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p 21 februari 1998 werden met één
stem op overschot negen eertijds
dissidente comitéleden terug in de
Algemene Vergadering (AV) van het
IJzerbedevaartcomité opgenomen. De meesten
onder hen, zoals Michiel Debackere en Guido
Moons, behoren tot de gewezen Groep van Gent
(GvG), een aantal maakt deel uit van de
IJzerbedevaardersforum en één iemand komt uit
de Werkgroep Radicalisering (WR).
Door de opname van de nieuwe leden
werd de behoudsgezinde vleugel binnen het
Comité versterkt. Om het evenwicht binnen de
AV te herstellen werden daarom op 16 mei jl.
drie nieuwe leden verkozen, waaronder/«/(e«
Borretnans van de radicale, maar progressieve
groep Vlakaf. Dat de top van het Comité zowel
de verzoening als het evenwicht tussen de eerder
progressieven en eerder conservatieven
aanprees, mocht blijken uit het feit dat de
opname van de nieuwe leden gepaard ging met
de wijziging van het huishoudelijk reglement.
Voortaan maken niet 50, maar 55 mensen deel
uit van de AV

gesprekken met ]an Jambon en Guy Celen van
het Forum. De comitéleden vroegen Jambon
„iets op papier te zetten." In een brief aan
enkele comitéleden stuurde Jambon aan op
verdere 'gemandateerde' en 'gestructureerde'
gesprekken tussen het Comité en zijn
organisatie, bestaande uit ongeveer 5000 leden.
Naast een aantal inhoudelijke eisen, vroeg
Jambon dat in overleg met het Comité niet
negen, maar 20 mensen komende uit Forum,
GvG en WR tot het Comité zouden toetreden en
3 van de 20, zo eiste het Forum, dienden
éénmalig naar de Raad van Beheer afgevaardigd
te worden. De bedoeling van Jambon lag voor
de hand: met de meest radicale vleugel binnen
de AV en hefst ook binnen de RvB de
meerderheid verwerven.

Tijdens de AV van 16 mei jl. vroegen
Debackere en Moons dat het Comité zou ingaan
op de bnei van Jan Jambon. Op deze vraag
antwoordde de AV niet ja en niet nee en dus
werden officieel geen onderhandelaars
aangesteld. Kopstukken van beide organisaties
bleven echter contacten onderhouden. De zaak
kwam voor het eerst in een stroomversnelling
toen de ondervoorzitter van het Comité, Carlos
Van Louwe, de WR wist te overhalen een
verklaring naar de pers te sturen. Daarin stond
dat de WR zijn leden opriep aan de komende
bedevaart deel te nemen. Het Forum kon niet
Heel wat comitéleden oordeelden dat met
achterblijven. Temeer, daar OW-voorzitter
de opname van de gewezen dissidenten en de
Matthias Storme en Manu Ruys in stilte
andere nieuwe leden de verzoeningsfase achter
aanstuurden op gesprekken tussen Forum en
de rug was. Dat bleek niet het geval te zijn. Zo
Comité. Dat leidde tot een gemeenschappeHjke
voerden Jaak Van Waeg en Bob Vanhaverbeke van verklaring, (lees verder blz.2)
het Comité reeds begin februari 1998
(evdc)

et zou niet meer mogen verbazen,
H
maar het geeft toch telkens weer
een schok. Nu met Brigitte Crouweis. Het
mens is Vlaams minister voor Brussel,
steekt de bevallige nek uit voor haar
volksgenoten in de hoofdstad en wordt
meteen een politiek kopje kleiner gemaakt. Nota bene door haar eigen partijvoorzitter en op aansporen van de
federale eerste minister. CVP'ers zijn altijd al lief geweest voor elkaar! Mevrouw
Crouweis kwam onlangs
verrassend uit de hoek door
de publicatie van een vrije
^^
tribune in De Standaard.
\_j^
Daarin verdedigde ze het
l^\J
decreet-Suykerbuyk, De minister had haar standpunt
geformuleerd na raadpleging van haar vader die "het"
allemaal had meegemaakt. De intelligente wijze waarop zij een mening over
collaboratie en repressie verwoordde,
doet vermoeden dat mevrouw Crouweis
iemand is die verder wil reiken dan het
succes van één dag. Gezien haar familiale
achtergrond had zij het decreet kunnen
afwijzen, maar dat deed ze niet Mensen
die na 1945 geboren zijn en kennis hebben van wat zich vijftig jaar geleden in
Europa en In België heeft afgespeeld,
beseffen dat het beter is om uit deze
gebeurtenissen te leren i.p.v ze te negeren of op te hemelen. Deze bedenking
brengt ons bij het vertoon dat oudstrijders op het Brusselse Martelarenpiein

op 11 juli ten beste hebben gegeven.
Wat zielig! Dat deze bejaarde, wellicht
eerbiedwaardige, lieden zich laten gebruiken door een haatdragend personage als de FDF'er Malngaln verklaart hun
onwetendheid - of slechte wil - over de
evolutie die Europa op dat vlak heeft
ondergaan. Op het Martelarenpiein worden de doden van 1830 herdacht, België
heeft zich reeds lang met Holland verzoend. Begin deze week legde de Duitse

Katelijn Boogers overleden
Op dinsdag 14 juli jl. is te Leuven Katelijn Boogers overleden, zij was de
echtgenote van waarnemend VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven en
de moeder van Willem, Ward, Floris en de kleine Brecht. Katelijn
Boogers was op 8 juli jl. 37 jaar geworden en overleed aan een slepende
ziekte.
Alhoewel zij zelden op de voorgrond trad, steunde zij de professionele
en politieke loopbaan van haar echtgenoot voluit. Katelijn Boogers was
onderwijzeres van beroep maar wilde op de eerste plaats echtgenote en
moeder zijn, een opdracht die zij met veel liefde en bijzonder moedig
heeft vervuld.
Onze redactie biedt namens alle WIJ-lezers aan Patrik en de kinderen
diepe blijken van medeleven.

kans op... een Europese dotatie. Hoe is
het in godsnaam mogelijk dat een sociaal-democraat de laatste restanten van
een Brabantse stad te grabbel gooit voor
een pak euro's? Bovendien los je de
problemen van Brussel niet op door ze
door te schuiven naar een andere instantie. Brussel Is een meerstemmige
stad en kan enkel goed bestuurd worden
als de daar levende gemeenschappen,
hoe groot of hoe klein ze ook zijn, gelijkwaardig worden bestuurd. Een Internationaal gekleurde stad heeft een vernuftig beleid nodig gestoeld op duidelijke regels die door ledereen nauwgezet moeten worden nageleefd. Want
wie In Brussel wil domineren zal de andere(n) altijd discrimineren. Eisen dat de
Vlaamse aanwezigheid in Brussel uitgedrukt wordt in een gewaarborgde vertegenwoordiging is een rechtmatige verpresident Herzog bloemen neer op de
graven van onbekende soldaten uit de zuchting. Het was trouwens om die reden
dat staatssecretaris Vic Anciaux de Brustwee oorlogen met Duitsland. Wat wil
selse hoofdstedelijke regering eind noMaingain bereiken door deze drang naar
vember '97 heeft verlaten. De VU riep
verzoening brutaal te negeren? Zich ophem terug omdat bij de verdeling van de
werpen als de meest rabiate anti-Vlabanen in de hoofdstedelijke instellingen
ming? Als de lan Paisley van de franVlaamse ambtenaren, bedienden en arcofonie die niet zal rusten eer de laatste
beiders gediscrimineerd worden Dat BriVlaming uit Brussel is verdreven? De
gitte Crouweis, als Vlaams minister voor
sluwe Maingain heeft tijd, hij weet dat er
Brusselse Aangelegenheden, de eis van
in Vlaanderen politici leven die een zeker
gewaarborgde vertegenwoordiging aan
masochisme koesteren.
de toekenning van het gemeentelijk
Zo hield Norbert De Batseller, voorzitter
stemrecht voor EU-burgers koppelt, is
van het Vlaams parlement, een pleidooi
terecht. Alleen zo kan voorkomen worom van Brussel een Euro-district te maden dat het reeds verstoorde evenwicht
ken Met als voornaamste argument de

CVP-handlangers
van Maingain...

in het hoofdstedelijk gebied en In de
Rand nog verder aangroeit. Over deze
koppellngseis is zowat ledereen In Vlaanderen het eens, hij was trouwens dé lijn in
de 11 -jull-toespraken en boodschappen.
De uitspraak van mevrouw Crouweis was
moedig, maar gerekend bulten haar
voorzitter Mare Van Peel en bulten federaal premier Dehaene. Deze twee heren houden er een andere agenda op na,
vreemd aan deze van het Vlaams parlement en van de Vlaamse regering, ver
van de Vlaamse beweging, en ver van de
Vlamingen In Brussel en in de Rand. Deze
heren dienen namelijk de belangen van
België en daarom moest hun partijgenote, Brigitte Crouweis, als een afgericht
aapje terug in haar kot. Dehaene en Van
Peel kunnen zich deze brutaliteit veroorloven omdat ze geen Vlaamse steun
nodig hebben: PRL en FDP staan vol
ongeduld klaar om hen bij te springen.
Deze twee francoflele partijen willen wat
graag het gemeentelijk stemrecht voor
EU-burgers arrangeren, want daardoor
kan de Franstalige greep op Brussel en
heel Viaams-Brabant worden verstevigd.
Zo komt de oude francofone droom, het
Vlaamse element uit dit gebied verdrijven, weer een beetje dichterbij. Dat dit
mogelijk wordt door de medeplichtigheid van Dehaene en Van Peel is een
schande die de hele CVP treft, maar ook
de hele Vlaamse gemeenschap kleineert!
Maurlts van Liedekerke

De pasies ziin er!
Ofschoon de 'voetbalwet' nog gestemd
moest worden, wist de Koninklijke
Belgische Voetbalbond al een kleine maand
op voorhand wat erin zou staan. Op het
aanvraagformulier, te verkrijgen vanaf 10
juni jL, lezen we de volgende tekst: „De
nieuwe voetbalwet die binnenkort zal
gestemd worden, bepaalt dat iedereeen die
een ticket voor een wedstrijd aankoopt
^

Een derde van de Vlamingen
gaat voor zijn of haar portie cultuur
nooit buitenshuis. 17% van onze volksgenoten neemt dan wel weer bij
(grote) regelmaat deel aan culturele
manifestaties.
Verhuurders van oude woningen moeten binnenkort een attest
kunnen voorleggen. Het document
moet aantonen in welke staat de woning zich bevindt.
Twee mountainbikers raakten
zwaargewond omdat onbekenden
greppels hadden gegraven in het parcours.
Hans van IMierto, de politicus
die mee aan de wieg van D66 stond,
trekt zich terug uit de nationale Nederlandse politiek.
Ziekenwagens zullen binnenkort cltroengeei zijn.
™ De werkloosheidscijfers mogen dan al dalen, de laaggeschoolden
profiteren daar niet van.
Holadiladioo! ID21 begint met
radio.
De piloot en de boordwerktuigkundige van het vliegtuig dat de
ramp met de kabelbaan in Cavalese
veroorzaakte zullen voor de Amerikaanse krijgsraad moeten verschijnen.
Klanten en werkgevers die
truckers onder druk zetten om langer
of sneller te rijden, zullen in de toekomst mee opdraaien voor de kosten
van overtredingen. De afgelopen week
vielen weer meerdere doden en zwaargewonden bij ongevallen waarbij een
vrachtwagen betrokken was.
Bilzen heeft een Gulden Spoor
gekregen voor het 'onthaalbeleid van
niet-Nederlandstalige en niet-Belgische inwoners', kortom voor het werken met een inburgeringscontract. Andere prijsbeesten waren het nieuwe
museum in leper, de stad Brugge, de
Europeade voor Europese volkscultuur
en de Ronde van Vlaanderen.
Limburg sluit zijn grenzen voor
afval van buiten de provincie. Bijna de
helft van onze landgenoten sorteert al
het afval, iets meer dan een derde
sorteert sommige delen ervan.
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(...)." Er is niettemin nog een parlementair
debat over gehouden. Ook de aanvraag van
de pasjes is 'typisch Belgisch': je kan
tekenen voor familieleden en een kopie van
het - van een persoonlijk nummer
voorzien! - inschrijvingsformulier indienen
kan ook al. Moet je wel de vermelding 'bis'
of 'tris' aanbrengen. Koud kunstje, zo'n
veiligheidspas: als de sponsor maar
'content' is ...
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Kent 'ons' 'ons'?
„Dat uitgerekend Nadine eind vorig jaar werd uitgel<ozen
om dat (geid inzamelen voor de festiviteiten rond de
500ste verjaardag van Keizer Karei/red.) te doen, iieeft me
trouwens sterk verbaasd, in Cent geldt nog altijd de
spelregel ons kent ons. Er zijn genoeg mensen die weten
waar en hoe ze moeten aankloppen om geld te vinden voor
de Gentse Feesten, voor het Festival van Vlaanderen
Nadine weet niet hoe het hier werkt."
Freek Neirinck over het ontslag van Nadine Desloovere bij
de vzw 1500-2000 In Het Laatste Nieuws van woensdag
8JUIM998.

