

gebeurtenissen. Misschien kunnen op 

deze manier dodelijke ongevallen m de 

toekomst worden vermeden." De mi
nister bleek even uit zijn lood geslagen, 
maar trok zich gauw behoorlijk uit de 
slag „Een vergunning voor herinnerings

borden toestaan, zou een serieuze pre-

cendentswaarde hebben. Er zijn ook vra

gen gekomen van de ouders van vermiste 

en vermoorde kinderen en van personen 

die zich verzetten tegen rondrijdende 

discotheken. Hoe meer borden, hoe meer 

de aandacht van de weggebruiker wordt 

afgeleid. Ik vraag me bovendien af of 

dergelijke borden snelheidsduivels tot 

een ander rijgedrag zou aanzetten " De 
minister beloofde de politica dat vol
gend jaar een campagne over het door 
aangehaalde thema zal worden gevoerd. 
HIJ overweegt daarover een overleg met 
de ouders. 

Een andere methode om de verkeers
ongevallen in te dijken, is de bestraffing. 
In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers zei Geert Bourgeois (VU) dat de 

controles op het alcoholgebruik objec
tiever moeten gebeuren Hij vroeg zich 
ook af of er niet moet gedacht worden 
aan een absoluut verbod van alcohol
gebruik voor bestuurders. Bourgeois 
maakte de vergelijking met het Noorse 
'Zero-Tolerance' beleid. Belangrijk is dat 
de controle op alcoholmisbruik in het 
verkeer wordt opgevoerd. Deze kan zich 
met beperken tot 's avonds of het week
einde. 

lafhartige streken met de sociaalvoe-
lende en medelijdende mantel der liefde 
te bedekken is inderdaad best voorbij. Je 
sluit geen samenlevingscontract op basis 
van medelijden. Maar, of geweld met 
geweld moet worden bestreden, is een 

zero tolerance 

Over verplaatsen gesproken. In Zuun, 
een wijk van Sint-Pieters-Leeuw heeft 
het gemeentebestuur een samenscho
lingsverbod vanaf vijf personen inge
voerd. De politiek staat er machteloos 
tegenover een handvol, voornamelijk 
Franstalige jongeren. Zo'n maatregel ge
tuigt eerder van bestuurlijke onmacht 
dan van een doordachte visie. 

De term 'Zero-Tolerance' werd ook ge
bruikt naar aanleiding van de onlusten in 
Lokeren. Het betekent dat elke vorm van 
criminaliteit en geweld met harde hand 
moet worden bestreden. Onder meer de 
liberaal Patrick Dewael stak daarvoor in 
de Kamer de hand in het vuur. De 
'progressieve' tijd om zelfs de meest 

andere vraag. In grootsteden als New 
York IS aangetoond dat een dergelijk 
beleid de straatcriminaliteit en het aantal 
moorden wel doet dalen, maar tegelijk 
tot een escalatie van geweld binnen de 
politiekorpsen leidt. Vaak ziet men ook 
niet in dat criminaliteit van plaats ver
andert. (evdc) 

Inde 

'rangorde' 

van doods
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Aan Kelchtermans' afvalbeleid 
zit een geurtje 

De VU laakt de houding van Vlaams mi
nister Kelchtermans die warm en koud 
blaast voor wat de uitvoenng van het 
Vlaams afvalbeleid betreft 
1 In het sectoraal plan voor huishoudelijk 
afval, dat Kelchtermans op 19 december 
1997 door de Vlaamse regenng liet goed
keuren, voorziet de minister een bijko
mende capaciteit van 700 000 ton ver
branding in Vlaanderen Onder druk van 
verschillende provinciebesturen hienn 
massaal gesteund door de bevolking, 
wordt éen zinnetje rond alternatieve 
technieken toegevoegd 
Nu beslist minister Kelchtermans dat er 
een moratonum op de bouw van af-
valverbrandingsovens in Vlaanderen 
wordt ingevoerd Gedurende twee jaar 
komen er geen nieuwe verbrandings
ovens bij Dit IS je reinste volksverlakkenj, 
vermits de minister hierop eerst een uit-
zondenng toestaat met de bouw van 
grote nieuwe ovens in Beveren en Dro-
genbos (samen goed voor ongeveer 
500 000 ton) Het moratonum slaat nog 
enkel op de bijkomende capaciteit voor 
Limburg 

Nu voorstellen dat alternatieve technie
ken verder onderzocht moeten worden is 
volkomen tegenstrijdig met de eerdere 
beslissing van Kelchtermans om geen bij
komende kosten-batenstudie voor OVAM, 
In samenwerking met VITO, te laten maken 
voor het zomerreces Dit werd nochtans 
door het Vlaams parlement op 20 januan 
Jl eenparig gevraagd 

2 In hetzelfde sectoraal plan voor huis
houdelijk afval wordt een provinciaal over
legplatform voorzien waann de provincie 
initiatiefnemer is om alle intercommu
nales OVAM en VLAR rond de tafel te 
brengen om tot een gecoördineerd en 
efficient afvalbeleid te komen Limburg is 
de enige provincie waar het overlegplat
form volgens de voorschnften met alle 
partners werkt en waar de beleidskeuze 
voor alternatieve technieken zeer dui
delijk is Het provinciebestuur van Limburg 
wordt echter door Kelchtermans eenzijdig 

aan de kant gezet Kelchtermans trekt 
omwille van partijpolitieke redenen dit 
overleg naar zich toe 
Wordt de minister al gegrepen door ver
kiezingskoorts' Schuift hij daarom een 
beslissing precies voor zijn regio door 
naar zijn opvolger in de Vlaamse regenng' 
De CVP hoopt er alleszins wel bij te varen 
De bevolking is even gesust De provincie 
Limburg wordt als verdediger van de al
ternatieve technieken van het dossier ge
haald Het lobbywerk achter de schermen 
kan nu voluit van start gaan 
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H et landschap in Vlaanderen ligt er hopeloos 

versnipperd bij. Terwijl alle middelen zouden 

moeten aangewend worden om de laatste open 

ruimten gaaf te houden, doet de Vlaamse regering 

het tegenovergestelde. Onlangs kregen de gemeenten 

grotere autonomie voor het toekennen van 

bouwvergunningen, waardoor opnieuw vele 

achterpoortjes voor misbruik worden opengezet. 

Maar er is nog meer op komst! 

^ ACTUEEL ^ 

Krotwoningen 
of 

uitgewoonde 
boerenhuizen 
die niet meer 
te herstellen 
zUn, worden 

best 
afgebroken. 

Het Is een 
kans om het 

gehavende 
landschap te 

herstellen. 

De CVP heeft haar zin gekregen en de SP 

heeft toegegeven. Oude, buiten de woon

zones gelegen (alleenstaande) huizen zul

len niet alleen vernieuwd mogen worden. 

Voortaan mogen ze ook afgebroken en 

vervangen worden door nieuwe, wel

iswaar beperkt tot de omvang van een 

gemiddelde sociale woning. De Vlaamse 

regering is het hierover eens geraakt Het 

parlement moet nog beslissen. Maar wij 

weten hoe weinig de democratie vermag 

tegen de particratie. 

NIET bÉliRSTE KEIR 

Iedereen die met het Vlaamse landschap 

begaan is, houdt zijn hart vast. Land

schappen zonder huizen zijn bij ons nu 

eenmaal zeldzaam geworden. Overal ter 

wereld maken boerenhuizen deel uit van 

het cultuurlandschap. Dat van Vlaan

deren is door niets ontziende strooi-

bebouwing enerzijds, door verbroddeling 

van het oude woningbestand - en ver

stedelijkende nieuwbouw-anderzijds erg 

verlelijkt geworden. 

Dit is natuurlijk allereerst de schuld van 

eigenaars en bewoners. Het duurt vaak 

twee of meer generaties vooraleer men

sen zich van hun (groot)ouderlijk boe

renhuis niet alleen het gebrek aan com

fort, maar ook de specifieke eenvoudige 

schoonheid kunnen herinneren. 

Ook de CVP treft daarin schuld. In de 

zestiger jaren diende CVP-minister Van 

Hemelrijck een wetsontwerp in om sub

sidies te geven voor de "modernisering" 

van boerenhuizen. Men kent het gevolg: 

honderden karakteristieke oude langge-

velboerderijtjes omgevormd tot banale 

inhoudelijke modernisering: meer wa-

terpunten, een badkamer, eventueel cen

trale verwarming of grotere ramen e.d.m. 

en niet aan een gevelbezetting met blin

kende gele steentjes bijvoorbeeld. Inte

gendeel, de - in Nederland nog talrijke -

oude boerderijen moesten zoveel mo

gelijk hun karakter behouden, zo binnen 

als buiten. Voor omvorming tot villa werd 

geen geld ter beschikking gesteld. 

Voor zulke begeleidende voorwaarden 

had de Belgische (toen nog unitaire) wet

gever geen oog. 

In blaadjes van de Boerinnenbond en ook 

van het Nationaal Instituut van de Huis

vesting kon men in die tijd artikelen lezen 

Electorale aanslag 
op ons landschap 

afgietsels van nieuwerwetse, niet eens 

moderne rijhuizen; in het beste geval een 

nabootsing van zichzelf: "fermettes". 

In Nederland bestond een gelijkaardige 

subsidiëring; maar vergezeld van een we

zenlijke voorwaarde. Een sociaal assis-

tent(e) moest de subsidie-aanvraag be

geleiden. En die zorgde er voor dat de 

subsidie besteed werd aan een werkelijke, 

die voor vernieuwing van de boeren

huizen pleitten. 

De bedoeling werd geïllustreerd met twee 

foto's: één van het huis in zijn oude, 

verwaarloosde maar schilderachtige toe

stand, één van het onkennelijk geworden 

nieuwe of vernieuwde. Uiteraard sloeg 

"nieuw" op het buitenzicht en was het 

oude het slechte. 

Wulf met WIJ Jaak vandemeulebroucke uit in straatsburg! 
Zoals in vorige WIJ meegedeeld richt onze 
redactie op 16 en 17 september a.s. een 
busreis in naar Straatsburg. Het is de be
doeling om er Jaak Vandemeulebroucke, die 
na een mandaat van 17 jaar afscheid neemt 
van het Europees Parlement, ter plekke uit te 
wuiven. 
45 WIJ-lezers kunnen mee naar Straatsburg. 
Ze zullen er door Jaak en zijn collega's van de 
EVA-fractie ontvangen worden en kunnen 
een deel van de plenaire zitting in het Eu
ropees halfrond bijwonen. De reis gaat door 
op woensdag 16 en donderdag 17 september 
a.s. en kost 3.500 frank per persoon op basis 
van een verblijf in een tweepersoonskamer 
Wie een eenpersoonskamer wil betaalt 840 f r 
meer. Wat is er verder in de prijs begrepen? 
Eén avondmaal en één morgenontbijt. Niet 
Inbegrepen zijn de twee middagmalen, tij
dens de heenreis en de middag van de 
tweede dag. De busreis is geregeld via een 
reisagentschap en is verzekerd overeenkom

stig de wettelijke normen. Het vormings
centrum Lodewijk Dosfel verleent zijn me
dewerking. 

Wie met WIJ mee naar Straatsburg wil, kan 
Inschrijven door bijgaande bon degelijk in
gevuld te sturen naar: Redactie WIJ, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel en gelijktijdig 
3.500 f r (al dan niet verhoogd met 840 fr) te 
storten op het rek.nummer 424-6071331-24 
van: EVA, Wiertzstraat02H357,1047 Brussel. 
Faxen kan ook: 02/ 219.97.25. 

HET PROGRAMMA 

woensdag 16 september 
8 uur: vertrek aan het vu-secretariaat te 
Brussel. Via Luxemburg naar Straatsburg. 
15 uur: aankomst Europees Parlement te 
Straatsburg. 
15u.30-l8u.30: ontvangst in het Europees 
Parlement. 

Verwelkoming door Jaak Vandemeule
broucke en kennismaking met EVA-
parlementsleden en fractiegenoten. Bijwo
nen plenaire zitting vanop de publieke tri
bune. 
19 uur:avondmaal (drie gangen, drank in
begrepen) in restaurant La cruche d'Or, in 
aanwezigheid van Jaak Vandemeulebroucke 
en parlementsleden van de Scottish Nati
onalist Party (SNP). 
22 uur: vertrek met bus naar het hotel in 
Obemai, drie kwartier buiten Straatsburg. De 
avond 
wordt besloten met een slaapmuts aange
boden door de EVA-fractie. 

Donderdag 17 september 
8 uur: ontbijt in het hotel. 
9U.15: vertrek met de bus naar Straatsburg. 
10U.-14U.: vrij bezoek aan Straatsburg. 
14 uur:terugreis naar Brussel. 
21 uur (±): aankomst op Barrikadenplein. 

inschrllvingsbon 
JA, Ik wulf met wiJ Jaak uit In Straatsburgl 

Voornaam: 

Naam: 

Adres: f-

Reist op 16 en 17 september 1998 mee naar Straatsburg. 

Hij/Zij stort(en) vandaag fr. op rekening van EVA voor perso(o)n(en). 

Ik betaal 840 fr. bij voor een eenpersoonskamer. 

Handtekening 

, Volledig ingevuld sturen naar WiJ. Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Fax: 02/219.97.25 

DADEN TEGEN WOORDEN 
Nu stonden - en staan nog steeds - op den 

buiten (net zoals in de stad) wel degelijk 

krotwoningen of uitgewoonde, niet meer 

te herstellen boerenhuizen. Precies hierin 

ligt het populisme, de demagogie, dat 

men alleen maar succes wil oogsten door 

aan de verlangens van individuele kiezers 

tegemoet wil komen zonder op hun maat

schappelijke weerslag acht te slaan. Het 

zit namelijk zo dat vernieuwing buiten de 

woonzone mag (met alle geschetste ge

volgen) maar tot nu toe nieuwbouw na 

afbraak niet. Al komt dit in de praktijk 

niet zelden voor zonder dat enige noe

menswaardige bestraffing volgt. En al 

gaat het dan vaak om een krot, die plaats 

maakt voor een rijkemansvilla. Vandaar 

de sociaal en stoer lijkende beperking: het 

zal voortaan mogen, maar de nieuwe 

woning mag niet groter zijn dan een 

doorsnee-sociale woning. In geen geval 

zullen de overtredingen van gisteren nog 

langer overtredingen zijn. 

ELECTORAAL BEDOELD 
Hebben de betrokken CVP-burgemees-

ters (want van hen komt dit initiatief) dan 

nog nooit oude boerenwoningen gezien 

die eigentijds opgeknapt werden met alle 

moderne gerieflijkheden en toch een pa

rel in het landschap gebleven zijn in plaats 

van een vloek? 