^

EENHEID
Begin juli onderhandelden Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel Vandenberghe en
ondervoorzitter Bob Wezenbeek met Jan
Jambon, Edwin Truyens, Guy Celen en
Yvan Mertens van het Forum over de
inhoud van de gemeenschappelijke verklaring. Op 7 juli schreef Manu Ruys in
De Standaard dat „Uit recente contacten
tussen Comité en Forum een verdedigbare
tekst is gegroeid die op goedkeuring wacht.
Wie de toenadering nu nog keldert, verdient een politieke blaam. Gelet op de
nakende confrontatie op Belgisch vlak is
verdeeldheid niet verantwoord."
Op 8 juli keurde de Raad van Beheer van
het Comité de gezamenlijke verklaring
goed. Dat deed ook het Dagelijks Bestuur
van het Forum. Het is duidelijk dat beide
organisaties de verdeeldheid willen opgeven en met één stem willen aansturen
op een volgende ronde van de staatshervorming. In De Standaard van 11 juli
schreven prommenten van beide organisaties, samen met Eric Ponette van het
Vlaams Geneesherenverbond en VOSvoorzitter Hugo Thibaut dat er een volgende staatshervorming moet komen.
,J)aarom eenheid. Het Vlaams parlement
kan zich daarbij spiegelen aan de apolitieke Vlaamse beweging."

AFSPRAKEN
De vraag rijst welke afspraken Forum en
Comité onderling gemaakt hebben. In
feite verbindt noch de ene, noch de andere
partij zich tot verregaande tegemoetkomingen of toegevingen. Omwille van de
radicale toespraak van Vandenberghe tijdens de vorige bedevaart, de recente uitbreiding van de Algemene Vergadering
(AV) en de provinciale verkiezingen, „bevestigt het Forum het vertrouwen in het
Comité." Het Comité belooft niet te zullen afwijken van het oorspronkelijk Tes-

tament van de Ijzersoldaten. Dat houdt in
11 JULI
dat de betekenis van de eertijds aangeNaar aanleiding van het feest van de
paste fronttermen Vrede, VerdraagzaamVlaamse gemeenschap uitten meerdere
heid en Vrijheid niet mag afwijken van de
organisaties van de niet-partijpolitieke
originele termen Nooit meer Oorlog,
Vlaamse beweging hun grieven en wenGodsvrede en Zelfbestuur. Aan de resen. De Vlaamse Volksbeweging (WB)
dactie zei Jan Jambon „dat de hertaling
wou niet uitpakken met een „klassieke 11
geen nieuwe betekenis mag verlenen aan
juli-boodschap. Het is geweten dat de WB
het oorspronkelijk Testament."
pleit voor een onafhankelijk Vlaanderen.
Onder Zelfbestuur verstaat het Comité
De WB onderbouwt dit standpunt met
voortaan 'soevereiniteit', onafhankelijkrationele argumenten. Op die argumenten
heid of 'goed gestructureerd confedekomt te weinig antwoord. Het debat met
ralisme'. Het Comité belooft ook dat het
of zonder België wordt niet intensief gegeen politieke partijen - lees: het Vlaams
noeg gevoerd."
Blok - meer zal „afvallen." Wel kunnen
Tijdens zijn toespraak op de Guldensstandpunten of daden van politieke parporenherdenking te Brugge zei OWtijen aangeklaagd worden. Opmerkelijk is
voorzitter Matthias Storme ,/ian Waldat het Comité er zich - althans voorlopig
lonië bieden wij volledige autonomie én
- niet toe verbindt in te gaan op de eerder
buitenlandse investeringen in ruil voor de
gestelde vraag van Jambon om de saafschaffing van de federale instellingen.
menstelling van het Comité uit te breiden
Aan Brussel bieden wij culturele automet mensen van Forum, Groep van Gent
nomie én het op elkaar afstemmen van
of Werkgroep Radicalisering. In de ver- economische belangen in ruil voor
klaring staat dat ,flet Comité weet hoe
machtsdeling te Brussel en politieke banbelangrijk het is dat bij een toekomstige
den met Vlaanderen."
opname van leden binnen zijn AV er
Het Davidsfonds riep de Vlaamse inbijzonder rekening wordt gehouden met
stellingen en partijen op de gesprekken
de ruime waaier van gevoeligheden binover de nieuwe staatshervorming nu
nen de Vlaamse beweging." Wat onder
reeds actief voor te bereiden.
ruime waaier zal worden verstaan, is niet
duidelijk. Voor Jambon moet de invulling
ONAFWENDBAAR
van de nieuwe mandaten worden beVoor het Vlaams Economisch Verbond
sproken „in samenspraak met het Forum.
(VEV) wordt de Vlaamse dynamiek op dit
Waarom zouden mensen uit het Forum als
ogenblik vergrendeld. Het Vlaams paGuy Celen, Bruno Valckeniers, Yvan Mertronaat stelt vast dat de verschillen tussen
tens of Hugo Fortier niet aanvaardbaar
Vlaanderen en Wallonië tot immobilisme
zijn voor het Comité}"
leiden. De werkgeversorganisatie acht
Hoe lijkt onvermijdelijk dat het Forum erop
een gesprek over de verdere staatshervertrouwt dat het Comité met haar wensen
vorming onafwendbaar. De Bond van
zal rekening houden. Daarvan stelt het FoGrote en Jonge Gezinnen (BGJG) meent
rum de opheffing van haar organisatie afdat er uiteindelijk twee grote gemeenhankehjk. „Op dat moment zal het Forum
schappen moeten komen. De organisatie
de overgebleven fondsen waarover het bepleit onomwonden voor de defederaschikt aan het Comité overmaken voor de
lisering van de kinderbijslagen en de
restauratiewerken van de IJzertoren."
gezondheidzorgen.
De voorzitter van het Rodenbachfonds,
Jan Caudron, is van oordeel dat de federale bevoegdheden moeten beperkt
worden tot Buitenlandse Betrekkingen,
Landsverdediging en een zekere voogdij
over Brussel. „Het Rodenbachfonds roept
alle Vlamingen op om zelfbewust en verdraagzaam de Vlaamse identiteit uit te
dragen en met andere culturen en volkeren
daadwerkelijk in contact te komen."

Brigitte mag
het niet...

GEKROONDE
HOOFDEN
Tijdens de afsluiting van de 11-daagse
Europa 2002 in het statige stadhuis van
Brugge, waar heel wat Vlaamse vooraanstaanden aanwezig waren, hield historicus Eric Defoort een opvallende toespraak. „Er is één ding dat ik vandaag in
herinnering wil brengen. De grote ontvoogdingsbewegingen in ons land op democratisch, sociaal, levensbeschouwelijk

waarde Heer
Hoofdredacfeur.
Vriend De Liedekerken, ge hebt ons in uw geel-zwart blaadjen
opgeroepen om de Vlaamse feestdag te vieren en daarbij zijt gij zo
leep geweest te zeggen dat feitelijk iedereen aan de bak moet
kunnen komen. De radicalen zowel als de voorzichtigaards. Want
"er moeten er van soorten zijn", hebt ge zo schoon geschreven. En
dat was voor ons Ludwina en voor onzen Adam genoeg om hun
echtgenoot en vader naar het cultureel centrum te vergezellen.
Wel, wij zijn blij dat we geweest zijn. Meer volk dan mensen!
"Hoe zo?", zult gij vragen.

Wel vriend De Liedekerken, de spreker daar zei dat er in
Vlaanderen geen mensen wonen, maar een volk. En dat volk zijn
wij. Hij sprak WIJ in hoofdletters uit. Ge hoort onmiddellijk als
iemand in hoofdletters spreekt. Nu heb ik ook begrepen waarom
gij uw blaadjen alzo heet en niet GIJ of ZIJ.
Ondanks het feit dat we daar allemaal feestelijk uitgeregend zijn,
is de Vlaamse feestdag voor onze clan een succes geworden. Wint
onzen Adam daar geen reis naar Benidorm, voor twee personen !
In 'De Meter' droop de afgunst van de gezichten. De Blauwe
Bijnens wist dat het strand van Benidorm vol ligt met Turken. De
Rooie Rutten zei dat ge daar zo bruin brandt als de Bruine

^
en nationaal vlak hebben in de loop der
geschiedenis beslissende stappen voorwaarts gezet. Nooit dankzij, maar steeds
ondanks de gekroonde hoofden, hun entourages en enkelen, naar hun gunsten
dingende meelopers in deze staat. "
Met deze uitspraak kreeg Defoort, zij het
aarzelend, de handen op elkaar. Ministerpresident Luc Van den Brande knikte
goedkeurend...

MISPRIJZEN

''

11 juli was niet enkel een feest. Hier en
daar werd de hoogdag ontsierd. Zo betoogden een 300-tal oud-strijders en
Franstalige Brusselaars op het Martelaarsplein tegen het repressiedecreet. De
reactie van de oudstrijders is emotioneel,
overtrokken, maar in zekere zin begrijpbaar. Dat FDF-voorzitter en Brusselse
schepen Olivier Maingain het initiatief
voor de actie nam en zijn kabinet ter
beschikking stelde voor de organisatie
van het gebeuren, getuigt enkel van misprijzen voor de oudstrijders. Maingain
wou niet anders dan politieke munt uit de
aaie slaan.
Om communautaire redenen weigerde de
Brusselse burgemeester Frangois-Xavier
de Donnéa de politieke, economische en
maatschappelijke
vertegenwoordigers
van Vlaanderen te ontvangen. Brussel is
nochtans de hoofdstad van Vlaanderen.
De houding van de Brusselse burgemeester was alles behalve hoffelijk.

DISTRICT
Tijdens de toespraak in het Brussels stadhuis pleitte de voorzitter van het Vlaams
parlement Norbert De Batselier ervoor
om Brussel op termijn te laten uitgroeien
tot een Europees district. De idee werd
eerder door zijn partijgenoot Louis Tobback verwoord. Met zijn standpunt ging
De Batselier in tegen de mening van de
Vlaamse regering. In een nota van Van
den Brande, daarin gesteund door de SP,
werd gepleit voor het versterken van de
tweeledige gemeenschapsvorming in
Brussel. De Batselier kreeg dan ook heel
wat kritiek over zich heen.
In Voeren vaarde VU-voorzitter Patrick
Vankrunkelsven tegen het voorstel van De
Batselier uit. Vankrunkelsven hekelde tegelijk „de arrogantie van de Franstaligen
om zich met de bevoegdheden van Vlaanderen te moeien. Hun gedrag vertoont
imperialistische neigingen."

LAFFE MOORD
In Noord-Ierland komen leden van de
Orde van Oranje samen voor hun traditionele marsen. Ze herdenken daarmee
de overwinning van de protestantse Willem III op de katholieke James II in de slag
aan de Boyne in 1690.
De marsen zorgen jaarlijks voor span-

Maesen. En de Bruine Maesen had horen zeggen dat Marokkanen
er kleine meisjes ontvoeren om als blanke slavinnen te verkopen.
Maar dat vond ik allemaal klein bier, tot ik zondagmorgend de
kleine letterkens van het reisticket las. Daaruit blijkt dat de
tweede persoon, ik dus, zijn reis zelf moet betalen. Tben pas heb
ik de spreker goed begrepen, want de prijs trekt zo een beetje op
België: ze zijn met twee, maar de een moet voor de ander betalen!
Ge kunt u toch voorstellen hoe toen de koekoek dampte!
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De Gele Geeraerts

#

ningen. De protestanten demonstreren
immers ook in katholieke wijken, onder
meer in Belfast. Ook in het stadje Portadown zorgt het doortochtverbod voor
de protestanten voor heibel. Er werd voor
rellen gevreesd, temeer daar de oranjemannen het verbod verwerpen en blijven aansturen om door de katholieke
wijken te trekken.
Voorlopig hebben de marsen nog geen
aanleiding gegeven tot bruut geweld. Cynisch genoeg is dat het gevolg van de laffe
moord op drie katholieke kinderen in het
stadje Ballymoney Protestantse extremisten, intussen aangehouden, gooiden een
brandbom in het huis van de slapende
kinderen. Zowel protestante als katholieke leiders riepen nadien op tot redelijkheid en gezond verstand.

leder buurtje
zUn
cultuurtje.

e acht 'Octopus-partijen' hebben de onderhandelingen
over de nadere specifiërlng van het eertijds afgesloten
politie-akkkoord afgerond. Deze week nnoet ook een
akkoord uit de bus komen over de Justitiehervorming. VUkamerlid Geert Bourgeois wil dat daarvan gebruik wordt
gemaakt om de snelrechtprocedure te wijzigen.

D

Voetbal is oorlog
Tijdens de onderhandelingen werd een
overeenkomst bereikt over het beheer
van gegevens door de poiitiediensten.
Minister van Binnenlandse Zaken Louis
Tobback iSP) pleitte voor drie databanken,
hij wou een onderscheid maicen tussen
'bestuurlijke', 'gerechtelijke', 'zachte' of
'harde' Informatie. Nadat het Octopusoverleg tussen meerderheid- en oppositiepartijen reeds was gestart, had de
regering daarover een wetsontwerp
goedgekeurd. Dat was niet naar de zin van
VU, VLD en PRL-FDF Tobback haalde bakzeil: er komt één centraal bestand, beheerd door zowel de federale als de zonale
politie én onder leiding van een magistraat. Dat Is een overwinning voor diegenen, waaronder de VU, die de almacht
van de federale politie willen tegengaan.
Belangrijk ook is dat de magistratuur de
controle behoudt over een toch wel zeer
belangrijk gegeven als politionele informatiegaring. Op die manier wordt vermeden dat de rijkswacht een staat in de
staat wordt.
De democraten en 'decentralisten' haalden hun slag thuis. Ook de zonale politie
kan bestanden aanleggen. Ze moet daarover wel de centrale databank op de
hoogte stellen. En ook op zonaal niveau
staat een magistraat voor de controle in.

Met het akkoord wordt in feite hetzelfde
principe gehuldigd als voor de staatshervorming: zelfbestuur en medebestuur. De lokale politie, zoals de gemeenschappen, beschikken over een belangrijke vorm van zelfbestuur, maar hebben
ook hun Inbreng op federaal niveau.
Hoe dan ook, VU-kamerlid Geert Bourgeois wil dat van de nakende Justitieonderhandellngen gebruik wordt gemaakt om de wetgeving omtrent de snelrechtprocedure te wijzigen. Tot nu toe
kunnen verdachten van stadscriminaliteit
door middel van een proces-verbaal gedagvaard worden en minimum na tien
dagen voor de rechter verschijnen. Volgens Geert Bourgeois vertoont deze wetWathelethee\ wat leemten. „De verschijningsdatum van minimum 10 dagen tot
hoogstens 2 maanden na de oproeping is
veel te lang. Een snel en adeouaat optreden is van belang. Een onmiddellijke
bestraffing met de nodige ruchtbaarheid
heeft een afschrikwekkend effect Ook
voor het slachtoffer en de ordehandhaver, die thans veelal ontmoedigd raakt,
is een snelle berechting wenselijk." Bourgeois merkt daarbij op dat de Procureur
des Konings de verdachte niet onmiddellijk onder hechtenis voor de rechtbank
kan brengen. „En zelfs al verschijnt de

verdachte geboeid ter terechtzitting, dan
nog heeft hij het recht om verstek te laten
gaan waardoor het opzet van het snelrecht teniet wordt gedaan.''
Door middel van een wetsvoorstel stelt
het Izegemse kamerlid voor de verdachte
onmiddellijk voor de rechtbank te laten
brengen wanneer de Procureur oordeelt
dat er voldoende bewijzen zijn en de zaak
een snelle behandeling rechtvaardigt.
Gaat de verdachte daarmee niet akkoord,
dan kan de zaak tot maximum zes weken
uitgesteld worden. De verdachte zou zolang in voorhechtenis moeten blijven.
Geert Bourgeois: „ BIJ betrapping op
heterdaad zal snelrecht bij uitstek toegepast kunnen worden. De verdachte
blijft aangehouden tot over zijn zaak bij
vonnis is beslist. Op de terechtzitting kan
de verdachte geen verstek laten gaan. In
hoger beroep moet een gelijkaardige
snelrechtprocedure ingevoerd worden."
Bourgeois beseft dat hij een drastische
maatregel wil invoeren. Overigens staat hij
erop dat gepaste preventieve maatregelen tegen stadscriminaliteit worden genomen. Maar, „Ons gerecht kan niet snei
genoeg en afdoend reageren op allerlei
vormen van stadscriminaliteit en
hooliganisme. Het Europees kampioenschap dat België en Nederland in hetJaar
2000 organiseren komt angstwekkend
snel op ons af De zware vechtpartijen en
vemlelingen in Frankrijk en Oostende
staan nog op ons netvlies gebrand. De
commercie heeft een te grote greep op
de sport. Het is oorlog op en naast het
veld. Trainers die 'voetbai-is-oortog' prediken worden geprezen om hun 'strategische totaalconcepten'. Mogelijke daders moeten weten dat ze een reëel
gevaar lopen onmiddellijk aangehouden
en berecht te worden en achter de tralies
te verdwijnen."
(evdc)
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stof tot spreken
Yan tijd tot tijd stoot men bij het
doorbladeren van de diverse 'Bulletins
van Vragen en Antwoorden' op prettige
weetjes. Men kan er weinig meer mee
doen dan uitpakken bij de vrienden. Bij
deze: het wagenpark van de Vlaamse
openbare omroep bestaat uit wagens voor
algemeen gebruik en promotie,
grootreportagewagens, mobiele
•

generatoraggregaten, hulpwagens voor
reportages en wagens voor transmissie en
reportagewagens ENG/EFP. De aankopers

WETSTRAAT

hebben niet echt een voorkeur want de
volgende merken worden gebruikt:
Mercedes, Peugeot, Volvo, Opel, Toyota,
Volkswagen, Citroen, Renault, BMW,
Ford, Nissan, Mann, Bedford, DAF,
Landrover, Iveco, Saviem en Chrysler.
Gemiddeld zijn de ISO wagens van tante
VRT zes jaar oud. (Uit het antwoord van
Eric Van Rompuy op een vraag van de
CVP'er Carl Decaluwé).

•

'laams volksvertegenwoordiger Etienne Van
Vaerenbergh (VU) interpelleerde minister
van Onderwijs en Ambtenarenzai<en Luc Van den
Bossche (SP) over Inet gebruil< van streektalen in liet
onderwijs. Kennis van liet dialect, aldus de minister,
bevordert het taalbewustzijn.

Van den Bossche verduidelijkte dat het
provinciebestuur Limburg in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven een lespakket opgesteld heeft over
het gebruik van dialecten en streektalen.
Vanaf het schooljaar 1998-'99 kunnen de
lespaketten vrijwillig in de lessen Nederlands worden geïntegreerd. Daartoe
heeft het Limburgs provinciebestuur sedert mei 1998 in alle gemeenschap- en
gesubsidieerde scholen met voltijds algemeen-, kunst-, en/of technisch onderwijs gratis didactisch materiaal verspreid.

V'

Over dialect
en taalbeheersing
De tijd dat dialecten taboe waren op
school is voorbij, zo stelt Vlaams parlementslid Etienne Van Vaerenberg vast.
,JDit blijkt nogmaals uit een initiatief van
het provinciebestuur van Limburg om in
alle secundaire scholen in Limburg een
grootschalige dialectcampagne op gang te
brengen. Het is niet de bedoeling om de
Limburgse jongeren aan te zetten meer
dialect te praten, maar wel om hen te
informeren en sensibiliseren over hun
streektaal."
LESPAKEHEM
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Inmiddels heeft de provincie reeds 500
lespakketten dialect over de secundaire

scholen in Limburg verdeeld. Veel directies hebben de intentie om de dialectlessen vanaf volgend schooljaar in
het leerprogramma op te nemen. Het
lespakket bestaat uit 16 hoofdstukken
waarin verschillende aspecten aan bod
komen. De leraren kunnen vrij kiezen of
ze één of meerdere hoofdstukken behandelen.
Aan Vlaams minister van Onderwijs Luc
Van den Bossche vroeg Van Vaerenbergh
wat zijn standpunt is over de invoering
van de streektaal als leervak in het secundair onderwijs en of er plannen bestaan om dit initiatief over te nemen in
andere Vlaamse provincies. ,}ieeft het

TAALBEWUSTZIJN
Het ligt geenszins in de bedoeling, zo
Aan Onderwijsminister Luc Van den
Bossche vroeg Vlaams
maakte de minister zich sterk, om jonvolksvertegenwoordiger Eüenne Van
Vaerenbergh of het lespakket dialect
geren dialect aan te leren, noch om het
In de Umburgse secundaire scholen
plaatselijk dialect als een afzonderlijk vak
pedagogisch verantwoord is.
provinciebestuur van Limburg overleg gepleegd met de onderwijsadministratief Is
het voornemen pedagogisch verantwoord?
,JCennis van het dialect", zo antwoordde
de minister, „lijkt me inderdaad geen
maatschappelijke minimumdoelstelling
voor het onderwijs. Dat zou trouwens
haaks staan op de politiek die de Vlaamse
gemeenschap, via de Taalunie, voert."

Uit het lood geslagen
„Een wijziging van deze elementen kan
Als er iets is waarvan de burger
echter niet doorgevoerd worden zonder
wal<ker ligt, dan zijn liet belastingen. Al te
de Instemming van de gemeenschapsvaak is er Iets aan de hand met de manier
regeringen." Wou de minister daarmee
waarop belastingen geïnd worden, zelfs
aangeven dat er dringend een dialoog van
wanneer een mens vakantie neemt Zo
gemeenschap tot gemeenschap noodzastelde VU-kamerlid Annemie Van de Caskelijk is?
teele aan de nieuwe minister van FinanAls er over belastingen gesproken
cien Jean-Jacques Viseur (PSC) een vraag
wordt dan is het Limburgse VU-kamerlid
over het kijk- en luistergeld op televiHugo Olaerts steeds van de partij. Deze
sietoestellen in campings.
keer heeft hij een probleem ontdekt in
Annemie van de Casteele ,,Veel burverband met de verkeersbelasting. „ Wie
gers brengen hun vakantie door in eigen
een nummerplaat laat schrappen, bijv. bij
land. Bij kampeerders is grote onrust ontdiefstal van een wagen, en diezelfde wastaan omdat de controles op het kijk- en
gen nadien opnieuw laat inschrijven, beluistergeld voor televisie op kampeertertaalt daarbij nog eens 2.500 fr inschrijreinen steeds strenger worden en de wet
vingstaks én de volledige verkeersbelaszeer strikt wordt toegepast De factuur
ting Nadien wordt de reeds vroeger bedaarvoor bedraagt ongeveer 7.500 fr per
taalde belasting terugbetaald, zij het met
jaar en komt dikwijls hard aan. Het zijn
vu-kamerlid Hugo Olaerts ontdekte
maanden vertraging, in de tussenliggende
doorgaans met de meestbegoeden die andermaal een probleem In verband met de
Inning van belastingen. periode geldt dus een dubbele belasting
hun vakantie op een kampeerterrein doorbrengen. Onze kampeerders voelen zich politica ootmoedig toe Toch vroeg ze de die onrechtvaardig en asociaal is. Waarom
bovendien gediscnmeerd tegenover bui- minster of hij op de hoogte is van de beslist de administratie niet om geen
tweede keer een verkeersbelasting te Intenlandse toeristen."
onrechtvaardige discriminatie en hoe hij
Aan de kust Is men niet opgetogen met de deze wil verhelpen. „Zal de minister over- nen'^
'extra' belasting. Nu het weer al niet erg leggen met de gemeenschappen om hier- De nieuwe federale ministervan Financiën
meevalt, moet de TV-küker nog maar eens voor een oplossing te vinden." De minister was uit zijn lood geslagen en herhaalde
in de geldbeugel tasten. De kampeer- antwoordde dat het kijk- en luistergeld bijna letterlijk wat Olaerts had gezegd.
terreinuitbaters, vooral aan de kust, gaan een gemeenschapsbelasting is. Niettemin Deze was dik tevreden. „De minister bezover te beweren dat de Franstaligen be- blijft de federale wetgever bevoegd voor
vestigt mijn standpunt Nu nog een opter af zijn.
het vaststellen van de aanslagvoet, de lossing."
„Daar heb Ik mijn twijfels over. zo gaf de heffinggrondslag en de vrijstellingen.
(evdc)

rangschikken. ,fletgaat evenmin om het
promoten van dialect op school. Wel om
de invloeden van de standaardtaal op het
dialect en omgekeerd aan te tonen. Ze
wordt onderwezen over de geografische,
historische en functionele verschillen tussen de streektaal en de Nederlandse standaardtaal. Het gaat hier dus in de praktijk
om die discipline die men binnen de
Taalunie de sociolinguïstiek noemt."
De minister benadrukte dat de lessen over
het gebruik van dialecten de scholieren
een groter taalbewustzijn moeten bijbrengen. Overigens wordt verwacht dat
de lessen ook tot een betere taalbeheersing zullen leiden. „Ik heb voldoende
vertrouwen in de leraren en leraressen
Nederlands opdat elke leerkracht zelf kan
bepalen in hoeverre één en ander pedagogisch verantwoord is. Ik heb de indruk dat de media de belangstelling trokken op iets wat geen enkele nieuwswaarde
heeft. Namelijk een creatief lespakket
voor de tweede en derde graad secundair
onderwijs. Daarin wordt door twee taalkundigen op een verstandige manier iets
gezegd over dialect en dialectgebruik. Dat
werd door de media geïnterpreteerd als een
pleidooi voor dialectgebruik in de klas,
wat manifest onjuist is. Het gebruik van
het Nederlands blijft immers ook in dit
lespakket de norm."
De minister voegde daar evenwel aan toe
dat het Limburgs provinciebestuur geen
overleg pleegde met de administratie Onderwijs. Hij vroeg zich ook af of de
provincies zich met dergelijke initiatieven
moeten bezighouden: „De scholen worden nu al genoeg overgevraagd." Alleszins
is het debat over de streektalen en het
onderwijs niet van de baan. ,yoor zover ik
informeel vernam, bestaan er op dit moment plannen bij het provinciebestuur
van West-Vlaanderen en bij de provinciale
staten van Nederlands-Limburg om dergelijke lespakketten in te voeren."
(evdc)
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e haven- en wereldstad Antwerpen is sinds
enige tijd op zoek naar communicatiespecialisten. Zowat alle stadsdiensten krijgen
binnenkort hun eigen 'communicatie-M/V' en dat is
maar goed ook. We stellen voor dat de eerste
aanwerving gebeurt bij de dienst 'Personeel'.
Leest u mee ?