In Nederland is dit de regel, o.a. omdat de 

overheid dit steunt. In Vlaanderen is dit 

de uitzondering, o.a. omdat de overheid 

dit niet steunt, wel integendeel. 

De zopas door de CVP doorgedrukte en 

door de SP dan toch maar gedoogde 

maatregel gaat bovendien in tegen het 

algemeen opzet van ruimte-ordening, 

verkondigd door de Vlaamse regering. 

Heette het daar niet dat de groene ruim

ten zouden gevrijwaard worden door 

versterking van stadjes en grote gemeen

ten? In feite worden de bestaande lan

delijke kernen verder verstedelijkt en 

tegelijkertijd wordt bouwen in de groene 

zone vergemakkelijkt. 

Een consequente ruimte-ordening zou er 

moeten op aan sturen, woningen uit 

groene ruimten op lange termijn te ver

wijderen. Zodat daar alleen functioneel 

verantwoorde gebouwen zouden over

blijven. Dit brengt mee dat werkelijk 

bouwvallige, niet meer te redden wo

ningen aldaar niet meer zouden mogen 

vervangen worden door nieuwe. 

De aangekondigde maatregel gaat in te

gen een gezonde, toekomstgerichte 

ruimte-ordening. Daar staat tegenover 

dat hij in een aantal Vlaamse gemeenten 

eleaorale winst kan bezorgen aan vooral 

CVP-burgemeesters. En wat het zwaarst is 

moet het zwaarst wegen. 

Karel Jansegers 
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adrukkelijker dan in andere Vlaamse steden, 

kampt Gent met hoge armoedecijfers. De 

VU Gent-Eeklo wil daar iets aan doen. Het recht op 

arbeid is een mensenrecht. 
* 

Hef iMorat tijcl dla« ilc oma vertel 
dat er een (>WA in onze gemeente ii 

UIT DE REGIO # 

Verdeden week stelden fractieleider in het 
Vlaams parlement Paul Wan Grembergen 

en kamerlid Karel Van Hoorebeke de 
hoofdlijnen voor waarmee het VU-arron-
dissement Gent-Eeklo naar de verkiezin
gen voor Kamer en Vlaams parlement in 
1999 trekt. Een doorgedreven democra
tisering van de instellingen gekoppeld aan 
een uitgesproken sociaal beleid en de 
verdere staatshervorming staan centraal. 
De democratische Vlaams-nationalisten 
van Gent-Eeklo baseren zich daarbij op de 
VU-congresteksten van november 1998. 

In navolging van de historische slogan 
'sociaal en federaal' bindt de VU Gent-
Eeklo de strijd aan tegen sociale- en eco
nomische uitsluiting, pleit ze voor het 
recht op werk voor iedereen en wil ze de 
armoede uitroeien. Dat zijn alles behalve 
onnodige doelstelÜngen. Het gaat Vlaan
deren weliswaar economisch voor de 
wind, maar dat neemt niet weg dat de 
armoede in steden zoals Gent toeneemt. 
Meer dan de helft van de Gentse werk
lozen, waaronder heel wat jongeren, is 
langdurig en dus minstens een jaar zonder 
werk. Nestor Paul Van Grembergen en de 
in Gent aan populariteit winnende Karel 
Van Hoorebeke brengen de 50ste ver
jaardag van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (EVRM) in her-
iimering. Daarin staan het recht op arbeid 
voor iedereen en het recht op een recht
vaardige en gunstige beloning verwoordt. 
Werkgelegenheid is het middel bij uitstek 
tegen armoede en bevordert bovendien 
het zelfrespect, de individuele ontplooiing 
en het vermogen om sociale contacten te 
leggen. Nochtans worden ook op ge
meentelijk vlak te weinig inspanningen 
opgebracht om de werkgelegenheid te 
bevorderen. Denken we daarbij aan de 
opgerichte Plaatselijke Wergelegenheids-

agentschappen (PWA's) 
Paul Van Grembergen en Karel van Hoor
ebeke : „Verscheidene studies over de PWA-

diensten tonen aan dat er enkele serieuze 

nadelen aan verbonden zijn. Er is het 

gebrekkig statuut en het verplichte ka

rakter. Bovendien werden geen waarborgen 

ingebouwd om de activiteiten binnen het 

PWA-stelsel om te zetten naar arbeids

plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt. De 

VU is van oordeel dat de PWA's op termijn 

naar een Plaatselijk Werkgelegenheidsont

wikkelingsbureau moeten evolueren. Op 

die manier kunnen mensen met een PWA-

statuut naar de gewone arbeidsmarkt door

stromen. Verontrustend, bovendien, is dat 

het oprichten van PWA-kantoren in de 

meeste gemeenten uit het arrondissement 

Gent-Eeklo bijzonder stroef verloopt. Uit 

een telefonische enquête blijkt dat de vak-

botukn voortdurend roet in het eten 

gooien, elk nieuwe initiatief dwarsbomen. 

waarwan de werkzoekende slachtoffer 

wordt. Ook de gemeentebesturen zelf leg

gen weinig creativiteit aan de dag. Ze 

zouden nochtans beter kunnen, want via de 

Smet-banen kunnen werkzoekenden tegen 

een minimale kostprijs aan een baan wor

den geholpen." 

De VU-gemeenteraadsleden zullen reso
luties indienen waarin het bestuur wordt 
gevraagd budgetten voor Smet-banen vrij 
te maken. In het kader daarvan zullen de 
VU-mandatarissen van het arrondissement 
Gent-Eeklo de gemeentebesturen er ook 
toe aanzetten werk te maken van de 
oprichting van PWA-kantoren. De toe-

x, Hn )i#ff>*" in KM fe«mwïi4**i o) 
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PWA 

van Gent-Eeklo is ervan overtuigd dat heel 
wat initiatieven worden beknot en meer
dere zaken al te snel op de fles gaan door 
administratieve rompslomp. 
Het is geen vanzelfsprekendheid om te 
beslissen met een eigen zaak te starten. 
Zodra het besluit is genomen volgt dan de 
administratieve lijdensweg. De geboden 
administratieve hulp is al te vaak in-
opportuun en de administratieve verpHch-
üngen nemen, o.m. door de overregle-

Gent-Eeklo: een 
zetel meer 

Met Karel Van Hoorebeke acht de 
partij een bijkomende Oostvlaamse 

zetel voor de Kamer realistisch. 

gangspoort tot de PWA-dienst moet het 
Sociaal Huis worden. De oprichting daar
van werd op het VU-congres goedgekeurd. 
Het Sociaal Huis kan mensen efficiënt 
begeleiden in de doolhof van diensten en 
informatie. „Op langere termijn moet met 

het Sociaal Huis gestreefd worden naar de 

overname en integratie van de bevoegd

heden van de vcdéonden en ziekenfond

sen." 

KMO-HUIS 
Creativiteit en dynamisme moeten ge
stimuleerd worden. Er zijn, zeker in Gent, 
voldoende jongeren en anderen die met 
een eigen zaak willen beginnen. Ook op 
cultureel vlak scheert Gent hoge toppen. 
Er is in de Arteveldestad een beloftevolle 
jongerengeneratie die schreeuwt om meer
dere begeleidende culturele initiatieven. 
Een hoogstaand en vernieuwend stedelijk 
cultureel aanbod doet ook het economisch 
gehalte van de binnenstad en aanpalende 
gemeenten opdrijven. Toch wordt het dy
namisch vermogen al te vaak ondermijnd 
door de bureaucratische doolhof. De VU 

Paul Van Grembergen: ,,DeSPlijdt 
aan pleinvrees, Agalevaan 

koudwatervrees. 

mentering, veel te veel rijd, energie en geld 
in beslag. Er rest bijgevolg te weinig tijd en 
middelen over om zich degelijk, realistisch 
en marktgericht voor te bereiden en om 
zich onmiddellijk op de noodzakelijke en 
fundamentele zaken te concentreren. Daar 
begint de oorzaak van het onstellend aan
tal falingen. In Gent-Eeklo stijgt het aantal 
faillissementen sneller dan het aantal op
richtingen. 

VU Gent-Eeklo: „Een goed management-

principe is dat je de dingen waar je zelf niet 

goed in bent door atuieren laat doen. Dat 

voorkomt niet enkel het aantal falingen, 

maar leidt ook tot meer werkgelegenheid. 

Zo denken we aan de oprichting van een 

KMO-huis waar men in één loket voor dlle 

vragen, opmerkingen en de nodige con

tacten terechtkan. Per arroruüssement kun

nen in verschillende steden een tiental 

universitair geschoolden dienst doen als 

een soort bedrijfsconsulent die de star-

terlondememer met raad en daad bijstaat, 

het volledige dossier blijft opvolgen en 

verantwoordelijk is voor het vervullen van 

allerhande formaliteiten. De democrati

sche controle dient uitgeoefend te worden 

door een VZW waarin het aandeel van de 

diverse overheden kleiner is dan deze van 

specialisten, professoren en praktijkmen

sen." 

VOORTREKKERSROL 
Met het inzetten van de verkiezingscam
pagne willen de Vlaams-nationahsten uit 
Gent-Eeklo een voortrekkersrol uitoefe
nen. Ze stellen doelbewust de verdere 
staatshervorming voorop en willen dat de 
ganse partij hen daarin volgt. Er wordt 
daarbij gewag gemaakt van een eigen 
fiscaliteit, de splitsing van de staatsschuld 
en van de Sociale Zekerheid, de volledige 
defederahsering van buitenlandse handel 
en ontwikkelingssamenwerking, terwijl 
het buitenlands beleid in handen van de 
federatie blijft. Er wordt ook gepleit voor 
de afschaffing van het federale ministerie 
van Binnenlandse Zaken, voor de re
gionalisering van de gemeente- en pro
vinciewet en voor de rechtstreekse ver
kiezing van de burgemeester. 
Zowel op federaal als Vlaams niveau moet 
de huidige CVP-SP meerderheid worden 
gebroken. De VU, zo wordt vanuit Gent-
Eeklo gesteld, „is bereid, indien nodig, 

bestuursverantwoordelijkheid op te ne

men." 

Karel Van Hoorebeke en Paul Van Grem
bergen: We spreken ons met uit over een 

bevoorrechte regeringspartner, we beoor

delen geen andere partijen op grond van 

gemeenplaatsen of vooroordelen, maar wel 

op basis van verdiensten. Al vormen de 

niet-democratische partijen meer een hin

derpaal dan een meerwaarde voor verdere 

stappen in de staatshervorming; durft de 

nationale CVP momenteel geen Vlaamse 

keuzen maken, heeft de SP op staatkundig 

vlak pleinvrees en lijdt Agalev m.b.t. de 

staatshervorming nog teveel aan koud

watervrees." 

Er wordt overigens aan herinnerd dat 
Agalev zowel provinciaal als nationaal 
kleiner is dan de VU. De VU Gent-Eeklo 
gaat met vertrouwen de concurrentie met 
de andere partijen aan. Paul Van Grem
bergen en Karel Van Hoorebeke stellen 
zich ter beschikking van hun arrondis
sement. Met Van Hoorebeke acht de partij 
een tweede en dus bijkomende Oost-
Vlaamse zetel voor de Kamer realistisch. 
Overigens wordt ook uitgekeken naar 
zetelwinst voor het Vlaams parlement. 
„Het bestuur hoopt om met heel wat 

vertrouwde gezichten, samen met veel 

nieuwe jonge kandidaten, stemmenwinst 

te boeken." 

(evdc) 

De VU van 
Gent-EeUo zal 
de gemeente
besturen 
aanzetten tot 
het oprichten 
van PWA-
kantoren. 
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Gulden sporen 
te Brussel 

4 U I T DE R E G I O ^ 

8 

Uit de vele 1 Ijuli-vieringen die dit week

einde te Brussel gehouden worden willen 

wij een kleine selectie maken, ook elk wat 

wils. ^ _^^^ ^,,c,^„ 

MEERSTEMMIC BRUSSEL 

- Onder de titel Meerstemmig Brussel 

willen migranten én Vlamingen samen 
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
vieren. Dit gaat door op vrijdag 10 juli 
vanaf 18 u. in het Centra Gallego de 

Bruselas (het Gallicisch Centrum, La-
kensestraat 28 te 1000 Brussel). Naast 
optredens van buitenlandse groepen is er 

een lezing over migranten in Vlaanderen-

Europa. 

I.s.m. Vlaanderen 2002-Thuis in Vlaan

deren. 

GRASMARKT 

- De W B heeft om 18u. een eigen "ra

dicale" Sporenherdenking om de Gras

markt. Daarna wordt de herdenking op 

de Grote Markt bijgewoond. 

GROTE MARKT 

- De Guldensporenviering op de Grote 

Markt begint om 18u.30 met een "cha

otische verzameling" van straattheater, 
circusnummers, steltenlopers en percus
sie. 

Om 20u.30 staat zomerfolk geprogram
meerd en om 21u. wordt de rijke ver
scheidenheid van de Nederlandstalige 
muziek uitgestrooid door o.m. Paul Mi-
chiels en Jo Lemaire. De samenzang staat 
onder leiding van Juliaan Wilmots. 

VU-BRUSSEL NODIGT UIT 

- Het arrondissementeel bestuur van VU-
Brussel nodigt alle WIJ-lezers uit om na 
de 11 juli-viering op de Grote Markt 
tussen pot en pint gezellig van gedachten 
te wisselen. Plaats van afspraak is taverne 
Groot Eiland, Anspachlaan 87 te 1000 
Brussel. Vanaf 18u. is iedereen welkom. 

ELK ZIJN GEDACHT 
- VOS-Brussel en VOS-Brabant organi
seren een Hyde-park in Brussel. Deze 
Vlaamse versie van speakers' corner wil 
volgende vraag beantwoorden: Kansen 

voor nieuwe Vlamingen in Brussel} Vanaf 
llu.30 is er aperitief en koud buffet. 
Om 14 u. leiden Relinde Raeymaekers 
(Hoofdstedelijke Bibliotheek), Werner 
Daem (MIVB) en Johan Leraan (Centrum 
voor Rascismebestijding) het onderwerp 
bij het pubhek in. 

Vervolgens kan iedereen zijn mening 
kwijt. Gespreksbegeleider is Frans-Jos 
Verdoodt (ADVN). 

Afspraak: Vooruitgangsstraat 333 te 
Brussel. 
Inschrijven: 02/269.03.73. 