Ü

SAMENLEVING
'Op een dag vind je de job van je leven. En
dan ben je weg natuurlijk!' Dat moeten
velen gedacht hebben toen ze lazen dat de
stad Antwerpen haar MA^-bestand wenst
te gaan uitbreiden met 2 Communicatieconsulenten (universitair niveau) en
liefst 20 Communicatiedeskundigen (graduaatsniveau). Nu heeft dit blad niet de
pretentie feil- en foutloos te zijn, maar uit
de begeleidende informatiebrochure en
het inschrijvingsformulier blijkt wel in
hoge mate hoe groot Antwerpens nood
aan deskundige communicatoren is.
Het is nuttig om vooraf te weten dat 't
Stad van haar toekomstige communicatiespecialisten verwacht dat ze een begrijpelijke taal 'hanteren' en blijk geven
van 'redactionele vaardigheden die passen
bij het gebruikte medium'. Volledigheidshalve voegen we eraan toe dat we bij de
beoordeling van het formulier geen rekening zullen houden met de - op het
eerste zicht - vier tikfouten die de zeven
bladzijden lange informatiebrochure telt.
• Prijs voor de moeilijkste zin: „De informatieambtenaar zal vanuit de bedrijfseeheid (sic) informatie en districtswerking zorgen voor de bekendmaking van
de beslissingen, initiatieven en standpunten van het college van burgemeester en
schepenen en is in die zin als het ware de
woordvoerder van het college."
- In die zin als het ware niettemin nochtans beter geweest de woorden na te
lezen.
• Prijs voor het formeelste taalgebruik:
„U bent houder van een universitair diploma (...)."
- Heeft U een universitair diploma?
Een voortreffelijke tweede plaats was
weggelegd voor het volgend staaltje van
ambtelijk taalgebruik: „Met inachtneming van de bepalingen van het reglement op de proeftijd komen de kandidaten in aanmerking voor hetzij de
benoeming in vast verband, hetzij de
bevordering met terugwerkende kracht
tot de datum waarop zij tot de proeftijd
werden toegelaten."
• Prijs van het Antwerps toerisme: „U
kunt vlot met een klavier onderweg
(...)."
- ü kunt vlot met een klavier 'overweg'?
• Prijs voor de vreemdste vereiste: „Kennis van vreemde talen is een pluspunt."
-Antwerps? Limburgs? Smurfs? Of is
'meertaligheid' een pluspunt?
• Prijs voor de beste plaatsbepaling:
„Een overzicht daarvan vindt u in het
examenprogramma hierna."
- Of vindt u het overzicht in 'onderstaand'
examenprogramma ?
• Prijs voor het best verstopte foutje:
„Voor dit schriftelijk gedeelte staat een pc
ter uw beschikking."
- Of staat deze ?C ter 'uwer' beschikking?

• Prijs voor plantrekkerij bij onzekerheid over een constructie:
< Eerste poging: „De eerste 10 gerangschikte kandidaten die (...)."
< Tweede poging: „De 2 eerst gerangschikte kandidaten (...)."
- Ons voorstel: „De x eerstgerangschikte
kandidaten (...)." Betere suggesties zijn
welkom.
• Prijs onder voorbehoud: „Deelname
aan de selectie gebeurt onder voorbehoud
dat u voldoet aan (...)."

• Prijs voor de 'kandidatuurstelling':
„Met dit formulier stelt u zich kandidaat
voor een openstaande betrekking bij de
stad Antwerpen in vast dienstverband."
- Of wenst u een 'openstaande betrekking
in vast dienstverband bij de stad Antwerpen' in te vullen?
• Prijs voor de vooruitziendheid: „De
eerste proef wordt gepland op zondag 16
augustus (...)".
- Of is ze voor dan gepland?
• Prijs voor de verwarring:

't Stad communiceert!
- Of was het onder voorbehoud 'van' te
voldoen aan...?
• Prijs voor het voorzetsel: „De psychotechnische proeven zijn voorzien op
woensdag 26 augustus 1998 te 17 uur bij
(...)."
- Yoor alle zekerheid: de proeven gaan
door 'te' Antwerpen en 'om' 17 uur.

< Uit de infobrochure: „U moet uw
kandidatuur uiterlijk op 17 juli 1998
indienen (...)."
< Uit het inschrijvingsformulier: „Bezorg dit formulier vóór 17 juli 1998
aan (...)."
- Tja, wij weten het ook niet meer...
Indien er nog kandidaten zijn die de

Metropool wensen te helpen communiceren: inschrijven kan nog tot uiterlijk
vanavond. Zeker doen!
• Prijs voor de uitsmijter: „U bent in staat
klantvriendelijke formuheren aan te maken
('op' te maken ?lred.) (op basis van het intern
handboek '18 stappen naar een goed formulier'). (...) De brochure 'Huisstijl' van de
stad Antwerpen en de handleiding '18 stappen naar een goed formulier' ligt {'liggen ' ?jred.) ter beschikking in de infowinkel,
Grote Markt 40,2000 Antwerpen."
Beide werkjes zijn van harte aanbevolen
om al uw familiefeestjes op te vrolijken!
(gv)

Wie bU 't Stad
solliciteert
wordt de
vraag
voorgelegd of
ziJn gegevens
mogen
worden
overgemaakt
aan de
'representatieve
vakbonden'.

De vakbond: voor al uw sollicitaties!
Op het inschrijvingsformulier voor het
examen treffen we tot onze verwondering de volgende zin aan: „U gaat akl<oord
dat uw naam, voornaam, adres en geboortedatum worden meegedeeld aan de
representatieve vakbonden van het stadspersoneei (zie ommezijde).
Ja O
Neen O"."
Wij vonden het een vreemd voorstel.
Immers: zou u, kandidaat zijnde, zomaar
'Nee' durven antwoorden en een potentiële werkgever al bij voorbaat tegen u
in het harnas willen jagen? Gewapend met
enkele telefoonboeken, een industriële
hoeveelheid thee en het voornemen geduldig te blijven begon ons onderzoek.
Een eerste vermeldenswaardig antwoord
komt van het ministerie van Arbeid, departement Arbeidsreglementering. Kortweg kwam het erop neer dat de formule
weliswaar wettelijk In orde is, maar toch
ook weer niet helemaal koosjer. „Ik heb
zelf ook in de politiek gewerkt. U weet hoe
dat kan gaan, mijnheer."
Eigenlijk niet en daarom belden we naar
de Dienst Personeel van Stad Antwerpen.
Een eerste keer. „ Ja, mijnheer, wij moeten dat vragen. Waarom? Ja, kijk mijnheer, u kan interessante inlichtingen krijgen. Welke? Dat moet u de vakbonden
vragen. Nee, ik heb daar geen telefoonnummer van. Nee, ook niet terwijl ik weet
dat wij gegevens aan hen doorgeven. Mijn
naam? ...." (afgebroken)
Een tweede keer. „Ja, mijnheer dat gebeurt al honderd jaar zo (1). Maar nu
moeten wij dat vragen omdat daar veel

vraag die we stelden was wat het nut kan
klachten over binnenkwamen (2). Ik weet
zijn van het verspreiden van de persoonsook niet wat de vakbond daarmee doet.
De vakbonden kijken wel of alles goed gaat gegevens naar de vakbonden? Daar kon
men ons bevestigen dat mensen die 'Ja'
bij de examens. Die moeten zwijgen en
mogen zelfs geen vragen stellen. Nee, het antwoorden (én lid worden!) en de leden
van respectievelijk het ACOD en het ABW
spreekt voor zich dat die geen invloed
'voorbereidende cursussen' kunnen gaan
hebben (5). Ik begrijp niet wat u eigenlijk
volgen. ,,Dat is gelijk de serviceclubs mijnwil. Weet u wat u doet? Bel eens naar de
heer. Wij leveren service. Dat is onze taak.
gemeentesecretaris. Daar heb ik inderZo'n clubs leveren geen service aan de
daad geen nummer van. Goedemorgen."
maatschappij, maar aan hun leden. Goe(1) Dat deze praktijken alleszins al heel
demorgen mijnheer."
lang duren - en blijven duren - werd ons
bevestigd door VU-Kamerlid Fons Bor- (3) Dat is te hopen. Het blijft niettemin
verbazing wekken dat zij wel in staat
glnon, die er al een (voorlopig onbeblijken te zijn om erg gerichte stoomantwoorde) parlementaire vraag over
stelde, en door Tuur Van Wallendael, ge- cursussen te kunnen organiseren voor
specifieke examens.
wezen ombudsman van Antwerpen en nu
Vlaams parlementslid voor de SR Van Wal- Worden mensen die geen lid zijn van een
lendael had er zelfs ooit eens een klacht
'representatieve vakbond' en hun naam
over binnengekregen. Ombudsman noch
niet laten doorspelen dan wel ingelicht
parlement kunnen baten om deze situatie
over deze 'voorbereidende cursussen'?
uit te klaren en de precieze rol van de
Die pertinente vraag werd nergens be'representatieve vakbonden' in te schatantwoord: (nog) niet door de ombudsten. Blijkbaar ziet niemand er graten in dat
dienst van de VDAB, (nog) niet door die
de formulieren van de stad klaarblijkelijk
van Antwerpen, niet door de personeelsgebruikt worden als vehikel voor de ledienst van de stad, ...
denwerving van de vakbonden.
En welke bijzondere gaven hebben deze
particuliere organisaties dat zij op - naar
(2) Het is inderdaad zo dat gegevens niet
mag worden aangenomen neutrale - formeer zonder meer mogen worden doormulieren van de stad staan?
gespeeld. Daarmee overtreed je de zgn.
En het gerucht dat de Antwerpse vak'wet op de privacy'. Toestemming is uitbonden bepalen wie wel en wie niet voor
drukkelijk nodig. Maar het kan toch niet
een
functie in aanmerking komt, zal wel
zijn dat de 'representatieve' vakbonden
een
stadslegendezijn
...
zomaar op dat formulier staan? Voor je
We blijven het dom vinden, maar krijgen
het weet staat de vragenlijst van 'Sophies
wel steeds meer begrip voor het stemshoppingclub' op de soilicitatieformuliegedrag van bijna 30% van de Sinjoren.
ren ... Daarvoor bevreesd namen we contact op met het ACOD in Antwerpen. De
(gv)

i<c ;,jii 1000

oor de belangrijkste figuren van de Slag der
Gulden sporen gestalte te geven werd 11 juli
midden vorige eeuw bijzonder populair. Maar er
deed zich een ander fenomeen voor. Omdat dit land
nooit eerder had bestaan, werden historici en
kunstenaars verzocht "België te maken". Ook
Vlaamse helden kwamen in aanmerking als ze maar
niet als... anti-Frans werden voorgesteld.
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Jan Breydei
met knots
samen met

een
woestogende
Willem van
Saeftlnghen.
Prent uit
Hlstolre de
Belgique (T.
Juste, 1840)...

Toen koning Leopold I in 1860 Kortrijk
bezocht, vergezeld van zijn zoon-troonopvolger, kwam hij langs het lokaal De Kring
waar een grote leeuwenvlag uithing en het
opschrift „In Vlaenderen Vlaemsch" was
aangebracht. Een burger, Frans Verschueren, ging tot bij de koning en zei: „Sire, ik
vertegenwoordig de Vlaemsche Beweging
die Uwe Majesteit hare eerbiedige hulde
aanbiedt". De koning dankte en zoon Leopold, hertog van Brabant, voegde daar aan
toe: „Zeer wel, bravo!".
In opschriften aan huizen zwoer men
„trouw bij Pieter De Conine" en elders
„bij Breydels gedachtenis" of „Groeningens victorie".
Maar vroeger, in 1847, was baron de
Stassard, voorzitter van de Koninklijke
Belgische Academie (die alleen eentalig
Frans werkte), tegen de popularisering
van Breydei, De Conine, Van Artevelde.
Rogier, later eerste minister, was er ook
tegen. Wat anti-Frans was kon niet Belgisch-patriottisch zijn, dachten zij; zelfs
niet-Frans was al onvaderlands.
PHILIPPINA

6

Reeds m 1840 ontstond te Brugge een
werkgroep met de naam „Breydei en De
Conine" om in de stad een monument
voor de twee helden op te richten. Maar

op de veertiger jaren van vorige eeuw
volgden enkele honger- en armoejaren en
dus werd het plan opgeborgen. In 1847
was er te Brugge dan toch een gezelschap
dat een wedstrijd uitschreef voor een
gedicht over Philippina van Vlaanderen,

De man aan wie Emile Claus zijn brieven
uit Noord-Afrika stuurde om ze te publiceren in De Vlaamsche Kunstbode
{W9), August
]ozefCosyn{nAA-\n\),
behaalde in 1871 bij de Leuvense Rederijkerskamer Het Kersouwken een bekroning voor zijn historisch gedicht De
slag der guldene sporen.
De Deinzenaar Desire Delcroix (18231887) greep dat motief aan om een
toneelstuk te schrijven: Philippina van
Vlaanderen. Hij kreeg er in een wedstrijd

In gouden letters
de dochter van graaf Gwijde van Dampierre. Het meisje zat te Parijs gevangen
omdat haar vader haar wou laten trouwen met de Engelse troonopvolger, een
vijand van Frankrijk. Het gedicht moest
zowat 100 verzen lang zijn. En in 1862
schreef te Brugge de Vlaamsche Broederband een wedstrijd uit onder de titel
„De verheerlijking van Breydei en De
Conine" , er werden werken van 250 a
300 versregels werwacht.
Een prof. Moderne Geschiedenis aan de
universiteit van Gent, Moke (18031862), had al in 1830 een brok geschiedenis over Philippine geschreven
„Philippine de Flandre ou les prisoniers
du Louvre". Ook haar vader zat daar
gevangen, volgens een Deinse overlevering stierf hij er in de armen van Willem
van Deinze.

De bijl en het hoofd
Gewoonlijk worden Breydei en De Coninck in
één adem genoemd, ze worden ook altijd
samen afgebeeld. Hendrik Conscience zag in
1856 in de nationale Inistonsche stoet die dat
jaar in Brussel uitging naast Godfried van
Bouillon en Jacob van Artevelde ook Breydei
en De Conick voorbijtrekken Conscience
tieeft deze gebeurtenis kleurrijk beschreven
in zijn boek Beschryving der nationale Jubelfeesten in zijn studie Beeld en Geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in
de romantische boekillustratles gaat Tom
Verschaffel in ob wat Conscience had gezien.
„Wat Godfried en Artevelde tot de allergrootsten maakte, was de combinatie van
moed én wijsheid, van militair en politicus,
van Obélix én Asterix, Breydei én De Coninck.
Want die twee vertegenwoordigen elk één
aspect Wanneer ze naast elkaar in een historische stoet optrekken, draagt Breydei een
Het standbeeld van Breydei en De Coninck op
bijl, maar de Coninck is ongewapend. Breydei de Grote Markt te Brugge, opgericht In 1887.
wordt trouwens niet alleen met De Coninck,
maar soms ook met Vansaeftinghen voor- huls, met het hoofd op de hand: hij Is het
gesteld: beiden lijken dan even woest en
type van de denker, en niet dat van de held In
onvervaard, en hebben hun wapens als at- engere - militaire - betekenis van het
tributen. De Coninck zit ondertussen In zijn woord."
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"guldensporenstede" wou een monument
en een herdenking. Het zou er groots,
zeer groots, aan toe gaan in 1902 toen
men 600 jaar herdacht en het Groeningemonument inhuldigde. Dat gebeurde middels een indrukwekkend
feestprogramma bestaande uit een vaandelfeest, een cantate met 1.000 uitvoerders, een historische stoet met 1.500
personages, een mimedrama met 1.200
spelers, een historische tentoonstelling,
ook het 27ste Nederlands Taal- en Letterkundig Congres kwam er samen!
Maar ook op andere wijzen liet Kortrijk
zien dat het zich de gebeurtenissen van
1302 herinnerde. Een brouwerij heette
Brasserie du Lion Flamand-De Leeuw van
Vlaanderen, een café heette De Breydelzonen en een ander In den Nieuwen
Zwarten Leeuw.
Die grote belangstelling voor 1302 begeleidde en stimuleerde de Vlaamse beweging. En weldra herdacht men overal
in Vlaanderen de gebeurtenissen van 11
juli, de Vlaams-nationale feestdag was
geboren.
IN VERGULDE LEHERS

Tot slot nog enkele persoonlijke beschouwingen. Te Deinze werd in 1895 voor het
eerst 11 juH herdacht,/e/Va« Risseghem
.- Ondertussen zit Pieter de Coninck was toen 20 jaar. Kort daarna kwam de
thuis na te denken, de bijl rust naast
hem op de grond. Uit Geschiedenis pas afgestudeerde onderwijzer Hendrik
van België (H. Conscience. 1845). Heyman uit Sint-Niklaas in Deinze les
geven. Hij schreef Guldensporen, een
„geschiedkundig drama met zang, in vier
te Antwerpen een tweede prijs voor. Het
bedrijven en vijf taferelen, zonder vroustuk werd in 1875 opgevoerd te Brussel,
wenrollen" , het stuk werd in 1902 te
zelfs de koning kwam kijken met in zijn
Deinze uitgegeven. Heyman woonde in
zog de voorzitter van de Senaat graaf 't
bij de familie Watté aan de Markt, hij
Kint de Roodenbeke. De opbrengst van de
werd later minister en burgemeester van
opvoeringen en van de boekenverkoop
werd gestort op de rekening van een St.-Niklaas. De hoger vermelde Jef Van
Risseghem werd burgemeester van
Breydei- en De Coninc-comité te Brugge
Deinze. In 1895 woonde hij de eerste 11
want sedert 1860 was de idee voor een
juli-herdenking bij, in 1964 zijn laatste.
standbeeld weer opgenomen, van dit
nieuwe comité was Julius Sabbe de se- Jef was toen 89 jaar.
In 1930 kochten mijn ouders een in 1912
cretaris. Het was de bedoeling het monieuwgebouwd huis in de Mercatorstraat
nument in 1877 (575 jaar na 1302!) te
nr. 15 te Smt-Niklaas. Dat huis had een
onthullen. Het werd echter 1887.
balkon en boven dat balkon stond in
Leopold II kwam het beeld inhuldigen.
De koning was van plan dat in het Ne- vergulde letters de naam van... Jan Breydei. Daar schuin tegenover stond een huis
derlands te doen, maar op aandringen
met de naam van... Pieter De Coninck
van de Brugse burgemeester sprak de
eveneens in vergulde letters en eveneens
vorst enkel in het Frans. Prins Boudewijn,
boven het balkon. In dat huis nr. 28
troonopvolger maar te vroeg gestorven,
woonde dr. Buys die assistent geweest
deed de inhuldiging in het Nederlands
was bij dr. Adriaan Herman Martens in
over. De prins stond recht toen de
Afsnee. De namen van Breydei en De
Vlaamse Leeuw (zonder Brabangonne!)
Coninck werden aangebracht bij het bougespeeld en gezongen werd.
wen van het huis, dus nog vóór 1914.
In 1875 had Albrecht Rodenbach het stuk
Hun namen waren dus reeds voor de
Philippina in Brussel gezien en hij maakte
Grote Oorlog bij de Vlaamsgezinden
er een bewerking van om het in het
goed ingeburgerd.
college van Roeselare te kunnen spelen
zonder... vrouwenrollen.
Herman Maes
De herdenking van 11 juli was ondertussen overal zo populair geworden dat
o» Volgende week:
Kortrijk niet kon achterblijven. Ook de
's Lands Glorie

VU-Limburg wandelde
in voeren

11 JULI - UIT DE REGIO

Voor de tiende keer inmiddels blies VULimburg op de Vlaamse feestdag verzamelen in Voeren. Met goed vijftig - een
aantal dat na de wandeling was aangegroeid tot zowat tachtig - waren ze uit
alle streken van Vlaanderen naar de zes
leukste gemeenten van Limburg afgezakt.
Naar jaarlijkse gewoonte waren ook burgemeester José Smeets en eerste schepen
José Happart van de partij. Na de
Vlaamse leeuwenvlag (gehesen door
ambtenaren van de provincie Limburg)
verschenen dan ook de Luikse, de Europese en de Waalse. Los uit het raam
gehangen, niet aan de mast. Een bord met
daarop de tekst 'Non au drapeau de la
collaboration' werd, in tegenstelling tot
vorig jaar, relatief snel verwijderd. In
1997 bleef de boodschap 'Nationalisme
Flamand Stop' een hele dag hangen omdat de adjunct-commissaris van de gouverneur, Armel Wijnants, verzuimde deze
te laten weghalen. Mogelijk kan iemand
eens nagaan of deze borden door gemeentepersoneel gemaakt worden ...
VU-kamerhd Hugo Olaerts legde alvast
een klacht neer bij de rijkswacht. In de
nacht van 10 op 11 juli hadden enkele
Waals- of Luiksgezinden het bovendien
nodig gevonden om de gemeente te bekladden met de letters 'FW' (Fourons
Wallon).
De enkele rijkswachters en BOB'ers
wachtten tevergeefs op tegenacties van de
opgekomen Vlamingen. Plaatjes van
'Vlaamse woestelingen' die de rust in het
vredige Voeren bruusk komen verstoren,
zijn er al enkele jaren niet meer bij. Tot
ongenoegen waarschijnlijk van de Waalse
pers die in grote getalen was afgezakt naar
het Voerense gemeentehuis. Algemeen
VU-secretaris Laurens Appeltans benadrukte in zijn korte rede dat de VU'ers, in
tegenstelling tot de Voerense meerder-

heid, er niet op uit waren om te provoceren, maar om te bevestigen dat Voeren Vlaams is en dat ook zal blijven. Ook
Vlaams parlementslid/o/7a« Sauwens had
het daarover: „In 1999 zal Voeren tijdens
de communautaire ronde niet ter sprake
komen. Het statuut zal niet gewijzigd
worden en de faciliteiten voor Franstaligen zullen moeten uitdoven." Sauwens had daarna nog woorden van lof
voor het Voerens VU-gemeenteraadslid
Jean Duysens - 'Eigenlijk verdient deze
man ook de Orde van de Vlaamse Leeuw'
- en voor Vlaams schepen Huub Broers
(CVP) die over de partijgrenzen heen de
Vlaamse belangen in Voeren verdedigt.
Sauwens zei er rotsvast van overtuigd te
zijn dat Voerbelangen in 2000 de verkiezingen zal winnen.

DE CVP ZAL TOEGEVEN
Na een flinke wandeling zakten de VU'ers
af naar het fonkelnieuwe Valentijn Tbeun(S5e«-stadion van S.K.Moelingen om
daar de hongerige maag te stillen. Naast
o.a. Frieda Brepoels behoorde onafhankelijk Vlaams parlementslid Jan Cauberghs tot de meest opgemerkte aanwezigen. Rond 14u. was het woord aan
waarnemend VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven. Deze kwam rechtstreeks van
de 11 juli-receptie op het Brusselse stadhuis en had daar ervaren dat er nog een
pak staatsvormend werk op de VU te
wachten ligt. Het stak hem bovendien dat
de Vlamingen niet werden ontvangen
door de Brusselse burgemeester of door
een van zijn schepenen. De minachting
voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel
is wel erg groot.

Brussel - met de Europese instellingen en
de vele multinationale ondernemingen ligt dat anders. Het Frans is - of we dat nu
graag hebben of niet - een wereldtaal en
het laat zich dan ook veronderstellen dat
al die Euro-burgers voor Franstalige lijsten zullen stemmen. Dat zou er toe kunnen Leiden dat Brussel na de gemeenteraadsverkiezingen gemeenten kent zonder één enkele Vlaamse verkozene. De
minimumvertegenwoordiging die de Vlamingen vragen komt er niet als Dehaene
met de PRL in zee gaat. Ik heb daarstraks
aan Mare Van Peel, toch ook een Vlaams
parlementslid, gevraagd of hij als CVPvoorzitter 'zijn' premier zomaar zijn gang
zal laten gaan. 'Dat regelen we wel in
1999' was zijn antwoord. Dat kan dus
met. Als we nu toegevingen doen, dan
zullen we in 1999 zwaar moeten betalen
om ze weer ongedaan te maken. De VU
aanvaardt dit niet." Vankrunkelsven sloot
af met een blik in de toekomst: „De VU
werkt stap voor stap aan een onafhan-

De burgemeester van Laakdal had het
o.m. over het Europees stemrecht voor
vreemdelingen. „In pakweg Italië vormt
dat geen bedreiging voor de bevolking. In

kelijk Vlaanderen in Europa. Om dat te
kunnen bereiken moet ze zo sterk mogelijk worden. 10% moet haalbaar zijn
zodat we deze meerderheid kunnen breken. Met de invloed die de partij dan
heeft zal ze er alles aan doen om Vlaanderen zijn eigen plaats in Europa te
geven."
Het laatste woord was voor Jean Duysens, de gastheer van dienst. Hij dankte
de aanwezigen en vroeg de waarnemend
VU-voorzitter er bij de beoordeling van
het Europees stemrecht wel rekening mee
te houden dat Voeren - met zijn talloze
Nederlanders - wél gebaat zou zijn bij die
regel: „Met de steun van Nederlandse
inwonders haalt de Vlaamse lijst in 2000
waarschijnlijk wel de meerderheid." Bij
pot en pint werd nog nagepraat en rond
15u. vertrokken de meeste aanwezigen
naar een 11 juli-plechtigheid in hun eigen
stad of gemeente. Volgend jaar zijn ze
weer in Voeren, zeker weten.
(gv)

Traditionele vlaggenvauóeville In Voeren..

V-dag voor Radio 2-Limburg
Op 1 januari van dit jaar werd de Vlaming ken om op de naamplaat van Radio 2wai<l<er met een nieuw geluid: dat van Limburg aan te brengen. De begrade VRT. Zoals vorig jaar beslist door het fenisondernemer bij wie de 'V' besteld
Vlaams pariement zou de openbare om- was, nam kennis van het initiatief via
roep van Vlaanderen immers niet meer een bericht in Het Belang van Limburg
de Belgische Radio en Televisie heten,en was zo vriendelijk de letter- speciaal
maar de Vlaamse Radio en Televisie. voor de gelegenheid overgevlogen uit
Daarmee kwam het Vlaams parlement Italië - gratis ter beschikking te stellen.
tegemoet aan een oude VU-eis.
Gewapend met een compressor, een
Overal in Vlaanderen werd de BRTN om- boormachine en de nodige harsen vergedoopt tot 'VRT'. Overal in Vlaande- wijderden de Hasseltse VUJO'ers de 'B'
ren? Neen, één klein plaatsje weerstond en brachten de nieuwe, passende 'V'
al sinds een half jaar de grote Vlaamse aan. Michel llsen, hoofd van Radio 2 UrnLeeuw. In de Hasseltse Rodenbachstraat burg, kon erom lachen, wist te vertellen
(!) droegen de lokale VRT-radiokantoren dat de vu-jongeren sneller en efficiënnog altijd fier de naamplaten van de ter werkten dan de Dienst Gebouwen en
oude BRT Daarom hebben de Hasseltse gaf de oude 'B' mee als trofee. De VUvu-jongeren vrijdagavond 10 juli de vie- jongeren wezen ook nog op het bestaan
ringen van de Vlaamse feestdag op van een 'BRT'-plaat aan de afrit van de
gang geschoten met hun eerste plech- E40. Ook het Internetadres (de 'URL' of
tige 'Vervanging'.
uniform resource locator) bevat nog
VUJO-Hasselt had in eigen beheer een steeds de beruchte 'B'. Misschien ook
fonkelnieuwe, passende 'V' laten ma- daar binnenkort 'Vervangingen'?
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Laurens
Appeltans,
Jean Duysens,
Hugo Olaerts
en Johan
Sauwens: niet
naar voeren
gekomen om
te
provoceren,
wel om te
benadrukken
dat Voeren
Vlaams Is en
blUft.

Vlaams onderonsje
in Lissabon

CVP bergt
Vlaams karakter
definitief op
^ UIT DE REGIO

Gewezen parlementsleden brachten een bezoek aan de expo te Lissabon. In plaats van zich
in het zog van de hoogwaardigheidsbekleders
verder te bewegen, gingen er alvast twee zich
vergewissen van ai het fraais-van-hier dat in
de hoofdstad van Portugal wordt aangepre-

zen. Onze alerte fotograaf wist ze te vinden,
meer bepaald in het zgn. "Belgisch café" van de
expo. De twee gewezen VU-senatoren Toon
Van Overstraeten en Bob iviaes én hun echtgenoten waren echter vlug over hun verrassing heen.