VU rouwt om 
Hans verbrugghe 

Op dinsdag 30 juni 1998 is de populaire 
West-Vlaamse VU-politicus Hans Ver
brugghe op 50-jarige leeftijd overleden. 
Zes jaar lang was hij, onder mijn bur
gemeesterschap schepen van Cultuur, 
Sport en Jeugd te Oostrozebeke. Tijdens 
de jongste provincieraadsverkiezingen 
behaalde hij als lijsttrekker van de VU 
bijna 3.000 voorkeurstemmen en miste 
op een paar tientallen stemmen een zetel 
in de West-Vlaamse provincieraad. 

KOPMAN 
Hans Verbrugghe werd geboren te Kort
rijk op 29 november 1947. Na zijn Oude 
Humaniora ging hij voor onderwijzer 
studeren. Meer dan een kwarteeuw zou 
hij te Oostrozebeke in het onderwijs 
staan. Hij was een onderwijzer die gezag 
en respect afdwong en zijn leerlingen 
waarden meegaf voor het leven. 
Reeds vrij vroeg ontpopte Hans zich tot 
een knap voetbaltalent. Als speler draaide 

Andreas Mertens: 
Oponthoud van een zoeker 

Met weemoed zullen velen terugdenken aan 
die onvergetelijke uren in het Brugse Brey-
delhof. Midden een stil-luisterend of uit
bundig vu-gezelschap waren er te gast fi
guren ais Ir. Demaeght (de nagel aan de 
doodskist van wijlen BSP-minister Anseeie), 
Maurits De Wilde de man van menig op
hefmakende TV-reportage) en natuurlijk xln-
öA-é/We/tens (1914-1998). 
Van huis uit, van opleiding en van oriëntatie 
was ir. Mertens allerminst Vlaams-nationalist, 
maar zelfs als oud-verzetsman had hij niet de 
minste moeite om zich in te lijven bij het 
Voiksunie-gedachtengoed. Zijn belevenissen 
ai hoofdambtenaar en vooral het „weg
promoveren" naar het Waterbouwkundig La
boratorium te Borgerhout betekenden een 
schier onuitputtelijke bron voor meditatie, 
overleg en. schimpscheuten. Zo had de 
Volksunie aan André Mertens niet alleen de 
werking van een havencommissie te danken 
maar ook op menig VU-afdeiingsfeest was 
André de onbetwiste publiekstrekker 
Zonder schroom fungeerde ir Mertens dan 
ook op de kandidatenlijst van de Volksunie 

en, wie weet, was het wei aan deze horizont-
verruiming te danken dat in 1976 te Brugge 
een vijfde van de uitgebrachte stemmen 
werd binnengehaald. 
André Mertens liet zich graag ais ,,dwars
ligger" gelden maar, om hem goed rechte te 
doen, doet deze benaming teveel aan mi-
santropie en sjagrijnigheid denken. Want 
André was ook een levensgenieter, hij was 
graag tussen de mensen, hij kon ook luis
teren naar hun zorgen en problemen, hij 
wenste dat zijn gezin kwam kennismaken 
met zijn vnendenkring, hij wist economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen te voor
zien 
Aldus, en nog voor er één spade in de grond 
was gestoken, vroeg hij op een stormende 
herfstdag een kleine schare getrouwen naar 
de Hoogte van Swartenes in Zuid-Vlaande-
ren, waar het continent ooit met Brittannië 
zou worden verbonden. Nu André stilletjes 
van ons heen is gegaan, lijkt het goed deze 
herinnenng aan een zoeker en een spoor-
legger te behouden. 

(vig) 

hij bij de Oostrozebeekse Scor-ploeg vlot 
mee in tweede provinciale. Later werd hij 
trainer van Scor en loodste zijn ploeg naar 
de kampioenentitel. Het leverde hem een 
gemeentelijke titel van Sportman van het 

Jaar op. In latere jaren zou hij, tussen 
1995 en 1997, Scor-voorzitter worden. 
Gedwongen door ziekte gaf hij ontslag. 
Hans Verbrugghe had een groot en spor
tief strijdershart, hij wilde altijd een win
naar zijn en vele keren lukte hem dat ook. 
Vier jaar geleden won hij nog een ge
westelijke Superstars. Alle sporten droeg 
hij in het hart. Hij bezorgde Oostro
zebeke een petanqueplein, organiseerde 
mee de fietstocht naar de IJzerbedevaart 
en was ook jaarlijks present om 100 
kilometer te gordelen. 
In oktober 1988 nam hij deel aan de 
Oostrozebeke gemeenteraadsverkiezin
gen en werd meteen vlot verkozen..Vanaf 
januari 1989 zetelde hij als schepen. Toen 
zijn vrouw in 1994 ziek werd, koos hij 
voor een sabbatlegislatuur. Iedereen 
dacht aan een politiek afscheid, maar 
Hans verraste iedereen door zijn kans te 
wagen voor de provincieraadsverkiezin
gen. In een uiterst beperkt kiesdistrict 
behaalde hij probleemloos 3.000 voor
keurstemmen, maar miste nipt de zetel. 
Daarop begon hij uit te kijken naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
2000. Bij alle oppositiepartijen (SP, VLD, 
VU, onafhankelijken) bestond een con
sensus dat Hans de enige en onvoor

waardelijke kopman zou worden. Het 

heeft niet mogen zijn. 

GROTE OVERSTEEK 

Drie jaar lang streed Hans een ongelijke 
strijd tegen een verder woekerende 
ziekte. Een goed jaar geleden werd hij 
aangenaam verrast door een bezoek dat 
Bert Anciaux hem bracht. Hans was zicht
baar ontroerd en gelukkig: „Al is politiek 
hard en meedogenloos, al zitten we in een 
kleine partij en is het ook daar niet altijd 
naar mijn wens, in deze partij is nog plaats 
voor een hart en voor menselijkheid". Zo 
reageerde hij op het plotse bezoek dat 
Bert hem bracht. Met veel belangstelling 
volgde Hans de ontwikkelingen rond ID 
21. Wellicht zou hij er ook een grote rol in 
gespeeld hebben want eigenlijk stond hij 
nog maar aan het begin van een grote 
politieke carrière. Niet alleen voor Oost
rozebeke en West-Vlaanderen is zijn 
heengaan een groot verlies, ook voor de 
VU-West-Vlaanderen is het een harde 
klap. 

Wij verliezen een raspaardje, een sym
pathieke en goede vriend. Een paar dagen 
voor zijn dood hebben wij er ons samen 
overheen gehuild. „Ik heb mijn strijd 
verloren, ik begin aan de Grote Over
steek...". 

Hans Verbrugghe werd op zaterdag 4 juli 

onder massale aanwezigheid van zijn vele 

vrienden begraven in zijn Oostrozebeke. 
Lieven Demedts 

ROUW te Assebroek 
Op 28 juni j.1. overleed te Assebroek 
mevrouw Georgette Heuninck. Zij werd 

op 12 september 1928 te Brugge geboren 
en was de echtgenote van Mare De 

Vriese. 

De plechtige uitvaartdienst had plaats op 

donderdag 2 juÜ in de kerk van de paters. 
in Steenbrugge. De redactie en de lezers 
van WIJ bieden vriend Mare, kinderen en 
kleinkinderen hun diep medeleven bij het 
onverwachte overlijden van zijn echt
genote en hun moeder. 
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NMBS legt 
scheepvaart lam 

^ UIT DE REGIO ^ 

Niet alleen treinreizigers zijn het slacht
offer van de nieuwe NMBS-uurregeling. 
Ook de scheepvaart op het zeekanaal 
Brussel-Schelde ondervindt ernstige hin
der van de gewijzigde dienstregeling op 
lijn 54 (Puurs). Door een slechte spreiding 
van de treinen zorgt de beweegbare spoor
brug te Willebroek voor een oponthoud 
van drie tot vier uur voor de schippers. 
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens (VU) heeft minister van Vervoer 
Eddy Baldevyijns (SP) gevraagd dit dossier 
zo snel mogelijk aan te kaarten bij de 
NMBS. Baldewijns stemde daarin toe en is 
zelfs bereid het dossier op interministerieel 
niveau aan te pakken „indien het in de 

komende weken niet tot een bevredigend 
resultaat leidt". Volgens de VlPer is het 
onaanvaardbaar dat de NMBS zo'n ver
strekkende beslissing heeft genomen zon
der voora%aand overleg met de NB 2^e-
kanaal. 

Johan Sauwens: „Een te lang gesloten 

spoorbrug te Wtllebroek benadeelt de 

scheepvaart op deze internationale wa

terweg in aanzienlijke mate. Zelfs de con

currentiepositie van de trafiek op het zee

kanaal Brussel-Schelde dreigt in het ge

drang te komen. Het is onvoorstelbaar dat 

de spoorwegtop geen oog heeft gehad voor 

dit probleem, ondanks waarschuwingen 

van NMBS-werknemers ter plaatse." 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 6 juli jl. werd volgende persmededeling 
verspreid. 

ACALEV-VOORSTEL OVER 
KIEZERSBEDROG IS EENZIJDIG 

De kiezer heeft recht op duidelijkheid. Daarom is 
de VU principieel tegenstander van dubbele kan
didaatstelling. Het lijkt logisch dat als men niet 
tegelijk lid kan zijn van verschillende assemblees, 
men hiervoor ook niet tegelijk kan kandideren. 
Maar dat wil niet zeggen dat vooraanstaande 
politici geen politiek signaal kunnen geven ter 
ondersteuning van verschillende lijsten, zolang 
men in zijn bedoelingen maar eerlijk blijft te
genover de kiezers. Het moet tevens duidelijk zijn 
dat het zogenaamde kiezersbedrog veel ruimer is 
dan enkel en alleen de dubbele kandidaatstelling. 
Kiezersbedrog is relatief. Zo moeten we ons de 
vraag stellen of de kandidatuur van Mieke Vogels 
voor de Senaat geen kiezersbedrog is als de 
politica in 1994 van de Antwerpse kiezers een 
mandaat heeft gekregen om de stad zes jaar te 
besturen. En wat moet gezegd worden van de 
talrijke burgemeesters en schepenen die de lijs
ten voor de verschillende assemblees uit elec
torale overwegingen bevolken? is het geen kie
zersbedrog als een uittredend mandataris toch 
nog even de lijst gaat 'duwen'? Het grootste 
'kiezersbedrog' bestaat er uiteindelijk in dat ver
kiezingen voor verschillende pariementen op de
zelfde dag samenvallen. Nu reeds kunnen we 
zeggen dat de federale veridezingen in juni 1999 

de verkiezingen voor de andere parlementen en 
het daarbijbehorende politieke debat gaan over
schaduwen. De heren Tavemier en Wauters spe
len de rol van waterdragers in een hypocriet 
Agalevspelletie. Zolang de ondertiandelingen in
zake lijstvorming in Brussel tussen progressieve 
politieke krachten goed liepen, maakte Agaiev 
geen probleem van Bert Anciaux als lijsttrekker 
Voor elke politieke waarnemer moet het toch 
duidelijk zijn dat in Brussel alle hens aan dek 
moeten geroepen worden wil deze stad niet 
overgeleverd worden aan anti-democratische 
krachten. Nu de gesprekken over een mogelijke 
samenwerking tussen SR Agaiev en VU zijn af
gesprongen, dient Agaiev dit wetsvoorstel in. De 
Groenen dragen in Brussel een zeer grote ver
antwoordelijkheid. De vu is immers van mening 
dat de veridezingen in Brussel niet op hetzeifde 
niveau kunnen gesteld worden als de verkie
zingen voor de andere pariementen, maar eerder 
op het niveau van de gemeenteraadsverkiezin
gen. Voor de vu is het Agalev-voorstel principieel 
juist gesteld, maar het blijft eenzijdig. De Vü-
Kamerfractie gaat het voorstel dan ook niet 
ondertekenen, maar zal trachten de discussie 
breder te voeren en amendementen in te dienen. 
De discussie over de dubbele kandidaatstelling 
moet hoe dan ook gekoppeld worden aan de 
problematiek van de (de)cumul. Het is ook zo dat 
de dubbele kandidaatstelling sterk in trek is vanaf 
het moment dat de Senaat door één kieskring 
wordt gekozen. De VU hertiaalt dan ook haar 
voorstel om eveneens voor Kamer en Vlaams 
pariement één kieskring in te voeren. 

OOST-VLAANDEREN 
Do. 9 Juli CENT: De Gentse VU viert 

de Vlaamse feestdag in het Cravensteen. 
Karel Van Hoorebeke, VU-kamertid, houdt 
de feestrede. Gastoptreden van Miek en 
Roel. Afspraak om 20u. info: vu-cent, Ben-
nesteeg 2. 9000 Gent, 09/223.70.98. 

Vr. 10 Juli CENT: 11 juli-viering van 
VWG-Gent. Om I5u. in zaal Reynaert, Rey-
naertstraat. Gastspreker: Koen Baert. 
M.m.v. Rony Ranke en Emiel Huilebroeck-
koor. Gratis toegang. Ruime parking. Info: 
Robert De Ceyter; 09/225.09.42. 

Za. 11 Juli DEINZE: 11 juli-viering. 
Om 19u. Beiaardconcert (luisterplaats bij 
het museum). Om 20u. Feestzitting in het 
museum met NoHe Versyp, Nadine Heyn-
drtckx, Krtstien Van schuyienbergh. Geert 
Dhondt, samenzang met Ant Van Cau-
wenbergh. Toespraak: Jos Moortgat. Org.: 
Cultuurraad Deinze. 

zo. 12 Juli ZOTTECEM: Culdens-
porenetentje - Barbecue, van l iu.50 tot 
15u. in het Ontmoetingscentrum te Leeu-
wergem. Volw. 400 fr., -12j. 250 fr. Org.: VU-
Zottegem. Kaarten bij de bestuursleden en 
in Sint-Jorishof. Reservaties: 
09/360.13.37. 

Vr. 11 sept. DENDERLEEUW: Op 
treden van de groepen Peevish en Shoq. 
Vanaf 20u. in Kantine De Standaard. Ge
volgd door fuif met discobar. Org.: VUJO-
Denderieeuw i.s.m. JC Riva. 

WEST-VLAANDEREN 
Vr. 10 juli KORTRIJK: Deelname 

van vu-Kortrijk aan de 11 juli-optocht naar 
het Gulden Sporenmonument. Verzamelen 
om 18U.30 aan het Schouwburgplein. 

vr. 10 lull ROESELARE: Groot ak
koord. Klokkengelui om 19u.30. Om 20u. 
Beiaardconcert anno 1922 vanop de St.-
Michielstoren. Org. in het kader van Vlaan-
deren-Europa 2002. 