Rodenbachfonds
zoeict talent
Het Rodenbachfonds Oost-Vlaanderen schrijft een
postkaarten-ontwerpwedstrijd uit waar iedereen kan
aan deelnemen die zich creatief en humonstisch wil
uiten.
De bedoeling is om een postkaart te ontwerpen waar
op de een of andere manier een Vlaams element in
verwerkt zit (door middel van kleuren, symbolen,
herkenbare figuren, stadsgezichten, uitspraken rond
typisch Vlaamse problemen, ) en die voor verschillende doeleinden kan gebruikt worden verjaardagen,
pensionenng, spoedig herstel.
Thema Vlaanderen, natuurlijk en cultureel
Inhoud tekeningen, kankaturen, cartoons, spreuken,
moppen, woordspelingen, afonsmen, citaten.
Technische gegevens 15 op 10cm., max 2 kleuren
zwart -I- steunkleur
Vóór 20 september sturen naar Rodenbachfdons
Oost-Vlaanderen, t a v Greta Govaerts, Bennesteeg 4,
2de verdiep, 9000 Gent.

WEST-VLAANDEREN
Do. 16 JUil BRUGGE: DaguitStap
van VWC-Brugge naar de Vlaamse Toontuinen in Hoegaarden en naar Zoutleeuw,
vertrek per bus om 7u.30 station Brugge.
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ROUW te Lanaken
De vu-afdeling van lanaken meldt bij
monde van haar schepen Piet Van Berkel het spijtige overlijden van haar
trouw lid, medewerker en penningmeester Guillaume Stouten. Cuillaume
werd 71 jaar en heeft zich altijd heel
enthousiast ingezet voor de Vlaamse
zaak. Hij was ook een erg gewaardeerd
medewerker van het lokaal iJzerbedevaartcomité. Cuillaume zal ook in de
herinnering van vele Lanakenaren blijven leven als een erg goed schilder Hij
werd in bijzijn van tal van familieleden
en vrienden begraven op 11 juli jl. De
VU-afdeling in Lanaken betuigt de familie van de overledene haar deelneming in de rouw. De redactie sluit
van WIJ sluit zich oprecht aan bij deze
blijken van medeleven.

Rouw te Mijlen
Op 1 juli '98 overleed Andreas Slosse
(André in de omgang).
André werd te Brugge geboren op 15
mei 1919 en kwam zich door zijn huwelijk met Alice Smets te Nijlen, in ons
Kempendorp, vestigen.
André was medestichter van VU-Nijlen
en was ook lid van het eerste afdelingsbestuur We verliezen met hem
een goede kameraad en trouwe Vlaming.
(fvd)

Deelname 1.350 fr.p.p. (aankomstdrank,
middagmaal met drank, broodmaaltijd, inkomgelden, gidsen en bus). Meer info en
inschrijvingen bij Joriska, 050/34.19.74 of
050/55.15.23, liefst na 20u.
WO. 22 Juli BRUGGE: Jaariijkse
Sport- en Speldag van VVVG-Brugge. Om
15u. in 't Keunekot, Warandestraat te Sijsele. Nadien gezelligekoffietafel. Deelname: I75frp.p.
Za. 22 aug. IZEGEM: 13de Vlaamse
Zomerfeest. Domein Ruytershove. Om
13U.30 start minivoetbaltomooi. 2Du.
VUJO-fuif met LBS Emelgan, DJ V-IVlax en DJ
Nick De Dobbelaere. Ook op 23/8. Om 9u.
eindrondes minivoetbaltomooi. 9u.45 aperitiefwandeling; 1 lu. finale minivoetbal en
aperitief met muzikale omlijsting; I3u.
smulfestijn. I5u. retro-voetbalmatch;
16U.30 „Schijt je rijk". Doorlopend: springkasteel en schminkkraam. Org.: VU en
vuJO-izegem.

Waarnemend VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven reageert verbijsterd op de
beslissing van het CVP-partijbureau om
de invoering van het gemeentelijk
stemrecht voor Euro-onderdanen los
te koppelen van de - gerechtvaardigde
- vraag naar een gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in
Brussel.
Dat de CVP reeds de eerste ochtend na
het voorbije 11 juli-weekeinde zonder
blozen overstag gaat is onbegrijpelijk
en tegelijk ook onaanvaardbaar
De Volksunie heeft eind november '97,
toen staatssecretaris Vic Anciaux ontslag nam uit de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de onhoudbaarheid
van de positie van de Vlamingen in
Brussel als agendapunt naar voren geschoven. De VU pleitte toen duidelijk
voor een versterking van de Vlaamse
politieke aanwezigheid , en dit vooraleer bij verkiezingen de Franstalige dominantie nog eens wordt verstevigd.
In haar recente 11 jull-mededeling trad
Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Brigitte Crouwels (CVP)
deze visie bij. Het pleidooi om de toekenning van het gemeentelijk Eurostemrecht gelijktijdig te laten lopen
met de toekenning van waarborgen
aan de Brusselse Vlamingen viel vanmorgen bij het CVP-bureau echter in
dovemansoren.
Dat Jean-Luc Dehaene over dit voor
Vlaanderen zo belangrijke dossier elk
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overieg met de Vlaamse politieke partijen weigert is wraakroepend. Dat Dehaene bij het zoeken van een
2/3de meerderheid voor een grondwetsherziening wel zonder schroom
zijn heil zoekt in een gesprek met PRL
en FDF is zonder overdrijving tergend
te noemen.
Kan CVP-voorzitter Van Peel misschien
even uitleggen hoe hij het rijmt om de
positie van de Vlamingen in Brussel en
de Rand eerst bewust te gaan verzwakken, om dan bij een communautaire ronde in 1999 toegevingen te
doen aan de Franstaligen om dit euvel
terug recht te zetten? De VU kijkt met
belangstelling uit naar het antwoord
van Van Peel.
voor alle duidelijkheid: de VU is principieel voor een open grondwetsherziening, met invoering van het gemeentelijk stemrecht voor EU- en nietEU-burgers. IVIaar de VU wenst genendele afbreuk te doen aan de eisen
zoals die door het Vlaams Pariement
werden geformuleerd, inbegrepen de
garanties voor een gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in
de Brusselse instellingen en in de
Rand.
Slotsom: de CVP kiest eens te meer
voor het Belgisch compromis-oudestijl. De toekomst van Flanders Valley is
een thema voor 11 juli-boodschappen
en die krijgen we pas volgend jaar
opnieuw te horen.

VU-Halle beloont vlaggende burger
De Volksunie van Halle heeft op 11 juli
gescoord, daar is iedereen in de taalgrensstad het over eens. Reeds voor de feestdag
hadden provincieraadslid Juul Denayer en
gemeenteraadslid Eric De Greef hun plannen afgekondigd. Omdat 11 juli dit jaar op
een zaterdag viel en honderden (ook anderstalige) bezoekers naar de Mariastad afzakken wilde de VU-afdeling hen "uitdrukkelijk duidelijk maken dat Halle een
Vlaamse stad is en er bovendien nog fier op
is ook." Maar „aangezien het Halse schepencollege zelf geen oproep tot bevlaggen
heeft gedaan en ons teveel in de steek laat op
Vlaams vlak, nemen we haar taak over."

OOST-VLAANDEREN
zo. 30 aug. NEVELE: Met VU-Nevele en de Vlaamse Vriendenkring GrootNevele per boot vanuit Nieuwpoort naar de
IJzerbedevaart. Deelname boottocht +
toegangsprijs: 470 frp.P; Reservatie op
rek.nr 141-0595062-13 op naam van MiCiiel Roelens, Gentstraat 5, 9850 Nevele.
UI' 3riijk op 20//8. Info bij de bestuursleden.
Mr. 11 sept. DENDERLEEUW: Optreden van de groepen Peevish en Shoq.
Vanaf 20u. in Kantine De Standaard. Gevolgd door fuif met discobar. Org.: VUJODenderieeuw i.s.m. JC Riva.

LIMBURG
Zo. 13 sept. HASSELT: Exclusieve
Brunch van VU-Hasselt. In de Catharinazaal.
N. Cieynaertslaan te Hasselt. Aanvang
vanaf lOu. Deelname: Volw. 400 fn, -12 jaar

En dus spoorde de VU de Halse burgers
aan om op 11 juli te vlaggen, zij zouden
(reeds 's anderendaags) door de plaatselijke afdeling met een attentie beloond
worden.
En dus gingen De Greef en Denayer op
stap, eerst de zaterdag en op zondag 12
juli met bossen gele rozen en dito anjers.
Aan 73 huizen kon worden aangebeld.
Zeggen de twee: „Niet slecht, maar volgend jaar nog beter! Dan herhalen we
onze actie, maar eerst houden we een
vlaggenverkoop bij de Halse bevolking."
Een plezierige en nuttige actie die ook in
andere gemeenten mogelijk moet zijn.

250 fr info en inschrijvingen: Frieda Brepoels, 011/23.70.36.

ANTWERPEN
Vr. 24 Juli MORTSEL: FW-Mortsel
organiseert fietstocht via Brialmontroute
langs de forten van Mortsel en omgeving.
Afspraak om 13u.30 vóór het gemeentehuis. Iedereen welkom.
zo. 30 aug. WOMMELCEM: Met de
autobus naar IJzerbedevaart. Vertrek:
7U.15 Broechem kerk; 7u.20 Verkeerslichten Rans; 7U.30 Wommelgem Kerkplaats;
7U.35 Rondpunt parking oprit Antwerpen;
7U.30 Borsbeek F. Beirensiaan (GB); 7u.45
Mortsel (hoek Grote Stwg); 8u. ElsdonkKerkplein; 8u.15 Hoek Jan de Voslei/Jan
Van Rijswijcklaan. Deelname: 400 fr Info .
Karel De Grijze (03/449.82.12) of Ward Herbosch (03/353.68.94).0rg.: KK Jan Puimège, VNSE Edegem, Vlaamse Vriendenkring en VU-Wommelgem.

e thriller zit in de lift. jaar na jaar verschijnen
er meer spannende hoeken en van het genre
wordt zo stilaan erkend dat het ook tot de literatuur
met grote 'L' kan behoren. Ook dit jaar is er weer
een 'zomer van het spannende boek'. WIJ maakte
een kleine selectie uit het werkelijk overweldigende
aanbod.

D

Wanneer in Aurelius, een gemeente zo
groot als een zakdoek in de staat New
York, de lijken van drie jonge meisjes
ontdekt worden, staat het dorpje op zijn
kop. Gingen de inwoners er bij de eerste
verdwijning nog van uit dat dit het werk
van een buitenstaander was, bij de tweede
verdwijning zijn ze daar al niet meer zo
zeker van. Iedereen verdenkt iedereen en
dat komt de onderlinge relaties niet ten
goede. Wie 'De kerk van de dode meisjes'
leest, zal ontdekken dat er inderdaad
meer aan de hand was...
Van een heel andere soort is 'Hond bijt
hond' een nogal rauw verhaal over drie
mannen die uit de gevangenis ontslagen
zijn en hun draai trachten te vinden in de
samenleving 'buiten'. De drie hebben
alles te verliezen, maar besluiten toch om
nog één grote slag te slaan. Auteur
Edward Bunker staat garant voor een
zekere autenthiciteit want hij heeft zelf
eenentwintig jaar in de gevangenis doorgebracht. Niet alleen tijd om tot inkeer te
komen, maar ook om te leren schrijven,
zo blijkt.
In 'Blind Date' van de schrijfster Frances
Fyfield maakt de lezer kennis met ene
Mrs. Smythe die voor de kost een exquise
relatiebureau open houdt. Haar klanten
zijn bereid een flinke som neer te leggen
voor haar diensten, maar het is niet zo
zeker dat ze ook zo tevreden zijn van de
dienst na verkoop. Mrs. Smythe heeft
immers andere plannen...
De plannen van journalist Theo van
Rheenen - die samen met zijn echtgenote
voor een luxecruise op de 'Andromeda'
was uitgenodigd - vallen alvast in het
water. Wanneer het echtpaar op het schip
wordt rondgeleid vinden ze in de diepvriezer van de keuken een niet alledaags
voorwerp: een vrouwenlijk. In deze
'Moord op de Andromeda' laat auteur
Will Simon zijn lezers kennismaken met
een bont allegaartje van passagiers.
Historische thrillers zijn een soort apart
dat vooral bekendheid verwierf dankzij
o.m. Eco's 'De naam van de roos' en de
verhalen van broeder Cadfaël. Ook in
'Een gestolen tong' van Sberi Holman is
het een broeder die de show steek. De
broeder is op weg naar Palestina om
aldaar eer te betuigen aan de heilige
Catharina. Het raadsel begint wanneer hij
vaststelt dat bij iedere eredienst die hij aan
haar wil opdragen er een relikwie van
haar verdwijnt. Daarbij ook haar tong.
Broeder Felix neemt zich voor om het
mysterie te ontraadselen.
De 17-jarige Benedict Juliard, die eigenlijk een steeplechase-loopbaan ambieert, wordt door zijn alleenstaande vader gedwongen hem bij te staan voor het
uitbouwen van zijn politieke carrière. Het
blijkt een succesvolle combinatie, Ge-

orges opmars in de Britse politiek verloopt gestaag. Hij brengt het minister van
Landbouw en Visserij, en door een kabinetscrisis maakt hij zelfs kans op het
premierschap. Na vijf jaar hergroeperen
Georges politieke vijanden zich met het
doel de vader via de zoon te breken. Hun
middel: de paparizzi. 'Paparazo' van Dick
Francis, een thriller over politiek, schandaal en pers.
In Seattle waart een moordenaar rond die
blanke mannen scalpeert en twee veertjes
bij zijn slachtoffers achterlaat. Deze 'Indian Killer' veroorzaakt grote onrust onder zowel de indiaanse als de blanke
bevolking. Truck Schiltz gaat via de radio

souri. Hij heeft een nieuwe vrouw, en de
buit van zijn laatste klus is goed verstopt.
Dan komt het nieuws van zijn ex-vrouw.
Hun dochter Lisa is het slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. Tyler
vertrekt richting Florida om de moordenaar van zijn dochter te vinden.
Bij een moordaanslag in een huis in een
rustige, rijke buurt van een Engels provinciestadje vallen twee doden, een derde
slachtoffer overleeft de aanslag. Op zoek
naar een veilig huis voor deze enige