Vr. lOJuit IZECEM: Izegem viert 11 
juli. Om I9u. in zaal Valentino: kaartkam-
pioenschap voor clubs en verenigingen. Op 
11 juli om 18u. in de Gouden kapel: eu
charistieviering met aangepaste liturgie en 
samenzang. Om 19u. Officiële plechtigheid 
op het stadhuis, met prof.dr. Eric Defoor. 
Om 20u. Volksfeest op de Grote Martct met 
diverse optredens. Gratis toegang. Op 12 
juli; vlnkenzentting om 17u. in de Krom-
mestraatte Kachtem. Org: Stedelijke Raad 
voor Cultuurbeleid Izegem in het kader van 
Vlaanderen-Europa 2002. 

Za. 11 juli KORTRIJK: 18de Na
tionaal Culdensporen Zangfeest. Vanaf 
14U.30 in de Concertstudio. In het teken 
van Ernest Van der Hallen, o.l.v. Bert Peet-
ers en kunstzanger Pieter Vis uit N.-Ne-
deriand. Ook deelname uit Fr-Vlaanderen. 
Naast Pelgrimduo ültreya en vendelgroep 
Uilenspiegel. Kaarten en infO: 
056/21.69.07. 

za. 11 Juli ROESELARE: Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap. lOu. Feestelijke 
eucharistieviering in de St.Michielskerk; 
IOu.45 receptie Raadzaal stadhuis; 11u. 
Beiaardconcert; 13u.30 Guido Gezelle-
wandeltocht (7 of 15km) - start en in
schrijving zaal Ter Walle, Schiervelde; 14u. 
demonstratie Rope-Skipper; 20u.30 
Avondfeest op de Grote IVIarkt met o.m. 
concert, koormuziek, samenzang, amöi-
ancemuziek en showpspektakel. Presen
tatie: Mia Pieters. 

Za. 11 Juil lEPER: om 10u. plech
tigheid aan het heldenhuldezerkje van Je-
room Leurtdan op het kerkhof van Oost-
vleteren. Cartos Van Louwe (Uzerbede-
vaartcomité) houdt er een toespraak en 
belicht er de figuur van Leurtdan. 

Zo. 12 JuH DEERLIJK: Braafdfeest 
van vu-Deertijk. Vanaf 11u.30 In D'lefte te 
Deertijk. Info: 056/71.76.41 - 71.47.68. 

ZO. 12 Juil BRUGGE: Slotmanifes
tatie 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002. 
Om 13U.02 straatanimatie. Om I4u. volgt 
een academische zitting in het stadhuis 
met toespraken van o.a. prof. Eric Defoort, 
Richard Cells en de Vlaamse minister-pre
sident. Om I7u. orkestrale afsluiting op de 
Grote Martct. InfO: 03/238.20.02. 

DO. 16 Juil BRUGGE: Dagultstap 
van WVG-Brugge naar de Vlaamse Toon-
tulnen in Hoegaarden en naar Zoutieeuw. 
Vertrek per bus om 7u.30 station Brugge. 
Deelname 1.350 fr.p.p. (aankomstdrank, 
middagmaal met drank, broodmaaltijd, in-
komgelden, gidsen en bus). Meer info en 
inschrijvingen bij Joriska. 050/34.19.74 of 
050/55.15.23, liefst na 20u. 

WO. 22 Jul BRUGGE: Jaartyke 
Sport- en Speldag van WVG-Brugge. Om 
I5u. in 't Keunekot, Warandestraat te Sij-
sele. Nadien gezelligekoffietafel. Deel
name: 175 fr.p.p. 

za. 22 aus. IZEGEM: 13de Vlaamse 
Zomerfeest. Domein Ruytershove. Om 
13u,30 start minivoetbaltomooi. 20u. 
VUJO-f uif met LBS Emelgan, DJ V-Max en DJ 
Nick De Dobbelaere. Ook op 23/8. Om 9u. 
eindrondes minivoetbaltomooi. 9u.45 ape-
n'tiefwandellng; 11u. finale minivoetbal en 
apentief met muzikale omlijsting; I3u. 
smulfestijn. I5u. retro-voetbalmatch; 
16U.30 ..Schijt je rijk". Doorlopend: spring-
kasteel en schminkkraam. Org.: VU en 
vuJO-lzegem. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 11 Juli BRUSSEL: Uw Vlaamse 

feestdag... in onze hoofdstad. Vanaf 
l lu.30 op de binnenkoer van het ex-Al
gemeen Secretariaat van VOS, Vooruit
gangstraat 333. Org.: VOS-Brabant en Brus
sel. Info en inschrijving: Marie-Lou Bracke, 
02/428.32.25. 

za. 11 Juli BRUSSEL: Cutdenspo-
renvlering op de Grote Markt. Om I8u.30 
straattheater, circusacts. steltenloperij en 
percussie. Om 20u.30 zomerfolk. Om 21u. 
optredens van Paul Michlels en Jo Lemaire. 
Samenzang o.l.v. Jullaan Wllmots. info: 
Mare Platel, 02/219.49.30. 

za. 11 Juli BRUSSEL: Wie gaat mee 
7 km wandelen door onze hoofdstad? Help 
ons er de Vlaamse aanwezigheid te sti
muleren. Vetrek om 14u. aan de Vlaamse 
bibliotheek op het Muntplein. Om 20u. naar 
de Grote Markt. Info: C. Lombaert. Mortsel. 
03/449.72.95. 

za. 11 Juil LEUVEN: VU-arr.-Leu-
ven organiseert haar jaartükse 11 juli-actie. 
Centraal thema: Water, ledereen welkom 

. om deze actie te steunen. Afspraak om 
11u. voor de persconferentie, gevolgd 
door aperitief. Afsluiting om I2u. Aan de 
Leuvense vaartkom - hoek Aarschots-
esteenweg. info: arr. VU-secretariaat, 
016/49.00.48. 

LIMBURG 
za. 11 Juil VOEREN: 11 juli-viertng. 

Naar goede jaariijkse gewoonte zal de 
Vlaamse feestdag in Voeren aangevat wor
den met een gezonde wandeling, deze 
keer door het domein Altenbroeck. waarna 
de verioren calorieën terug opgehaald kun
nen worden bij een al even gezond braad-
feest. Patrik Vankrunkelsven zal de 11 juli-
rede houden. Samenkomst om 10u. bij Café 
Wljnants, tegenover het VW in 's Graven-

Ntoenen. Vertrek wandeling om 1 lu . Aan
vang braadfeest 13u. in clublokaal SK Moe-
llngen (Bemoweg). Voor het eten betalen 
volwassenen betalen 440 fr., kinderen tus
sen 6 en 14 jaar 220 fr. De jongsten eten 
gratis. Betalingen braadfeest dienen 
vooraf te gebeuren op rek.nr. 450-
0489591-88, vermelding '11 juli-braad-
feest'. Meer info: Anlta Pauly. VU-secre-
tariaat. Org. VU-Llmburg. 

Za. 11 Juli TONGEREN: 11 juli 
viering vanaf 19u.30 In de feestzaal van het 
stadhuls. Optreden van Imago Tljl op de 
Grote Markt. Feestrede door prof. J. Baer-
ten over ..Tongeren-Voeren-Brusselse 
Rand - parallellen en verschillen". Org.; 
Cultuurraad stad Tongeren. 

zo. 12 Juli GENK: Nieuwe Vlamin
gen vieren Feest van de Vlaamse Gemeen
schap, samen met hun Vlaamse mede
inwoners. Vanaf I2u. Naast muziek uit vele 
landen van herkomst hebben bekende Lim
burgse voetballers het over hun ervarin
gen in het meerstemmige Limburg. Org. 
i.s.m. Vlaanderen 2002-Thuis in Vlaande
ren. 

zo. 15 sept. HASSELT: Exclusieve 
Brunch van VU-Hasselt. In de Catharinazaal, 
N. Cleynaertslaan te Hasselt. Aanvang 
vanaf 10u. Deelname: Volw. 400 fr., -12 jaar 
250 fr. irrfo en inschrijvingen: Frieda Bre-
poels. 011/23.70.56. 

ANTWERPEN 
vr. 10 JuU WOIHMELGEM: Cul-

derBporenzangfeest. Om 20u. in repeti
tielokaal KHDV, Schransweg 32. Met Ko
perensemble O.I.V. Joz. De Houwer, klein-
kunstgroep Stukken en Brokken. Presen
tatie; Ludgaar Boogaerts. inkom gratis. 
Org.: KK Jan Puimège, Vlaamse Vrienden
kring. FVK Rodenbachfonds prov. Antwer
pen. 

vr. 10 Juli LIER: Vlaamse zanga
vond o.l.v. Walter Luyten. Om 20u. in VNC. 
Bertartj. Toegang gratis. infö: 
03/480.84.85. 

Za. 11 Juil WESTERLO: 11 juli-
viering. Gezellig samenzijn met maaltijd in 
't Abdljke, Tongertodorp, Westerio. Vanaf 
18u. Gastspreker: Els Van Weert over 
,,Vlaams Nationalisme in de 21ste eeuw". 
Deelname: 350 fr.; -8j. 210fr Overschrijven 
vóór 3/7 op rek.nr. 417-6034191-85 van 
VU-Westerio. 

vr. 24 Juli IMORTSEL: FW Mortsel 
organiseert fietstocht via Brialmontroute 
langs de forten van Mortsel en omgeving. 
Afspraak om I3u.30 vóór het gemeen
tehuls. Iedereen welkom. 

9 
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Aan mUn lUf wél 
een poionalsë 

,,Wij vieren feest, dus weg met 
de malaise, want het is weer 
tijd voor een polonaise, hol-
landaise..." Deze overbekende 
camavalsklassieker zal in het 
OCMW-rustoord St.-Jacobus in 
Tongeren de eerstkomende 
weken en dagen wel grijs' ge
draaid worden. Het rustoord 
bestaat immers 20 jaar en wil 
daarom op 30 augustus a.s. 
een aanval doen op het we
reldrecord De langste polo-
nalsedans. Het huidige record 
staat op naam van een Ne
derlandse camavalvereniging 
met een ketting van 6.642 per
sonen. De stoet vertrekt om 
14U.S0 op de Grote Markt van 
Tongeren en de opbrengst van 
het gebeuren - heeft u al een 
polonaise zónder het verorbe
ren van een biertje meege
maakt? - gaat integraal naar de 
aankoop van comfortmateriaal 
voor de bejaarden. Allen daar
heen om in de polonaise te 
stappen of om te kijken hoe de 
stoet aan u voorbijtrekt! 
c& Meer info: Leon Jackers, 

OCMW-rustoord St.-Jacobus, 
Dijk 120, 3700 Tongeren, tel. 
012/23.09.95. 

ZAKENKANTOOR 
MARTENS-DE-KEGEL 

N.V. 

BRUSSELSTRAAT 61 
9400 NINOVE 

Tel.: 054/33.43.47 

GELDPLAATSINGEN 
LENINGEN 

VERZEKERINGEN 

Wenst U meer informatie over de advertentiemogelijkheden 
in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTErr 
VAN ALLE 

GEL£GENHEIDSGEBAK 

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 2130 uur 
Verlofperiode: de maand december 

Beleef Brussel 
op een zondag 

Beleef Brussel op een zondag. Dat 
kan op 19 juli a.s. Sven Cats, lid van 
de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad, toont graag bekende en 
minder bekende hoeken van de 
stad en geeft daarmee een eigen
zinnige kijk op het leven in Brus
sel. 
De kathedraal, het stadhuls. Man
neken Pis en het Atomium; zij 
vormen de absolute top vier van 
Brusselse gezichten. Maar onze 
hoofdstad biedt veel meer. 
Neem nu de Marollen. In de kleine 
straatjes aan de voet van het Jus
titiepaleis heerst er op zondag een 
enorme bedrijvigheid- de vele an
tiekwinkeltjes houden open deur 
en op het Vossenplein is er een 
rommel- en antlekmarkt. Aan de 
rand van de wijk staat de 12de 
eeuwse Kapellekerk, de parochie
kerk van textielarbeiders, volders, 
wekers en blekers en van... Breu-
gei. 
De tocht gaat verder langs de vele 
parlementen die Brussel rijk Is, de 
Ancienne Belgique en de Beurs
schouwburg. Brussel Is niet alleen 
een stad waar duizenden dagelijks 
naartoe sporen om er te werken, 
maar ook een stad waar gewoond 
wordt: met diverse projecten pro
beert men Brussel een aantrek

kelijk leefbaar klimaat te geven. 
Vertrek om 10u. in 't Manneken, 
Boterstraat 42-44 te Brusse 
(straatje tussen de Grote Markt en 
de Beurs). Einde omstreeks 18u. 
op dezelfde plaats. Deze uitstap 
gebeurt te voet. Stevig schoeisel 
wordt aanbevolen. Prijs: 100 fr. 
(maaltijd niet inbegrepen). 
<^ Alle info en inschrijvingen bij: 

Vormingscentrum Lodewijk Do
sfel, Omwentelingsstraat 13, 
1000 Brussel. 021219.25.00. 
Contact: Jan Brocatus. 
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O M S L A G V E R H A A L 

ONRUST BU DE VID 
"Maar enün, wie vertelt dat toch alle
maal!" Guy Verhofstadt reageert op de 
onrustwekkende geruchten over de pro
blemen van en binnen zijn partij. Over 
de gaten in zijn handen, voetballen met 
twee spitsen en de rol van het midden
veld, elektriciteit in de lucht, meer 
beloften dan hij kan houden, en bont en 
blauw als synoniem voor paars. "Vroeger liep ik met 
mijn plannen met mijn kop tegen de muur. Nu zie ik 
mensen klaar staan om me over de muur te helpen." 
Een gesprek. 

G E Z O N D H E I D 

STIKKEN IN DE OZON 
Meer en meer heeft de volksgezondheid te lijden 
onder het toenemende ozongehalte in de lucht. 
Op warme zomerdagen toonden metingen aan dat 
het ademhalingsvermogen van gezonde mensen 
met een derde verminderde. Waar komt die ozon 
vandaan? En hoe krijgen we hem weg? Minister 
Marcel CoUa: "De mensen moeten beseffen dat 
hun kinderen straks niet meer buiten kunnen 
spelen, als ze zelf geen inspanningen leveren." 
Ozon: wat hangt er boven ons hoofd? 
Een analyse en prognose. 

S E R I E 2 0 S T E E E U W 

DE KEURBENDE VAN CARDUN 
"Door de onmenschelijke behandeling, de pro
miscuïteit, de gewoonte der slechte gesprekken 
en der vuile Mederen, de vele onzedige opschrif
ten en schunnige tekeningen in de W.C.'s en de 
waschplaatsen, zijn vele weikhuizen en fabrieken 
herschapen tot een midden dat vlakaf bederft en 
de zedehjkheid doodt. De schreeuwers, de 
pochers, de pretmakers en de meisjeszotten 
geven er den toon aan." Met rijn kajotters 
wilde Jozef Cardijn "van iedere fabriek een 
kathedraal maken." 

WEEKEND KNACK: ZOMERWANDELING BRUGGE + ANGELIQUE KIDJO -i- ONGETEMD SARDINIË + GROTE ALEGRIA-WEDSTRUD 
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11 juli 1302 was een dag van Europese 
verbazing, toen gebeurde wat nooit eer
der was gebeurd. Een leger bestaande uit 
het voetvolk van stedelijke milities 
slaagde erin een koninklijk leger van 
ridders en cavalerie te verslaan. Sedert de 
Slag van Bouvines in 1214 had het rid-
derleger van de Franse koning geen ne
derlaag meer geleden. Een opstand van 
steden met hun gilden, ambachten en 
neringen, die slechts gelegenheidssolda-
ten konden leveren, had het nog nooit 
aangedurfd om het tegen een "groot
macht" op te nemen. 

PRILLE DEMOCRATIE 

Nergens waren de steden zo sterk als in 
het graafschap Vlaanderen: Brugge, Gent 
(de „stad die koningen deed beven" 
schreef K.L. Ledeganck), leper, het 
Brugse Vrije, maar ook Kortrijk en Ou
denaarde. Ze hadden zich in 1128 al 
gewapend verzet tegen hun graaf Willem 

Clito, een "stroman" van de Franse ko
ning. Na de moord op graaf Karel de 

Goede had de leenheer (dat was de Franse 
koning) zich met de opvolging gemoeid. 
De Franse koning ontmoette daarvoor de 
afgevaardigden van de Vlaamse steden, 
dat gebeurde in Deinze in 1127. Zo een 
ontmoeting was toen al een "democra
tisch" unicum. De steden aanvaardden de 
stroman-graaf op hun voorwaarden: én 
koning én graaf moesten aannemen de 
verworven rechten van de steden te eer
biedigen, te erkennen en te laten gelden. 
De koning en de graaf hadden dat aan
vaard, maar met de (onuitgeproken) no-
biljonse arrogantie dat zij, edele heren, 
zich toch niet zouden moeten houden aan 
beloften die hen afgedwongen waren 
door ambachtslui en kooplieden. 
De graaf hield zich niet aan zijn beloften 
en dus kwamen de steden in opstand 
tegen hem. Iwein van Aalst, heer van 
Deinze, was een van de stedelijke leiders. 
De graaf verloor de veldslag en zijn leven; 
in 1128. 

De Slag bij Woeringen in 1288 was iets 
gelijkaardigs, maar dan tegenover een 
andere leenheer, n.1. de keizer van het 
Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie 
(Duitsland bestond nog niet) wiens cen
traliserende macht veel minder streng en 
vooral minder sterk was. De keizer werd 
gekozen, door de 7 keurvorsten. Het 
keizerschap was niet erfelijk. 
In 1302 was er de botsing met de koning 
van Frankrijk die de graaf van Vlaan
deren, Gwijde van Dampierre, te Parijs 
gevangen hield. De steden moesten on
derdanig op de knieën gaan voor de 
koning. Ze weigerden en beriepen zich op 
de verworven stedelijke rechten. Het 
kwam tot de Slag der (700) Guldensporen 

aan de Groeningenbeek. 

aarom werd een militaire prestatie de 

nationale feestdag van Vlaanderen f 

Dat is het onderwerp van deze eerste bijdrage over 

nationale feestdagen. De tweede aflevering vertelt 

hoe Jan Breydel en Pieter De Coninck tot nationale 

figuren uitgroeiden, de derde wat België op 21 juli 

herdenkt en waarom Wallonië in september feest. 

„Te Kortrijk in de beemden daar gaapt het 
graf voor vreemden of voor ons recht..." 
Zo zong Willem van Saeftingen in „Jutho, 
vooruit en dapper!"... 
In 1314 vochten de Schotten naar het 
Vlaamse voorbeeld hun Slag bij Banock-

burn tegen de Engelse vorst. Daardoor 
bleven zij uit Engelse handen, zoals de 
Vlamingen uit Franse handen bleven, al 
zou die Franse inlijvingsdrang een paar 
jaar later opnieuw en krachtig terug
slaan. 

Maar de Guldensporenslag liet een blij
vende herinnering. Hij bleef in het ge
heugen hangen en nam mythische ver
houdingen aan. 

1823 de eerste bezinger van de Gul
densporenslag is geweest. Deze Renier 
was de onderwijzer lager onderwijs van 
Hugo Verriest (1840-1922) en de college-
leerling van Guido Gezelle. Verriest was 
in Roeselare de poësis-leraar van Albrecht 

Rodenbach. 

Deze P.J. Renier werkte mee aan Frans 

Rens' Nederduytsch Letterkundig Jaer-

boekje waaraan ook de Deinzenaars Ber

nard De Smet (1774-1868) en zijn doch
ter, m August D'Huygelaere (1774-1849) 
en zijn dochter meewerkten, mensen uit 
het Deinse dichtgenootschap Geen Kunst 

zonder Nijd en uit het Vlaamsch Ge

zelschap van Deinze. 

Te Kortrijk 
in de beemden... 

HELDEN VOOR... 
Binus - Albijn Van den Abeele wist in zijn 
Geschiedenis van Deinze (1865) mee te 
delen dat een "verdienstelijke" Deinze-
naar, Lodewijk Van Houte, in 1482 een 
tekst schreef „na oorspronkelijke bron
nen van den sporenslag bij Kortrijk; 't is 
hij die ons met de deelneming van den 
baljuw van Deinze, Arend Drubbele, en 
van Jan van Deinze, heer van Leerne aan 
eene der grootste en verhevenste on
dernemingen onzer voorouders - de vrij
making des vaderlands - bekend gemaakt 
heeft". 

Vooral in de tweede helft van de 18 de 
eeuw kwam de Guldensporenslag en 
kwamen Breydel en De Conine (en ook 
Jacob van Artevelde) in de belangstelling 
van dichtgenootschappen, die ze een 
plaats gaven in toneelstukken en in dicht
wedstrijden. 

In 1766 speelde men in Kortrijk een 
Guldensporenspel dat men in 1774 te 
Waregem en in 1777 te Otegem her
haalde. Het droeg de omslachtige titel: 
„De Nederlaege van Robertus van At-

recht, Grave van Artoys en Veld-oversten 

van Philippus den Schonen, Koning van 

Vranckrijck ofte de Slag van Groeninge, 

blij-eijndig spel". Het werd op 26 en op 
29 mei 1766 en volgende dagen „ver-
thoont door de liefhebbers van Rethorica 
van Cortryck ter plaetse alwaer den Slag 
is gebeurt." 

De auteur van dit toneelwerk heette... 
Pieter De Conine en deze Pieter was de 
overgrootvader van de kostschoolhouder 
en fabeldichter Pieter-Jan Renier (1795-
1859) uit Deerlijk, van wie beweerd 
wordt (door pastoor Antoon Vtaene , 

volks-en taalkundige en hoofdredacteur 
van Biekorf) dat hij in een gedicht uit 

Een van de meest bekende deelnemers 
aan de dichtwedstrijden van toen was 
Pieter Joos (Petrus Judocus) deBorchgrave 

(1758-1819) van Wakken, die herhaal
delijk bekroond werd o.a. te Deinze. 
Pieter Cras (1781-1847), de leermeester 
van Charles Picqué, schilderde driemaal 
een portret van de Wakkense dichter. Het 
derde portret hangt nu (1998) in het 
museum te Deinze en werd in 1820 als In 

Memoriam op het toneel opgesteld bi) een 
dichtwedstrijd van Geen Kunst zonder 
Nijd. 

...VELE GELEGENHEDEN 

In 1790 schreef de veelgelauwerde De 
Borchgrave een Ode aan de Vrijheid 

waarin hij alle Vlaamse „helden" ver
heerlijkte, ook Breydel en De Coninck. 
Ook later werden deze „helden" als voor
beeld gesteld, o.m. toen in 1846 op
geroepen werd om deel te nemen aan de 
hongermars op Brussel. In de sociale 
strijd werden de twee, als ambachts
lieden, betrokken. Verenigingen begon
nen hun naam te dragen en in dicht
wedstrijden werd hun inzet als thema 
opgegeven. 

Het is in die sfeer dat Hendrik Conscience 

de Guldensporenslag leerde kennen, wat 
hem aanzette historische gegevens samen 
te brengen om zijn Leeuw van Vlaendren 

te schrijven die in 1838 verscheen. Om 
die gegevens te verzamelen kon Con
science een beroep doen op stadsbibli
othecaris Mertens van Antwerpen en op 
stadsarchivaris Delepierre van Brugge. 
Ook FA. Snellaert maakte aantekeningen 
en in Kortrijk was het /. Goethals-V^-

cruysen die met archivalia en nota's over 
1302 de historische kennis van Con
science bijspijkerde. 

De dichter Petrus Judocus de 
Borchgrave verheerlijkte reeds in 
1790 Breydel en De Coninck. Litho 
naar een schilderij van Pieter Cras. 

Ook de beeldende kunsten bleven niet 
achter. Reeds in 1836 borstelde de schil
der Nicaise De Keyzer (1813-1887) het 
historietafereel De Slag der Gulden Spo

ren. De schilder, die zijn naam aan de 
Antwerpse Keyserlei gaf, schilderde ook 
een Slag bij Woeringen (de Brabantse 
tegenhanger van de Guldensporenslag) 
en een Slag bij Nieuwpoort. Ook Gustaaf 

Wappers (1803-1874) schilderde in 1842 
een Guldensporenslag, hij tekende ook de 
omslag voor het boek van Conscience. 

Herman Maes 

l\TBEIkB'\l.'\«. 

DE LEEUW 
\ \N 

K^'l 

SLAG DEB GULDEN SPOBEN 
(i:l03) 

Vla intekening zocht Conscience 
kopers voor zijn boek De Leeuw van 

Vlaendren, de prent was getekend 
Custaaf Wappers. 

IS" Volgende week: 
Een beetje Asterix en Obelix... If 
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Voor jonge 
lezertjes 

B O E K E N .> 

12 

Het is niet altijd even gemakkelijk om een 
vriendinnetje te hebben dat niet steeds 
begrijpt waarover je het hebt. Dat on
dervindt ook de kleme Linde die haar 
buurmeisje Saar een en ander wil bij
brengen. Saar houdt haar tekenstiften 
ondersteboven, kan de bal niet zo goed 
vangen en ze heeft erg veel moeite met het 
aan- en uitdoen van haar broek. Op een 
dag gaat Linde zoals gewoonlijk haar 
vriendinnetje opzoeken, maar ze vindt 
haar niet thuis. Saar blijkt op een school te 
zijn waar je ook 's nachts blijft slapen. 
Ofschoon ze niet ziek is, zal Saar nooit 
beter worden, leert Linde. Saar is anders, 
maar dat vindt Linde niet erg en ze plukt, 

zoals de titel van het boek ons leert, 
'Duizend madeliefjes voor Saar'. Dit boek 
van Katrien Vandewoude en illustrator 
Marijke ten Cate beschrijft op een bij
zonder integere manier de vriendschap 
met een mentaal gehandicapt meisje. 
Davidsfonds' prijsbeest Mare de Bel en 
illustrator Jan Bosschaert tekenen met 
'President Pig en de drie wolves' voor hun 
eigen 'Animal Farm' op kindermaat. Wie 
het sprookje van de wolf en de drie 
biggetjes altijd voor waar heeft aange
nomen, moet wel zeer teleurgesteld zijn 
na het lezen van dit grappige boek. Niet 
de wolf heeft de biggetjes verjaagd, zo 
blijkt, maar de varkens de wolven ... 
Inmiddels al de derde druk van een 
nonsensicaal verhaal voor kinderen vanaf 
7 jaar. 

Redmond ziet Magritte 

Wie 'Mijn neefjes zijn wolven' van Wally 

de Doncker wil lezen, is best al een jaartje 
ouder. „Als er grote mensen bij zijn doen 
ze lief en aardig. Ze zijn net zo schijnheilig 
als de wolf in Roodkapje. Maar als ze met 
me alleen zijn, doen ze me pijn." Het 
jongetje Kjelle heeft het over zijn drie 
neefjes. Die pesten hem, zo erg zelfs dat 
meester Rik het ook gezien heeft. Kjelle 
liegt echter over de blauwe plekken: het 
was de kast waar hij zich tegen gestoten 
had, de hond die hem gebeten had,... Rik 
en mama geloven hem niet en verbieden 
Rudy, zijn niet al te snuggere, maar op
rechte vriend, nog met hem te spelen. 
Wanneer meester Rik ontdekt dat Kjelle 
wolven en lammetjes tekent, weet hij het 
geheim van het kind toch te ontrafelen: 
hij wordt gepest. Dit boek gaat over een 
probleem dat vele kinderen ondergaan en 
dat hen nog meer isoleert: verregaande 
pesterijen. Ondanks dat zware onder
werp is het toch een licht verteerbaar 
boek geworden. 

„Hier komen alleen dode beesten bin
nen" grapt de vader van Paulien altijd. 
Dat doet hij omdat hij een viswinkel heeft 
en hij niet wil dat de klanten ook hun 
hond mee naar binnen nemen. Met die 

klanten loopt Paulien met al te hoog op, 
zeker niet op vrijdag want dan mag ze met 
meehelpen inpakken. En al helemaal niet 
van dikke mevrouwen die nog meer stin
ken naar hun eigen adem dan naar hun 
parfum. Dat ze naast Bert moet zitten, 
wiens vader slager is, zint haar ook al niet. 
Bert is dik, geeft haar weinig plaats en 
zegt dat ze naar vis stinkt. 'Het neusje van 
Paulien' is een erg plezierig debuut van 
Peter Slahbynck met tekenen van rou
tinier Klaas Verplancke. Van harte aan
bevolen voor kinderen vanaf 8 jaar. 
c» Duizend madelief es voor Saai. Ka-

trien Vandewoude & Marijke ten 
Cate. Uitg. Clavis - Hasselt. 1998. 53 
blz., 495 fr. 

c» President Pig en de drie welles. Mare 
de Bel & Jan Bosschaert. Uitg. Da-
vidsfonds/Infodok - Leuven. Derde 
druk. 1998. 32 blz., 395 fr. 

c» Mijn neeî ^s zijn wolven. Wally de 
Doncker 8c Anne Westerduin. Uitg. 
Davidsfonds/Infodok - Leuven. 1998. 
80 blz., 445 fr. 

c» Het neusje van Paulien. Peter Slab-
bynck &C Klaas Verplancke. Uitg. Da
vidsfonds/Infodok - Leuven. 1998.45 
blz., 495 fr. 