De zomer wordt
spannend!
tekeer tegen de indiaanse minderheid,
waarop blanken een indiaan neerknuppelen. Hierop vallen drie indianen een
blanke aan. Uiteindelijk ontlaadt de spanning zich in een onverwachte climax.
Sherman Alexie verweeft zijn schokkend
relaas van rassenhaat met het aangrijpende verhaal van een geadopteerde indiaanse jongen.
Hoofdinspecteur Ed Exley, maffiabaas
Mickey Cohen en Captain Dudley Smith
zijn terug! De hoofdrolspelers uit 'L.A.
Confidential/Strikt vertrouwelijk' staan
klaar voor een nieuwe opgave in 'Zwartboek L.A.'. Voor Dave Klein, inspecteur
bij de LAPD, zijn moord, doodslag, afpersing, smeergeld dagelijkse kost. Alles
loopt op wieltjes, totdat een grootscheeps
FBI-onderzoek wordt aangekondigd naar
corruptie in politiekringen. Opeens zit
iedereen achter hem aan. James Ellroy op
zijn best!
Wie in de reclamebranche zit weet dat het
niet zo simpel is de concurrentie een slag
voor te blijven en dat men tegenwoordig
niet voldoende heeft aan een grappig tvspotje. In 'Soft' van Rupert Thomson
bedenkt Jimmy Lyle een revolutionaire
strategie om de nieuwe frisdrank
Kwench! aan de man te brengen: hij
dringt rechtstreeks door tot het onderbewuste van de consument. De gevolgen
blijven niet uit. Door het zonderlinge
gedrag van gehersenspoelde Kwench!drinkers dreigt het bedrijf in moeilijkheden te komen. Zo komt Jimmy tot de
ontdekking dat het er in de frisdrankenindustrie niet altijd even fris aan toe
gaat...
In 'Het Laatste Offer' van Mitchel Smith
werkt ex-bankrover Tyler Pierce, na zeven jaar cel voor een gewapende overval,
als aannemer in een kleine stad in Mis-

getuige voor deze aanslag wendt de politie zich tot dr. Samantha Laschen. Zij
denkt dat zij de jonge vrouw wel kan
beschermen, maar wat begint als een
gunst eindigt in een vlucht om haar eigen
geestelijke gezondheid te bewaren, de
waarheid te vinden en alles wat haar
dierbaar is in leven te houden. Nicci
French schenkt haar fans met 'Het veilige
huis' opnieuw een thriller van formaat.
c» De kerk van de dode meisjes. Stephen

c» Hond bijt hond. Edward Bunker.
Uitg. Archipel - Amsterdam. 1998,
262 blz., 739 fr.
c» Blind date. Frances Fyfield. Uitg. Archipel - Amsterdam. 1998, 304 blz.,
559 fr.
c» Moord op de Andromeda. Will Simon. Uitg. Fontein - Baarn. 1998,139
blz., 398 fr.
c» Een gestolen tong. Sheri Holman.
Uitg. Anthos - Amsterdam. 1998.420
blz., 990 fr.
c» Paparazzo. Dick Francis. Uitg. Arbeidserpers - Amsterdam. 1998. 205
blz., 699 fr.
c» Indian Killer. Sherman Alexie. Uitg.
Anthos -Amsterdam. 1998.320 blz.,
790 fr.
c» Zwartboek L.A. James Elkoy. Uitg.
Archipel - Amsterdam. 1998. 399
blz., 999 fr.
c» Soft. Rupert Thomson. Uitg. De Bezige Bij - Amsterdam. 1998.367 blz.,
799 fr.
c» Het Laatste Offer. Mitchell Smith.
Uitg. Torenboeken Fontein - Baarn.
1998. 364 blz., 750 fr.
c3> Het veilige huis. Nicci French. Uitg.
Anthos - Amsterdam. 1998.319 blz.,
690 fr.

HET LAAïSTt

OFFER

Dobyns. Uitg. Anthos - Amsterdam.
1998. 420 blz., 790 fr.

Drie romans
Op het boekenlijstje voor ieders vakantie
zullen ook wel enkele romans staan
'Naakt Chinees eten' zou een ervan kunnen
zijn. Dit boek van de in New York wonende
Mei Ng gaat over de Chinese Ruby Lee die zich
niet goed raad weet met haar twee 'persoonlijkheden'. Enerzijds is ze het gehoorzame Chinese meisje, anderzijds Is een vrijgevochten jonge vrouw. Wanneer ze na haar
studies terug naar het ouderlijk huls keert,
bewoond door een minzame moeder en een
tirannieke vader, wordt die tweestrijd nog
moeilijker. Ruby Lee zoekt een uitweg.
'De zestien lusten' Is het debuut van de
Amerikaan Robert Hellenga In deze roman,
die zich afspeelt In het Florence van de jaren
'60, draalt alles rond Margot Harrington, een
boekconservator die zich, na de overstromingen van 1966, als vrijwilligster aanbiedt
om beschadigde boeken te restaureren Ze
krijgt een baantje In een nonnenklooster en
stoot daar op het allerlaatste exemplaar van
'De zestien lusten', een erotisch werk uit de
middeleeuwen, dat haast onzichtbaar be-

vestigd Is aan een gebedenboek. Het boek,
dat door de kerk In de ban was geslagen,
wordt verkocht om de bibliotheek In stand te
houden. Maar de bisschop Is het daar niet
mee eens
Van de gevierde Franse schrijfster Annie
Ernaux verscheen bij De Arbeiderspers de
autobiografische roman 'De schaamte'. Dit
werk handelt over de manier waarop Ernaux'
ouders nu ze kleine middenstanders zijn er
alles aan trachtten te doen om hun afkomst
uit de lagere sociale klassen te verdoezelen
De schrijfster doet haar verhaal met de
woorden van toen ze twaalf was.
c» Naakt Chinees eten. Mei Ng. uitg.
Meuienhoff - Amsterdam. 1998. 276
blz.. 798 fr.
o» De zestien lusten. Robert Hellenga.
Uitg. Van Halewvck - Leuven. 1998.
520 blz.. 789 fr.
c» De schaamte. Annie Ernaux. Uitg. De
Arbeiderspers - Amsterdam. 1998.
114 blz.. 500 fr.
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Een uitstapje Diksmulde
Op de laatste bladzijde leest u uitgebreid over de uitbouw van een
bestendig museum m de IJzertoren
te Diksmuide, maar de toren biedt
ook enkele tijdelijke evenementen
die wij u aanraden voor een bezoek.
Een fototentoonstelling en de restauratie van Het Gulden Doek.

GULDEN DOEK

Op de eerste verdieping van de
IJzertoren wordt het monumentale
schilderij Het Gulden Doek van
Vlaanderen tentoongesteld. De
schilder Hendrik Luyten werkte
tientallen jaren aan dit doek dat
zowat alle bekende figuren uit de
Vlaamse geschiedenis voorstelt.
WETSTRAAT-POLITICI
Het schilderij door professor Daels
Filip Claus is fotograaf bij de krant en een anonieme schenker aan het
De Morgen, daardoor behoren Wet- IJzerbedevaartcomité geschonken.
straat-politici tot zijn dagelijkse on- Na WO II bleef het lange tijd
derwerpen. Hij krijgt ze dan ook in verborgen. Het kon pas bij de volvele omstandigheden in het vizier, tooiing van de IJzertoren naar het
o.m. bij het uitoefenen van hun museum overgebracht worden.
taak in meerderheid of in oppo- Op 1 juli startten de voorbesitie. Toch wil Claus in zijn po- reidende werken voor de reslitieke portretten vooral de gewone tauratie van dit immense schilmens in de politicus "treffen". Of derij. Gedurende de maanden juli
zoals dat nog al eens bombastisch en augustus kunt u de restaurateurs aan het werk zien. Een
heet: de mens achter de macht.
De tentoonstelling loopt tot en met unieke gelegenheid voor een bezoek!
eind september a.s.

Wenst U meer informatie over de advertentiemoselijkheden
in WIJ?
Bel dan vandaas nos naar

Els Decoster
op het nummer 02/481.78.59

Brood- en
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R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK
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Afhalen van palinggerechten mogelijk
Openingsuren: van maandag tot en met donderdag
12 uur tot 14 30 uur -18 uur tot 2130 uur
Zaterdag
18 uur tot 22 uur
Zondag
12 uur 21.30 uur
Verlofperiode de maand december

Wandel-spelen in voeren
Sinds kort liggen in het Voerense VW twee nieuwe
wandelkaarten. Ze zijn in meer dan één opzicht
bijzonder. Natuurlijk bevatten ze een mooie wandelroute. Deze is bijzonder fraai geïllustreerd met
verhelderend foto- en tekstmateriaal over de bezienswaardigheden tijdens de route. Het verrassende aan deze kaarten is dat ze, eens je ze omkeert,
een gezelschapsspel vormen waardoor de wandeling 's avonds nog eens in familieverband kan
worden overgedaan. Het spel vertoont enige gelijkenis met het overbekende ganzenbord, maar
bevat ook telkens een 20-tal vragen, onderverdeeld
in drie en van een verschillende moeilijkheidsgraad.
De antwoorden komen na het verwijderen van een
'krablaagje' (vgl. de krabspelen van de Nationale
Loterij) te voorschijn. Zij die juist antwoorden
kunnen 'natuurpunten' verzamelen: prachtige
foto's van de Voerense fauna en flora.
Beide wandelingen spelen zich af in en rond het 158 Laarzen, verrekijker en competitiegeest al klaar?
ha. grote, grensoverschrijdende natuurgebied 'AlStarten maar!
tenbroek' dat twee jaar geleden werd aangekocht
(gv)
door de vzw Natuurreservaten (B) en Natuuro» De wandelkaarten kosten 175 fr. per stuk.
monumenten (NL). De eerste van beide wanDaarvoor krijgt u de wandelkaart (met gedelingen is de 'Noordalwandeling' die de sporzelschaps-krabspel én een reeks van 100 zgn.
tieveling langs het kasteel Altenbroek leidt. Dit
'natuurpunten').
traject is 5,3 km. lang. De tweede wandeling, goed
c» Meer info - ook over de voorwaarden van
voor 5,9 km. kreeg de naam 'Bovenhoutwandeling'
verzending: Gewestelijke VW 'De Voerstreek',
en zorgt ervoor dat de wandelaar kennismaakt met
Kerkplein 216, 3798 's Gravenvoeren, tel.
de Noorbeek.
04/381.07.36, fax 04/381.21.59.
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HET PROFIEL VAN
DE SERIEMOORDENAAR

AIDS IN DE WERELD

DE OOST-DUITSER JAN ULLRICH

Gynaecologe Marleen De Temmerman woonde
onlangs in Geneve het twaalfde Wereld Aids
Congres bij. Veel goed nieuws viel daar alleszins
niet te rapen. De ziekte rukt nog altijd op, en
blijkt ook meer en meer resistent tegen de
cocktails van remmende middelen, die nochtans
jarenlang succes leken te hebben. Gaat de wereld
ten onder aan deze nieuwe pest? Of kan men de
ziekte alsnog een halt toeroepen?
Aids in de wereld: een gesprek.

"Ik leerde Jan Ullrich kennen toen hij dertien
jaar was. Ik zag hem bezig in een wedstrijd in
Potzdam. Hij viel me toen niet op door zijn
uitzonderlijke klasse, wel door zijn stalen
karakter. Ik vroeg me af: waar haalt dat ventje
die mentale kracht vandaan?" Peter Becker, de
trainer van Jan Ullrich, zweert nog altijd bij het
Oost-Duitse sportsysteem. "Ullrich beheerst
alle facetten van zijn sport. Hij heeft in wezen
voor wielrenner gestudeerd." Een gesprek.

"Ik sneed haar keel over zodat ze niet
meer zou kunnen roepen. En toen
wilde ik haar lichaam stuksnijden zodat |
ze niet meer herkenbaar zou zijn als
persoon. Ik wilde haar vernietigen. Ik sneed haar borsten
af, kon niet meer stoppen met snijden. Ik heb haar niet
verkracht. Ik wilde haar alleen vernietigen." Wat bezielt
mensen om van moorden een obsessie te maken?
Over de mens achter de seriemoordenaar: een gesprek
met FBI-psychiater Janet Warren.

WEEKEND KNACK: DE NIEUWE MANNENMODE + ZOMERWANDELING AALST + REPORTAGE EN GRATIS TICKETS 'CIRQUE DU SOLEIL'
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rankrijk is wereldkampioen geworden. Alhoewel
dit niet de sterkste Franse nationale ploeg was
ooit. De generatie van Platini-Giresse bezat zeker
meer inhoud maar was vermoedelijk minder solide,
minder goed georganiseerd en mentaal kwetsbaarder.
Bovendien speelde het nooit een WK voor eigen volk
en werd het nooit in dezelfde mate ondersteund door
het gekende Franse chauvinisme.