't was weer T/w 

Bijna 80.000 jongeren woonden op zaterdag 5 en zondag 6 juli het 22ste 
dubbeifestival Torhout-Werctiter bij. Even werd gevreesd voorde verlcoop 

tijdens de hoofddagen. Tocti viel het al bij al best mee. Er was weer plaats voor 
iedereen en wie de groepen van dichtbij wou zien, kreeg daartoe de kans. Ook 
het muzikaal gehalte werd opgekrikt en het brede aanbod werd gewaardeerd. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

,^ke Van dermeersch geschorst", 

las Ahasverus 

La missérable ! 

© 
Gezocht: krant die het niet 
iedere dag over Viagra heeft. 

© 
Misschien kan de SM-rechter uit Mechelen 

nu met een zweeppartij beginnen. 

© 

2^duivel: 

Referendom 

© 

Sommige poUtici doen alles 
om de kloof dichter bij de burger te brengen! 

© 
T/W: toch nog veel Verve! 

© 
Schrappen wat niet past: 

octopus, octopush, octopoets, octoputch, 

octopoester, octopoespas, octopeut... 

© 
24 uren van Francorchamps 
waren voor Jacky maar nickx 

© 

Rode Duivels 
maakten het voetbalbont. 

V VLAAMS PLAKBOEK x 

Een 
verschaeve 
Voor mij ligt Jezus, voor velen hét mees
terwerk van Cyriel Verschaeve. Het boek 
verscheen met "nihil obstat" in juni 1939 
en kreeg in 1940 het "imprimatur" mee. 
Een turf van 565 blz., destijds uitgegeven 
door uitgeverij De Zeemeeuw van de in 
1980 overleden Martha van de Walle. 
Ingenaaid: 80 fr., ingebonden 100 fr. 
Volgens R.E Voste, secretaris van de 
Bijbelcommissie te Rome, een meester
werk en „wel zijn meest grootsche werk 
als priester-dichter voortgebracht". Dr. 
Karel Elebaers formuleerde zijn mening 
over Verschaeve als volgt: „Het is altijd 
hetzelfde bij Verschaeve; hij vernieuwt al 
wat hij aanraakt met de gloeiende kracht 
van zijn lyriek." 

Het zal inderdaad wel altijd wat zijn met 
Cyriel Verschaeve ("Ardooie 1874, f 
Solbad Hall 1949), je bewondert de man 
of je belaadt hem met alle kwaad, maar 
één ding is zeker: hij is niet weg te 
denken uit de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging. Wat is onze per
soonlijke band met Verschaeve? Eén: hij 
is ooit leraar geweest aan het college 
waar wij zelf les volgden, het Tieltse 
Sint-Jozefscollege. Maar dat was in Ulo 

tempore, lang voordat wij in dit West-
Vlaamse provinciestadje op de school
banken belandden. Twee: André De-
medts vertelde ons dat hij de kapelaan 
steevast op tweede Kerst te Alveringem 
ging opzoeken. Demedts bewondering 
voor Verschaeve was vooral gebouwd op 
het feit dat de kapelaan tijdens de oorlog 
'14-'18 het levend geweten van Vlaamse 
soldaten, studenten, aalmoezeniers, pas
toors en brancardiers was en dat hij 
tijdens het Interbellum tot een boeg
beeld van de Vlaamse beweging uit
groeide. Drie: Cyriel Verschaeve liet 
nogal wat sporen na m Oostrozebeke, 
mi)n gemeente, waar hij m de figuur van 
cultuurmecenas Jozef Lootens (naar wie 
het Lootensfonds genoemd werd) één 
van zijn beste vrienden vond. Vier: toen 
de stoffelijke resten van Verschaeve in 
1973 vanuit Oostenrijk naar Vlaanderen 
werden teruggebracht, stond zijn kist 
een tijdlang in onze achtertuin. Op een 
plaats waar nu enkele bijenkasten staan. 
Mooi om weten is dat Jozef Lootens een 
notabele imker was en dat Verschaeve in 
de wereld van een bijenkorf een maat
schappelijk model zag. Gewild of on
gewild loopt Verschaeve ons nog steeds 
voor de voeten, ook al ligt hij reeds een 
paar deceimia gebetonneerd in een graf 

..••'fes'*;-;-., i-L:-,'»"? >">•-•- •' •, 

Objectieve 
•biografie? 
te Alveringem. Mijn aanvoelen is dat ik, 
mocht ik een generatiegenoot geweest 
zijn van de kapelaan, een soort van haat-
liefde-verhouding met hem zou gehad 
hebben. Mijn bewondering voor zijn 
werkkracht, zijn spiritualiteit en zijn 
Vlaamsgezindheid zou het zelfs mis
schien gehaald hebben op de foute keu
zen die hij later gemaakt heeft. Zijn 
fundamentalistische ingesteldheid zou 
mij geërgerd hebben, maar enige in
tellectuele eerlijkheid gebiedt mij zijn 
idealistische inzet zo objectief mogelijk 
te benaderen. Het idealisme van Ver
schaeve, ja. Het „blind" idealisme, 
neen; want dat neigt teveel naar een 
soort fundamentalisme dat we graag bij 
anderen aanklagen, maar nooit in het 
eigen huis (hebben willen of) durven 
kapittelen. Maar goed, dit is een per
soonlijke visie en er zijn er vele andere. 

NJEUWE KIJK 

In het najaar verschijnt Kapelaan Ver

schaeve, een werk van zo'n 400 blz., van 
de hand van Romain Vanlandschoot. De 
auteur, lid van het Jozef Lootensfonds 

Het is uitkijken naar de biografie die 
Romain Vanlandsctioot over Cyriel 

Verschaeve voorbereidt. 

(dat het Verschaeve-archief beheert) en 
hoofdredacteur van de Verschaeviana-

jaarboeken, was reeds twintig jaar ge
leden samen met prof. Piet Thomas van 
de Kulak, de organisator van zeven we
tenschappelijke colloquia rond Ver
schaeve. Thans legt hij de laatste hand 
aan een biografie van de omstreden 
kapelaan die in 1946 ter dood ver
oordeeld werd. Mede dank zij het feit 
dat Vanlandschoot gebruik kon maken 
van een belangrijk deel van de Oor-

u 
1 ^ %# 

HORIZONTAAL 
5. Die rijden doordat ze 

voortgetrokken worden 
(11) 

7. Een waagstuk leveren (8) 
8 Kwaliteit die niet te ver

plaatsen is (9, 4) 
10. Dit IS wel een héél piecintig 

uur (6) 
Kip die menseneten pro
duceert en dat vervolgens 
ergens deponeert (6) 
Elastisch (12) 
Nuttigde ofwel veror-
berdei (2) 
Brengt veel op als je je 
maar tot het uiterste ver
dedigt' (4) 
Toch heeft deze jongen 
niets te maken met een 
trekdier of een wagen (5) 
Nóg vlugger dan iemand 
die al snel fs. (9) 

VERTICAAL 
1 Land van wedstrijden en 

competities (10) 
2 Kwaadwilligen (11) 
3 Zoals deze cafébazen zijn, 

aldus het spreekwoord. 

12 

13 
15 

17 

1 

19 

vertrouwen ze hun gasten 
(7) 

4. Midweeks vliegveld in Ne
derland nabij de grens met 
Vlaanderen, en bekend uit 
de tijd van de kruisraket-
tendreiging! (11) 

6. Kunstgevoellgheld (14) 
9. Tref je niet aan bij kippen, 

wel bij kuikentjes (4) 
11. Ambitie in oven/loed (8) 
14. Geschenk uit Frankrijk (6) 
16 Vroeger vormde zo ie

mand een dreiging op zee, 
tegenwoordig zoekt hij 't 
in de lucht (5) 

Horizontaal: 6 Eros, 7 
grensrechter, 9 zwaard, 10 
rapier, 11 narekenen; 13 
evenarend, 16 noot, 17.saté, 
18 dr 19 es, 20 knol. 

Verticaal: 1 let op, 2 bor
der; 3 trawanten, 4 onwaar, 
5 schransen, 8 rode kaarten; 
12. nadorst, 14. eis; 15 
node 
Uit de vele juiste inzendingen 

logsgedenkschriften 1944-46 wil dit 
werk een „nieuwe kijk op Verschaeve" 
brengen. 

Romain Vanlandschoot, aan wiens we
tenschappelijke en kritische geest niet 
kan getwijfeld worden, bewees reeds 
eerder, o.m. in een boek over Jos Bae-
kelandt (Niet over rozen), ook al een 
Tieltse retoricaleraar, dat hij zeer nauw
gezet de bronnenstudie beheerst. 
Nu heeft hij zich vastgebeten in de 
Verschaeve-biografie, tijdens de tweede 
wereldoorlog. Vanlandschoot kent de 
kunst om nu reeds de nieuwsgierigheid 
van de lezer te prikkelen. In een in
terview met Martin Tytgat {Het Volk) liet 
hij zich heel fijntjes ontvallen: „Hoewel 

het een klein kunstje moet geweest zijn 

om Verschaeve op te sporen (hij was in 

'45 via München naar Solbad Hall ge

vlucht), deed de Belgische overheid nooit 

veel moeite om hem te vinden. Ver

moedelijk wilde men een nieuw opzien

barend proces vermijden, want zijn ge

tuigenis kon mogelijk compromitterend 

geweest zijn voor heel wat belangrijke 

figuren. Niet in het minst voor de Bel

gische bisschoppen die aan het begin van 

de Tweede Wereldoorlog een afwach

tende houding hadden aangenomen." 

We kijken met belangstelling uit naar 
deze Verschaeve-biografie. 

Lieven Demedts 
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trok een onschuldige hand 
deze van Rutger Buys, uit de 
Meylstraat 4 te 2540 Hove Hij 
krijgt binnenkort Moord en 
doodslag in België van Jeroen 
M///S thuisbezorgd. 
De bhef kaart met de oplossing 
van opgave 114 verwachten 
wij ten laatste op maandag 20 
juli a.s. op onze redactie. De 

winnaar van 
deze opgave 
ontvangt dan 
Moord en 
doodslag In 
België van Je
roen Wils, uitge
geven bij Scoop 
te Gent Meedoen is de bood 
schap! 

MOORD § 
DOODSLAG 
IN BEIGIE 
l iJUIIirKMB 
J f R V I H Wit 
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THE BORROWERS 
Regisseur Peter Hewitt is verantwoordelijk voor The Borrowers', 

een Engelse film, naar de boeken van Mary Norton, die ze schreef 

tussen 1950 en 1980, en die totnogtoe enkel in het Angelsaksisch 

taalgebied erg veel succes hadden. Reeds in 1973 werd er een 

Amerikaanse televtstefilm naar gemaakt, en enkele jaren geleden 

was het de BBC die er twee zesdelige tv-series naar draaide. The 

Borrowers' gaat over een familie die nauwelijks tien centimeter 

hoog is. Dus je begrijpt al snel dat de speciale effecten deze film 

moeten maken. En dat doen ze ook. De familie 'Borrows' leent 

dus; alles wat ze nodig hebben van het huis waaronder ze 

wonen. 

Bij aanvang wordt de familie haast betrapt, door de bewoners van 

NIEUW IN DE BIOS 

het huis, wanneer ze zich tegoed doen aan het lam in de keuken. Ze 

moeten het opnemen tegen enkele 'slechten' en John Goodman is 

kostelijk als Ocious RPotter. Maar daar houdt het wel op. Althans 

voor de volwassenen want de verhaallijn is een dun koordje 

waarvan je makkelijk afvalt. Kinderen zullen er niettemin van 

snoepen. (**) 

THE APOSTLE 
The Apostle' is de derde film van regisseur/acteur Robert Duvall. 

Eulis 'Sonny' Dewey (Duvall) is een devoot priester van de 

pinkstergemeente. Het geluk lacht hem toe in de personen van zijn 

mooi vrouw Jessie en twee kinderen. Tenminste, zo lijkt het want 

Jessie bedriegt hem met een jongere dominee. Horace, en slaagt er 

zelfs in hem zijn kerk te doen verliezen. Het verlies van zijn familie 

én zijn kerk, brengt Eulis zover dat hij Horace met een knuppel te 

lijf gaat. Horace gaat in coma en Eulis vlucht. Hij wist alle sporen 

uit en begint een nieuw leven en kiest een nieuwe naam: hij doopt 

zichzelf 'De Apostel'. Aangekomen in de zwarte stad Bayou Botte 

wordt hij bevriend met de voormalige dominee Blackwell. Die kan 

hij overtuigen om een nieuwe kerk te beginnen. Hij neemt een 

baan en krijgt een radiopraatje en weldra is hij op weg. Maar het 

verleden blijft hem volgen. Een sterke film, met een dominerende 

Robert Duvall, maar met erg verzorgde bijrollen. (***) 

Willem Sneer 

; . t e i l ,-.• 

• M E D I A L A N D S C H A P ^ 

'̂ fer# Vlaanderen m|]n land De Vlaamse TV-zen-
ders hebben duidelijk weinig Inspiratie (en/of geld) en 
halen deze zomer hun archief leeg Ook deze „Mu
zikale Ode aan Vlaanderen" is een herhaling. Zat. 11 
Juli. VTM om 20U.50 

B 

Patrick Brabants 

en Mare Janssen 

In 'Zaman'. 

Zat. 11 Juli, TV 1 

om 21U.10 

^ ^ No Mercy Wie niet naar de finale van het WK-
voetbal kijkt, kan op VT4 terecht voor deze Ame
rikaanse politiethriller uit 1986. Politieman Richard 
Cere's partner wordt gedood en hij wordt verliefd op 
Kim Baslnger, het liefje van de boef die verant
woordelijk was voor de aanslag. Zon. 12 Jull, VT4 om 
21U..55 

^ S * Les Ripoux Met de jaren heeft polltie-ln-
specteur René geleerd dat het beter is een goede 
verstandhouding te onderhouden met de prostituees 
en het geboefte, want het systeem van geven en 
nemen, van compromissen levert voor iedereen de 
beste resultaten op. Op een dag komt een nieuwe 
kracht het bureau vervoegen. Franse komische po
litiefilm uit 1984. Bekroond met de César. Terecht 
want het Is een geloofwaardige en bij wijlen grappige 
situatieschets Maan. 15 Jull, TV 1 om 2lu.35 

^^1 Histories Eerste aflevering van een drieluik 
over de geschiedenis van de PC, de personal com
puter. Het verhaalt begint in 1975 en een van de 
pioniers is Bill Cates. De man kent nu de omvang van 
zijn fortuin niet. DIns. 14 Jull. Canvas om 2lu.20 

IE=# Leon THe Pig Farmer Britse komische film uit 
1993 Leon Ceiler is een eerlijke, vriendelijke vast
goedmakelaar, maar het zit hem helemaal niet mee. 
Tot overmaat van ramp ontdekt Leon dat hij het 
product is van kunstmatige inseminatie en dat zijn 
vader niet de rijke gordijnenhandelaar is maar een 
varkenskweker uit Yorkshire Amusante, som boertige 
komedie, bekroond met de Chaplin-prljs op het fes
tival van Edinburgh. Woens. 15 Juli, Canvas om 
20U.30 

lfe=r# Panorama: De Cola-kruistocht Eerste deel 
van een driedelige documentaire over de geschie
denis en de impact van het Coca-Cola-imperlum. 
Dond. 16 Jull, TV 1 om 22u.io 

^J? Five Days One Summer Amerikaanse film van 
Fred Zinneman ult 1982 met Sean Connery, Betsy 
Brantley en Lambert Wilson. Zwitserland 1952. Dokter 
Douglas Meredith, zijn vriendin Kate en een gids 
trekken de bergen in. Tussen Kate en de gids ontstaat 
een vreemde spanning, die Meredith niet opmerkt. 
Knap liefdesdrama, met prima vertolkingen. VrIJ. 17 
Juli, Canvas om 22U.25 

innen de communicatiewetenschappen wordt 
veel aandacht besteed aan de effecten van 

TV. Daaronder zel<er die op i<iezers en kinderen. 

Kiezers en kinderen 

14 

Vorige week bespraken we hier 'Het 
scherm der verbeelding' (Meulenhoff-
Kritak) met daarin een essay van Hans 

Magnus Enzensberger die betoogde dat 
TV steeds minder inhoud verkoopt en dat 
de impact van de programma's die erop 
verschijnen dan ook schromelijk over
schat wordt. Hij voegde er ook aan toe 
dat de aandacht die politici hadden voor 
het medium dan ook eigenlijk niet ter 
zake doet. Enzensberger wordt daarin 
niet gevolgd door de heren en dames 
politici, die er meestal het onmogelijke 
voor doen om toch maar op TV te komen. 
Bij Amsterdam University Press verscheen 
dan een boek dat hen zeker zal inte
resseren: 'Zwevende kiezers & zappende 
kijkers. Politieke beeldvorming op te
levisie' heet het en het is samengeschre-
ven dooi Jan Simons. 

De uitgave is vooral een overzicht van de 
geschiedenis van partijpropaganda op de 
Nederlandse TV, waarin duidelijk een 
evolutie merkbaar is. Het wordt een
tonig, maar zelfs hier lijkt het erop dat 
Vlaanderen alweer een eeuwigheid ach
terloopt op Nederland, getuige daarvan 
één citaat: „Voor het eerst sinds de in
voering van de zendtijd voor politieke 
partijen in 1963 veranderde 
(inl989/red.) het formaat van de in eigen 
beheer verzorgde politieke uitzendingen. 
In plaats van de tot dan toe toegewezen 
tien minuten, die vaak met moeite wer
den ingevuld en een steeds lagere kijk
dichtheid trokken, mochten politieke 
partijen in uitzendingen van twee mi
nuten hun boodschap via de televisie 
verspreiden. Dit formaat, dat lang genoeg 
was om de boodschap van een politieke 
partij te onderscheiden van commerciële 
televisiereclame, en (hopelijk) kort ge
noeg om de kijker niet naar andere ka
nalen te verdrijven, moest de politieke 
partijen in staat stellen het hoofd te 
bieden aan de remote control en de con
currentie die de publieke omroep in
middels via de kabel had gekregen 

Behoudens enkele verschillen - zo wordt 
in Nederland ook op de publieke netten 
reclame uitgezonden - heeft men in er 
ook ingezien dat de wereld veranderd is. 
Het jongste mediadecreet in Vlaanderen 
heeft de duur van de uitzendingen te
ruggebracht tot ... 10 minuten. Daarbij 
weze opgemerkt dat men de spotjes hier 

in de ether laat gaan op een onmenselijk 
uur. Het ware niet slecht geweest om 
'Zwevende kiezers & zappende kijkers' 
er eens op na te slaan wanneer het 
onderwerp weer eens aan bod komt in het 
Vlaams parlement. 

KINDERPRAAT? 

Een tweede studie over het omgaan met 
TV heet 'Kinderen en televisie: tegen
gestelde belangen?' met als ondertitel 
'Over hoe kinderen televisie beleven en 
hoe ouders en opvoeders daarmee op 
kunnen gaan.' Het werk is samengesteld 
door/a« Van Gils en Martine Bosscher en 
is uitgegeven bij Garant. Beide auteurs 
hadden vooral de bedoehng om na te 
gaan wat het kind zelf denkt en meemaakt 
bij het TV-kijken. 

Het werk geeft systematisch de resultaten 
van het onderzoek en geeft daarop tel
kens weer een beknopt commentaar. We 
plukken enkele opmerkelijke resultaten 
uit het onderzoek: 

- Een van de redenen waarom kinderen 
TV-kijken is omdat ze zich vervelen. Uit 
de enquêtes kwamen regelmatig soort
gelijke antwoorden naar voren. Een 
kwart van de kinderen tussen 10 en 12 
kijkt TV omdat ze zich vervelen. Iets meer 
kinderen mogen dat niet van hun ouders: 
TV is geen remedie tegen verveling. Toch 
moet, zo blijkt uit de commentaar, niet 
alles zo zwart gezien worden. Volwas
senen associëren 'verveling' nogal eens 
met 'luiheid', voor kinderen ligt dat 
enigszins anders, zo blijkt. Vervelen is 
overbruggen: kinderen beslissen wat ze 
zullen doen. „Dit soort vervelen is le
vensnoodzakelijk om uit te maken wat je 
eigenlijk wil; als deze verveeltijd niet voor 
handen is, ligt alles vast (...). Dit soort 
verveling is een creatieve aangelegen
heid: het is de noodzakelijke ruimte om je 
eigen bezigheden te ordenen (...). Vele 
kinderen zetten de TV dus aan op mo
menten dat ze nog niet weten wat ze gaan 
doen. Dat is vergelijkbaar met de vol
wassene die 's avonds laat thuiskomt en 
nog even de TV aanzet (...). 

Het TV-kijken mag overigens niet 
overdreven worden: slechts een kwart 
van de kinderen kijkt het liefst TV en doet 
dat in zijn vrije tijd ook het meest. Toch is 
er een verschil met het TV-kijken zoals 
volwassenen dat doen: veel kinderen kij
ken TV en doen tegelijk iets anders, bij 

volwassenen is dat veel minder het geval. 
Anderzijds zijn er ook andere redenen 
waarom TV-kijken bij kinderen een pro
minente plaats inneemt: ze hebben niet 
de ideale omstandigheden om te spelen. 
Soms is er de ruimte niet, in andere 
gevallen ontbreekt het aan vriendjes en in 
nog andere omstandigheden hebben ze 
gewoon te weinig tijd. 

Ook is het niet zo dat TV-kijken de 
kinderen zou isoleren: de meeste kin
deren kijken graag in gezelschap en 
slechts een kleine 20% kijkt liever he
lemaal alleen. „Daarmee komt TV-kijken 
in een ander daglicht te staan" luidt het. 
„Het is de plek waar mensen elkaar 
ontmoeten, de vroegere Leuvense stoof. 
Daar zitten ze naast elkaar, kiezen samen 
een programma, (...)." Kinderen kijken 
overigens vaker samen met hun moeder 
dan met hun vader TV 

Een opmerkelijke vaststelling is dat 
75% van de ondervraagde kinderen ne
gatief staat t.o.v. TV-reclame. Maar wie 
de gegevens interpreteert, zoals in het 
boek ook plichtsgetrouw gebeurd is, stelt 
vast dat kinderen vooral die reclame 
verwerpen die producten aanprijst die 
niet tot hun leefwereld behoren. In de 
geschenkenperiode speelt TV-reclame 
wel degelijk een invloedrijke rol. Ook 
TV-reclame die het favoriete programma 
onderbreekt, moet het ontgelden. 

Tot slot: een kleine 30% van de 
kinderen tussen 10 en 12 jaar kijkt da
gelijks naar het nieuws. Meer in het 
algemeen is het geen programma dat tot 
de favorieten behoort, 
c» Zwevende kiezers 8c zappende kij

kers. Jan Simons. Uitg. Amsterdam 
University Press - Amsterdam. 1998. 
149 blz., 590 fr. 

c» Kinderen en televisie: tegengestelde 
belangen? Jan Van Gils 8c Martine 
Bosscher. Uitg. Garant - Leuven. 
1997.107 blz., 490 fr. 
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Kiezersbedrog 
De Groenen vindt het geen goede zaak 
als politici naar de gunst van de kiezer 
dingen om dan achteraf aan hun man
daat te moeten verzaken. 
Op de radio-nieuwsuitzending was het 
kamerlid Tavernler die zich opwierp als 
de pleitbezorger. Voor de Groenen is het 
voorstel een kwestie van echte politieke 

vernleuwIng.Was het niet de heer Ta-
vernier die bij de Jongste gemeente
raadsverkiezingen op de plaatselijke 
Agalev-IIjst stond, terwijl hij niet kon en 
niet mocht zetelen in de gemeente
raad? 
Was dat geen kiezersbedrog? Wie met 
boter op het hoofd loopt, blijft beter uit 
de zon. Betekent dit dat dhr. Tavernler 
bij de volgende gemeenteraadsverkie

zingen niet zal opkomen? Hij is ook de 
grote voorstander van de décumul van 
politieke mandaten. Het was ook hij die 
meerdere jaren namens Agaiev in de 
gemeenteraad en In de senaat zetelde. 
Alsof dit nog niet genoeg was, was hij 
ook In beide raden fractieleider. Ook op 
de Agalev-rotatleregel is er reeds een 
uitzondering gemaakt voor hem. 
Het lijkt alsof er een spelletje paniek

voetbal wordt gespeeld. Het Vlaams 
Blok in Brussel zal Agaiev dankbaar zijn. 
Zolang dit soort initiatieven belangrijk 
zijn hoeft het Vlaams Blok niet wakker te 
liggen van het cordon sanitaire. 

Tom Van den Kerchove, 
Aalter 

W E D E R W O O R D ^ 

vankrunkelsven 
Met alle respect voor waarnemend voor
zitter Patrik Vankrunkelsven (WIJ, 2 juli 
jl.), maar het is de gewoonte dat kan
didaten hun wensen naar de verkiezingen 
toe éérst aan hun arrondissementeel be
stuur voorleggen. 

Klara Hertogs, 
art. seaetaris Turnhout 

Joris van severen 
(1) 
Met zijn brief over Joris van Severen 
(WIJ, 4 juni jl.) bewijst Luc Vijverman van 
de hele Vlaamse beweging en strijd niet 
veel af te weten. Want voor dr. Borms, 
Joris van Severen, Verschaeve, enz. heeft 
Dom Van Assche, waarvan briefschrijver 
een familielid is, steeds veel respect en 
bewondering gehad. 

Ik ben nu 83 jaar en was van 1934 
(stichtingsjaar) lid van het VNV Ik weet 
dat er bij de stichting van de VU vele oud-
VNV'ers en Dinaso's toegetreden zijn, 
velen als geheim hd, omdat ze, evenals ik, 
in een Belgisch pensionaat gezeten had
den voor hun Vlaamsgezindheid en zich 
van politieke activiteiten moesten ont
houden. 

Als dhr. Vijverman naar al deze mensen 
stenen wil smijten, dan zit hij absoluut in 
de verkeerde partij. En als WIJ nog zulke 
smaadbrieven publiceert, denk ik dat 'ik' 
misschien in de verkeerde partij zit, maar 
dat betwijfel ik. 

Bert Swinnen, 
Mortsel 

Joris van Severen 
(2) 
Ik ben geschrokken, ontzet en gloeiend 
kwaad omwille van de brief over Joris van 
Severen. 

1. Hoe kan zoiets verschijnen in het 
weekblad van de Volksunie? Dergelijke 
beledigende uitdrukkingen aan het adres 
van grote namen uit onze strijd voor 
onafhankelijkheid worden door u zomaar 
gepubliceerd! 

2. Brieven waarvan de schrijvers zich 
verschuilen achter initialen of achter niet-
vermelding van hun woonplaats zijn voor 
mij naamloze brieven. In de scheurmand 
ermee. 

3. Dom Modest van Assche als familielid 
langs vaders kant, een aanduiding van 
Vlaamsgezindheid ? Van bewijsvoering 
gesproken, en van "schimmigheid"... 

4. Zit de briefschrijver in de verkeerde 
partij? Ja, als hij de originele partij be
doelt en niet de groepjes die op dit 

ogenblik door sommigen uit de VU op-
gevrijd worden. Alleen de getrouwen 
kunnen nog op mij rekenen. 

Johann Vancoppenolle, 
Sint-Truiden 

Joris van severen 
(3) 
De brief van dhr. Vijverman aangaande 
Joris van Severen en de reacties daarop 
verbazen me niet. Zij leggen een vinger 
op een oude, nooit genezen wonde die de 
Vlaamse beweging met zich meedraagt. 
De reacties zijn niet alleen te verklaren 
door een generatiekloof, maar door het 
feit dat het haast onmogelijk is om men
sen en hun gedragingen te "waarderen" 
met de maatstaven van onze tijd. Afstand 
nemen, blijft voor velen moeilijk. Waar
over gaat het? Leven en handelden wor
den bepaald door de maatschappij waarin 
men leeft. Ofwel ondergaat men deze, 
ofwel wenst men deze, zoals Van Severen 
deed, in een bepaalde richting te stuwen. 
Alles is evolutie, een mensenleven ook. 
Ook dat van Van Severen. Wie zijn le
vensloop een beetje kent zal merken dat 
er een groot verschil bestaat tussen de 
officier aan het Ijzerfront, het parle
mentslid, de leider van het Verdinaso. De 
staatkundige politiek die Van Severen 
nastreefde, wijzigde reeds enkele jaren na 
de oprichting van het Verdinaso. Door 
zijn voortijdige, gruweÜjke dood is het 
onmogelijk om te zeggen hoe hij zou 
evolueren. Zeker is dat hij velen, ook uit 
hoge kringen, heeft beroerd en dat zijn 
persoonlijkheid "een raadsel" blijft. 
Zo ook zijn aanhouding in mei '40. 
Alhoewel Van Severen loyaal tegenover 
België stond, van zijn manschappen het
zelfde verwachtte en een zekere sym
pathie in Belgicistische kring genoot, 
werd hij door de Staatsveiligheid "staats
gevaarlijk" bevonden. Met de gekende 
gevolgen. En al had hij zijn volgelingen 
instructies gegeven om te strijden tegen 
iedere aanvaller van België, toch waren zij 
terug te vinden zowel in de collaboratie 
als in het verzet. Wat wijst op een zekere 
gespletenheid van zijn politiek denken. 
Tot slot: wie een bepaalde leeftijd heeft 
bereikt, wie m.a.w. oud en grijs is ge
worden, kan zich nog moeilijk opwinden 
over het welles-nietes-spel zoals het in de 
lezersbrieven over Van Severen tot uiting 
komt. De man had "iets", maar was zeker 
geen heilige. Wie hem wil vereren of 
verguizen doet dat best na kennis te 
hebben genomen van zijn denkbeelden en 
van de Europese context waarin hij deze 
heeft ontwikkeld. 

Jan de Laet, 
Antwerpen 

Joris van severen 
(4) 
Dat bijna 60 jaar na zijn dood Joris van 
Severen nog zoveel controverse oproept, 
wil zeggen dat de Verdinaso-leider nog 
steeds tot de verbeelding spreekt. Toch 
zou ik een citaat willen aanhalen waaruit 
blijkt dat het tussen de nationalisten en 
Van Severen nooit goed kon komen. Zijn 
visie op de staatsvorming lag mijlenver 
van deze van de Vlaams-nationalisten. 
Men zegt dat hij hen een eeuw vooruit 
was. Terwijl de nationalisten ruzie maak
ten over zelfbestuur gaf Van Severen zijn 
Rijksgedachte vorm en inhoud. „Het we
zen van het Rijk is een idee of een principe 
en niet een of andere materiële factor 
zoals het grondgebied, de taal, "natuur
lijke" grenzen of etniciteit. Daardoor on
derscheidt het zich van de natie. Voor de 
natie vallen volk en staat samen. Het 
nationahsme streeft naar gesloten en te
gengestelde gemeenschappen en schrikt 
er niet voor terug de burger in een harnas 
van mythen, dogma's, leuzen en leugens 
te dwingen. Het Rijk daarentegen is geen 
mechanische eenheid, maar een samen
gestelde eenheid die ligt in de idee of het 
principe dat het incarneert." 
Van Severen wou deze gedachte ver
wezenlijken in een rijk dat samenviel met 
"de wonderschoone constructie der Mid
deleeuwen." En dat in omvang het Britse 
imperium kon evenaren want het om
vatte niet alleen de hele Nederlanden 
maar ook hun koloniën. 
Bedenking. Ofwel was de gedachte te 
groot? Ofwel waren de mensen te 
klein? 

Norre De Vriendt, 
Jan De Deyn 

Nawoord 
Bij deze sluit de redactie de polemiek 
rond Joris van Severen af. Voor wie meer 
wil weten over figuur en beweging is er 
het Studie- en Coördinatiecentrum Joris 

van Severen, Paddevijverstraat 2 te 8900 
leper (057/ 204.194). Het centrum or
ganiseert op zaterdag 12 september a.s. in 
de St.-Andriesabdij Zevenkerken te Sint-
Andries een colloquium over Joris van 
Severen. 

Tot OP liet bot? 
Bijna drie jaar na de ontdekking van de 
lichamen van Julie en Melissa is er nog 
steeds geen opheldering over de ware 
omvang van de bende Dutroux-Nihoul. 
Het was te verwachten dat men niet tot 
op het bot zou gaan met het onderzoek: 

er zijn te veel poÜtici bij betrokken. Dat is 
niet zomaar een gerucht, dat steunt op 
verklaringen van dhr. Connerotte. Hij 
noemde achter gesloten deuren verschil
lende pohrici, maar een commissieüd liet 
die namen uitlekken aan de pers. On
danks de vele onverklaarbare blunders in 
het onderzoek is er nog niet één ver
antwoordelijke gestraft. Het bescher
mingsmechanisme werkte feilloos. Maar 
het cynisme gaat nog veel verder. Niet 
alleen laat men de schuldigen vrijuit gaan, 
men gaat nu iedereen vervolgen die het 
heeft aangedurfd hen aan te klagen. Con
nerotte werd urenlang als een echte ban
diet ondervraagd over mogeÜjke lekken. 
Commissaris Suys deed in de commissie 
zijn beklag over de tegenwerking die hij 
ondervond tijdens zijn onderzoek naar 
Nihoul. Daarom wordt hij nu zelf aan
geklaagd wegens laster. De rijkswachters 
die de X-getuigen verhoorden kregen een 
sanctie. Zelfs bij sommige journalisten die 
over pedofihenetwerken hebben geschre
ven worden huiszoekingen gedaan om 
hen te intimideren. 

Welke speurder zal in de toekomst nog 
zulke dossiers durven aanpakken? 

J. Vanhaeren, 
Deume 

Pittig 
Ik houd eraan u te danken voor de 
„gulle" bespreking van mijn boek Kersen 

voor miljoenen van de hand van Rik De 
Dapper (WIJ, 25 juli jl.) 
Lezers die het boek vallen bestellen kun
nen dit zonder veel moeite door voor
afgaandelijk 800 fr. te storten op rekening 
413-9031131-03 van Herman Vandom-
mele, Sparrenhofstraat 140/2 te 9100 
Sint-Niklaas. 

H. Vandommele 
Sint-Niklaas 

PS. De nedaktle ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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Er is geen plaats in Vlaanderen die meer 
aan de band van België met Afrika her
innert dan het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika, meestal afgekort tot 'het 
museum van Tervuren'. Een uitgelezen 
plaats dan ook voor het houden van de 
tentoonstelling 'Het tweede gezicht' met 
daarin een 150-tal West-Afrikaanse mas
kers uit de collectie van het museum 
Barbier-Mueller. Niet deze die toeristen 
en nonkels-missionarissen met het dozijn 
mee naar hier nemen, maar prachtige, 
authentieke exemplaren die, zelfs wan
neer ze in een glazen kastje staan, de 
toeschouwer nog een zeker ontzag in
boezemen. 'Het tweede gezicht' is bo
vendien de laatste tijdelijke tentoonstel
ling in dat deel van het museum. Daarna 
zal er een permanente collectie in worden 
ondergebracht. 

VOOR ERNST EN ONTSPANNING 

Het masker heeft in traditioneel Zwart-
Afrika vooral belang omwille van de 
functie die het vervult in het econo
mische, sociaal-politieke of magisch-re-
hgieuze leven. Dat het ook mooi is, is 
voor de makers en gebruikers ervan in 
feite van ondergeschikt belang. Maskers 
doen tijdens diverse rituelen dienst als de 
verpersoonlijking van het bovennatuur
lijke of als 'gastheer' ervan, door de geest 
erin te laten wonen. Hij of zij die het 
draagt, houdt meestal ook (tijdelijk) op 
zichzelf te zijn en laat de geest die in het 
masker hoort, bezit nemen van zijn li
chaam en geest. Een en ander maakt dat 
niet-ingewijden de maskers onder geen 
beding mogen aanraken. 
Gedragen tijdens een profaan feest func
tioneert het masker dan weer vooral ter 
ontspanning van het publiek. Het is hier, 
in tegenstelling tot het ritueel gebruik, 
ook niet zo belangrijk of de drager ervan 
herkenbaar is of niet. Helemaal duidelijk 
is de scheidingslijn tussen gebruik voor 
rite en gebruik voor pure ontspanning 
evenwel nooit. Ook nu nog wordt het 
masker in Afrika gebruikt, meestal naast 
de moderne Afrikaanse cultuur. Daar 
moet wel bij vermeld worden dat vele 
authentieke gebruiken nu vooral worden 
opgevoerd ter vermaak van de toerist of 
zonder de diepe beleving die daar vroeger 
mee gepaard ging. Het is een beetje te 
vergelijken met het ons paasfeest nu en 
dat van enkele honderden jaren geleden. 
Anderzijds doen de nieuwere tijden ook 
nieuwe maskergebruiken ontstaan zodat 
de eeuwenoude traditie voorlopig niet 
verloren gaat. 

Hoe het gebruik van maskers in Afrika 
ontstaan is, kan moeilijk achterhaald 
worden. De overlevering van de geschie
denis gebeurt mondeling en volgens die 
bronnen waren er al maskers 'nog voor er 
mensen waren'. Uit die verhalen blijkt 

^ n het Koninklijk museum voor Midden-Afrika in 

Tervuren loopt sinds enige tijd de mooie 

tentoonstelling 'Het tweede gezicht. West-Afrikaanse 

maskers'. WI]ging er een kijkje nemen. 

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

ook dat de maskers in oorsprong van de 
vrouwen waren en dat de mannen ze zich 
hebben toegeëigend. Daarna werden 
maskers taboe voor het vrouwelijke deel 
van de Afrikaanse bevolking. Ook zeker is 
dat nogal wat maskers bestemd voor 
'geheime genootschappen' zijn ontwor
pen als tegengewicht voor de geheimen 
van de voortplanting en geboorte. 

BIJ LEVEN EN DOOD 

Als in Vlaanderen de verschillende 'schar
nierpunten' van het leven gepaard gaan 
met feesten en rituelen - denken we maar 
aan de geboorte, het vormsel, het hu
welijk, het overlijden,... - dan is dat voor 

onruststokers te bestraffen. Niet zelden 
waken ze ook over de religieuze kennis en 
bezitten ze de rituele objecten, waaronder 
de maskers. 

Meer op het sociale vlak zijn het deze 
genootschappen die rituele dansen uit
voeren om vruchtbaarheid of bescher
ming te vragen voor de gemeenschap 
waarin ze opereren. Wanneer de gemas
kerde leden ervan zich aan het publiek 
tonen, zijn ze compleet onherkenbaar en 
kunnen ze, zoals reeds aangehaald, fun
geren als medium voor de geesten. Het 
oordeel dat ze vellen is dan ook niet van 
hen, maar van de geest die van hun 
lichaam bezit heeft genomen. 

Het tweede gezicht 
de Afrikaanse samenleving weinig anders. 
In de Afrikaanse overgangsrituelen spelen 
de maskers veelal een vooraanstaande rol. 
Een van die belangrijke levensmomenten 
voor de Afrikaanse man is de initia
tieritus. Eens de leeftijd van de vol
wassenheid bereikt moet de jongen 'man' 
worden en wordt hij in totale afzondering 
ingewijd in de geheimen des levens. Mid
dels maskers vertegenwoordigen de ou
dere mannen de voorouders op aarde en 
geven op die manier kennis door. Ze laten 
de jongeren een symbolische dood ster
ven om daarna als man opnieuw geboren 
te worden. 

Een van de belangrijkste overgangsfases is 
ongetwijfeld de dood, waarbij de over
ledene opnieuw geboren zal worden als 
'voorouder'. Ook hier speelt het masker 
een belangrijke rol, met name om de dode 
een goede thuiskomst te verzekeren. Het 
masker doet hier dienst om de dode, al 
tijdens zijn leven, te scheiden van de 
levenden en om alzo zijn vertrek te ver
gemakkelijken. 

GEHEIME GENOOTSCHAPPEN 

In de West-Afrikaanse maskertraditie spe
len de geheime genootschappen een be
langrijke rol. Een beetje zoals in de wes
terse service clubs en loges worden aan de 
kandidaat-leden bepaalde voorwaarden 
gesteld. En ofschoon lidmaatschap niet 
verplicht is, willen velen er natuurlijk 
bijhoren. Ze zijn strak hiërarchisch ge
structureerd en het geheime eraan betreft 
vooral de eed die afgelegd wordt om, 
soms op straffe van dood, niets wat gezien 
of geleerd wordt publiek te maken. 
Meestal maken alleen mannen er de 
dienst uit, al kan het ook andersom. 
Deze genootschappen zijn socio-politieke 
organisaties in dienst van de regerende 
elite. Wanneer de sociale rust bedreigd 
wordt, voeren ze niet zelden masker
rituelen op om ze te herstellen of om 

Het bovenste masker is een 
stuipmasker dat gebruikt wordt door 

ieden van tiet vrouweiijke sande-
genootsctiap ter geiegentieid van 

begrafenissen ofplectitige 
ontvangsten. 

Het onderste exemplaar is een 
'dubbelmasker' van de mblo-groep uit 

Ivoorkust. 

DE MASKERMAKERS 
Wie de tentoonstelling bezoekt, kan niet 
anders dan gefascineerd toekijken. De 
manier waarop sommige maskers zijn 
uitgewerkt getuigt van groot vakman
schap. De makers ervan zijn veelal ano
niem en het is pas de jongste decennia dat 

men ook aan hen de aandacht begint te 
schenken die ze verdienen. Het beroep 
van houtsnijder is ook in Afrika bijna een 
uitsluitend mannelijke bezigheid over
gedragen van vader op zoon. Houtsnij-
den is - mede omdat het haast niet 
mogelijk is om ervan te overleven -
meestal niet het enig beroep waar deze 
kunstenaars zich mee bezighouden. 
Meestal combineren ze him aaiviteiten 
met jacht of landbouw. 
Het maken van maskers gebeurt in op
dracht en gezien het als een voorrecht 
beschouwd wordt is dit werkje niet voor 
iedereen weggelegd. Geen twee maskers 
zijn hetzelfde en dat is niet alleen te wijten 
aan het feit dat dit handwerk is: iedere 
kunstenaar wil iets van zichzelf in een 
masker leggen en doet dat zelfs wanneer 
hij de opdracht krijgt een kopie te maken. 
Nieuwe modellen zijn dan meestal het 
gevolg van een dromen of visioenen 
waarin de vakman rechtstreeks geman
dateerd wordt door de geesten. Voor de 
vrijwilligers: de maskermaker werkt af
gezonderd van de rest van de gemeen
schap en houdt zich verre van vrouwen, 
voedsel en de dood. 

Genoeg voorkennis om nog vóór 29 
november a.s. naar Tervuren te gaan, zo 
lijkt ons. 

(gv) 

c» Koninklijk Museum voor Midden-

Afrika, Leuvensesteenweg 13, 3080 

Tervuren (afrit Bertem E40 Leuven-

Brussel), tel. 02/769.52.11, fax 

02/769.56.38. 

c» Over de catalogus kunnen we kort 
zijn: het is een mooi uitgegeven boek 
dat te verkrijgen is in het Frans, het 
Duits en het Engels. Gezien dit een 
museum is waar de federale overheid 
verantwoordelijk voor is, is het ont
breken van een Nederlandstahg exem
plaar een grove fout waarvoor geen 
enkel excuus kan gelden. We betwij
felen dat sponsors als De Standaard en 
Radio 1 daar anders over denken ... 
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