F
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Is Frankrijk een terechte wereldkampioen? Mogen we de vraag omkeren? Wie
had het dan wel moeten worden? Brazilië? Misschien. Veel individueel talent.
Flitsen van grote klasse. Een paar zeer
behoorlijke wedstrijden. Maar Ronaldo is
nog te jong om al in de voetsporen van
Pele, Garrincha, Tostao, Jairzinho en Romario te lopen. Hij heeft mogelijk de
inhoud maar dit is nog niet gebleken.
Brazilië had een steengoede ploeg, maar
het niveau van voor vier jaar werd toch
niet gehaald. Frankrijk daarentegen incasseerde een tornooi lang nauwelijks
doelpunten. Het was defensief onwrikbaar. Het verloor geen enkele wedstrijd.
Het won het tornooi van achterin. Wie
geen doelpunten pakt moet maar weinig
scoren om de buit binnen te halen en zo is
geschied. Men kan daar rouwig om zijn.
Het topvoetbal is nu eenmaal meer gediend met avonturiers, met aanvallers die
de gemoederen beroeren. Daarop kon de
nieuwe wereldkampioen niet terugvallen.
Zidane is ongetwijfeld internationale
klasse maar hij is meer spelmaker dan
spits. Hij meldde zich voor het eerst echt
in... de finale. Met twee doelpunten. Hij
stond er dus wanneer het nodig was.
Meer hoefde dat in dit WK niet te zijn.

NOOD BREEKT WET
Het zal overigens wel geen toeval geweest
zijn dat Frankrijk tweemaal echt in de
problemen kwam tegen... defensieve
ploegen. Eerst tegen Paraguay toen verdediger Blanc met een golden goal voor
de bevrijding zorgde. Frankrijk durft er
nu nog niet aan denken wat er zou
gebeurd zijn indien de in bloedvorm
verkerende doelman Chillavert nog vijf
minuten langer zou stand hebben gehouden en strafschoppen over de kwalificatie hadden moeten beslissen.
In de kwartfinale liep het verdict wel
vanop de elfmeterstip. De tegenstander
heette Italië. De universiteitsprofessoren
van het defensief voetbal kregen het deksel nog maar eens op de neus, maar het is
zeer de vraag of zij van die nieuwe bittere
ervaring meer zullen leren dan voor vier
jaar toen zij in de eindstrijd op dezelfde
manier ten onder gingen tegen Brazilië.
Ander merkwaardig detail: zowel de
halve finale als de finale eindigden de
Fransen met tien man. Rood voor Blanc
en rood voor Desailly. Als het moet wordt
naar de zware middelen gegrepen. Nood
breekt wet. Maar eigenlijk was het maar
zelden nodig. Omdat de organisatie zo
betrouwbaar was. Beter dan bij gelijk
welke andere titelkandidaat. Om die vaststelling kan niemand heen. Verder kon
het gastland rekenen op de dosis meeval
die blijkbaar nodig is om zo'n tornooi
succesrijk af te ronden. Extra-steun van
de scheidsrechters hebben de Fransen niet
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gekregen. Dat is een verheugende vaststelling die hun verdiensten extra onderstreept. Maar het blijft een vaststaand
feit: in dit tornooi lagen de krachten dicht
bij elkaar, de tegenstanders ontliepen
elkaar nauwelijks, wedstrijden werden in
de laatste minuten, in de verlengingen of
vanop de elfmeter gewonnen of verloren,
toevallige omstandigheden bepaalden
vaak het resultaat.
Frankrijk werd verdienstelijk wereldkampioen. Een groot wereldkampioen is wat

^

kening mee houdt dat de Nederlanders de
winst tegen Mexico mogelijk opzettelijk
uit handen gaven in een bijna bespottelijke slotfase. In de achtste finale werd
erg moeizaam gewonnen van een defensief ingesteld Joegoslavië. Verdiend
maar zonder bravoure. De winst tegen
Argentinië werd in de slotminuut uit de
brand gesleept. Een knap doelpunt, dat
zeker. Maar Nederland was wel geen
klasse sterker dan zijn tegenstander. Het
was ook niet sterker dan Brazilië. Al

Wereldkampioen
van achterin
anders. Maar krijgen we die in het atletische en overgeorganiseerde voetbal
van deze tijd ooit nog te zien? We durven
het betwijfelen.

NIET ONWEERSTAANBAAR
Eigenlijk was Oranje de voorbestemde
wereldkampioen. Zo werd gezegd en
gedacht. Het won zijn kwalificatiereeks.
Er werd éénmaal gewonnen, tegen ZuidKorea, en tweemaal gelijk gespeeld, tegen
België en Mexico. Overweldigend was
dat niet. Zelfs niet wanneer men er re-

bracht het Ronaldo en zijn maats behoorlijk in moeilijkheden. Zeer verdienstelijk dus, maar daarom wordt of is men
nog geen wereldkampioen. Zoals in de
kleine finale is gebleken. Een wedstrijd
zonder belang waarvoor de spelers zich
maar moeilijk konden opladen. Maar dat
gold ook voor de tegenstander die desondanks won.
Slotsom: twee nederlagen, drie overwinningen, twee gelijke spelen. Te weinig om
wereldkampioen te worden. Veel te weinig. Desondanks willen we graag stellen

De 85ste Ronde van Frankrijk begon voor
Tom Steels onverhoopt gunstig Eén jaar
nadat hij In dezelfde wedstrijd werd uitgesloten omdat hij In volle massaspurt een
drlnkbus naar zijn tegenstanders gooide,
nam de Waaslanden sportief weerwraak Hy
won de eerste rit en legde daarmee mogelijk
de basis voor een sterke Tour. In Dublin moet
immers de druk van hem afgevallen zijn Hij
kan nu afwachten en opnieuw toeslaan wanneer de omstandigheden daartoe uitnodigen Steels hoeft niets te forceren Zijn voornaamste verplichting, één rit winnen, kwam
hij al op de eerste dag na. Voor de Mapels
moet het een hele geruststelling zijn geweest.

dat Oranje een schitterend elftal in het
veld bracht. Eén van de beste en bij
momenten, maar nooit een wedstrijd
lang, de beste. De ploeg miste echter
dominante figuren. Spelers die de lijnen
uitzetten, die het spel naar zich toetrekken, die imponeren door hun totale
persoonlijkheid. Dit Nederland miste een
Cruyff, een Van Haneghem, een Neeskens. Jongens die bevelen, leiden, sturen,
ontzag afdwingen.
Hopelijk meldt zich een van die begenadigde talenten, want die zijn wel
overvloedig voorhanden, zich over twee
jaar wanneer Oranje voor eigen volk
Europees kampioen moet worden om het
nationale eergevoel, de Nederlandse zelfzekerheid te strelen. Het zal nodig zijn.
Olympus

Merckx heeft in het voorjaar zijn reserves met
aangesproken Hij zou binnen de eerste twintig moeten kunnen eindigen om de verwachtingen in te lossen Ook naar Kurt Van de
Wouwer wordt met belangstelling uitgekeken. De Kempenaar kan een berg op en dat is
voor iemand van bij ons zo ongewoon dat de
betrokkene automatisch onder druk wordt
gezet. Als hij faalt blijft ons niets meer over
Ovengens wijst veel in de richting van een
Tour zonder verrassingen. Het wordt een
strijd van Jan Ullnch en Bjarne Riis tegen de
anderen De leiders van de oppositie heten
Pantani, Zulle, Virenque, Olano, Escartin en
Casagrande Weinigen geloven dat zij de
overmacht van de Telekomploeg zullen kun-

Goed begonnen
ONBEKENDEN
Twaalf landgenoten gingen van start in de
Grande Boude. Het is weinig waarschijnlijk
dat één van hen in Parijs onder de eerste tien
eindigt. Normaliter moet Johan Bruyneel,
inmiddels al bijna vierendertig, het dichtst de
top van de rangschikking kunnen naderen.
Vraag is of de in Spanje wonende en in
Spaanse loondienst rijdende rondespeciallst
nog voldoende ambitie en gedrevenheid
bezit om drie weken lang mee de koers te
maken. Die ambitie zal bij Axel Merckx zeker
aanwezig zijn. De zoon van de vader is één
van onze vijf Tourdebutanten. Hij wil In de
komende weken zijn grenzen verkennen.

nen breken. Alhoewel er lichte twijfels hangen rond de werkelijke conditie van topfavoriet Ullrich. De jonge Duitser kwam met
vijftien kilo overgewicht uit een lange en
luxueuze winter waarin hij als volksheld van
de ene viering naar de andere huldiging werd
gesleurd. Hij zou pas onlangs zijn competitiegewicht hebben teruggevonden en
daartoe veel extra-inspanningen hebben
moeten leveren. Hoe sterk Ullrich werkelijk is,
zal spoedig blijken, in de Tour worden
„echte" zwakheden snel afgestraft. De Tour
kan niet elke dag worden gewonnen maar
wel elke dag worden verloren. Waakzaamheid en een groot reactievermogen zijn drie
,^,^„.,t<,"n.

Zidane stond
er wanneer
dat nodig
was. Meer
hoefde dat
niet te zi]n.
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weken lang onontbeerlijk om in Parijs het
podium te halen De concurrentie zou ongelijk hebben Ullrlch niet onmiddellijk op zijn
echte mogelijkheden af te tasten.
IN OPSPRAAK
Ullrichs mogelijke en zelfs waarschijnlijke
tweede Tourzege zal de kritiek rond zijn
persoon niet doen verstommen Zelfs Tourbaas Jean-Marie Lebianc vindt het erg dat de
getalenteerde kopman van de Telekomploeg
zijn seizoen beperkt tot de maand juii Pieken
is in de topsport van vandaag een begnp
geworden maar steeds meer kampioenen
versmallen het begnp tot lachwekkende afmetingen.
Eigenlijk snakt de wielersport naar een spectaculaire Ronde Niet enkel omdat deze rittenwedstrljd de jaarkalender volledig domineert en als dusdanig de kleur en de toon
zet van een gans seizoen, maar ook omdat
het veloke vlak voor de start van la fête de
juilletvjeer eens In diskrediet werd gebracht
door het schandaal rond de Vlaamse verzorger van Festina die met een lading hormonen en anabole steroïden richting Ierland
wilde vertrekken. Zoveel dat Walter Codefroot, die nochtans had kunnen uithalen in
de richting van de ploeg die zijn Telekoms
normaliter het zwaarst moet kunnen bedreigen, zegde „dat dit onmogelijk voor de
ploeg kon zijn, dat de man misschien met het
goedje marchandeerde..."
Wat het ook zij, hoe het ook moge aflopen,
andermaal werd de wielersport in opspraak
gebracht en dat had men best vermeden.
(Olympus)
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y ^ et Festival van Vlaanderen palmt zomer en
X Lherfst, paleis en kerk in. Keuze zat tussen
symfonie en kamermuziek. Bach en Piazzolla, Ierse
ballade en moreske dans. Keuze zat, maar ook
gevaar voor ademnood en dooltochten in een
labyrint. Daarom dit spoor of deze wijzer.
é^ MUZIEK

Paul van
Nevel Is op 25
augustus aan
het werk In
Antwerpen en
op 15
september In
Gent.

Geen Festival zonder happening. Die
heeft in Gent plaats op zaterdag 12
september in de binnenstad. Ook nu weer
wisselen klassieke klanken af met wereldmuziek. Daarvoor zorgen o.m. het
Hilhard Ensemble, bekend om zijn eigenzinnige, uitgepuurde benadering van
de middeleeuwse muziek, het Amerikaanse vrouwenkwartet Anonymous 4
met ijle, onaardse klanken, en de Nederlandse cellist Anner Bijlsma. Stemmen
uit Congo, Mali en India, de schijnbaar
uit Avignon of Siena weggelopen troubadour Angelo Branduardi en de exotische Tibetaanse Opera zorgen voor de
wereldmuziek. Voor het eerst heeft ook
Brussel zijn happening. Die gaat door op
zondag 13 september in een aantal historische gebouwen rond het Warandepark. We zien er dezelfde mensen als in
Gent. Alleen komt daar voor het klassieke
gedeelte het Arnold Schönbergkoor bij,
graag gezien bij alle grote dirigenten om
zijn unieke klank, en voor de wereldmuziek flamenco en Joodse muziek uit
Andalusië. Wie de jodenwijk in Cordoba
heeft gezien zal begrijpen.

THEMA'S

Nolle versyp
vertelt de
wereld rond
In 80
minuten.
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Elk jaar opnieuw kiest het Festival voor
een thema en een ster. Sterren zijn de
blokfluiten van Vier op een rij, nu zwervend door Vlaanderen en Europa met
originele of aangepaste zettingen van
dansmuziek uit renaissance en barok. Ze
zijn o.m. te gast op het Elzenveld in
Antwerpen (vrijdag 28 oogst om 12u.), in
de Oude Minderbroederskerk van Mechelen (zaterdag 29 oogst om 20u.30) en
samen met Chierlijcke Danserijen in Ninove (vrijdag 11 september om 20u.).
Thema's zijn de vrouw. Bach, de jeugd en
wereldcreaties van de Vlamingen Luc Van
Hove (concerto voor cello) en Frederik
Van Rossum (fluitconcert).
Een vrouwelijke stem. Geen problemen.
Jessye Norman komt op vrijdag 9 oktober
naar het PSK. Een vrouw als solite. Doodgewoon. Sabine Meyer die ooit door de
gesloten mannenkaste van de Wieners
werd weggehoond maar door haar talent
uiteindelijk werd aanvaard, speelt op vrijdag 2 oktober in de Bijloke van Gent het
klarinetconcert van Mozart. En France
Springuel (cello) en de frêle Eliane Rodriguez (piano) vertolken op maandag 28
september in de Pacificatiezaal van het
Gentse stadhuis o.m. schitterende variaties van Beethoven op een thema van
Mozart en werk van Schnittke en PiazzoUa. Maar een vrouw als dirigent ? Een
vreemd verschijnsel. En toch zijn ze er. De
Australische Simone Young brengt de
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ongecompliceerde, bijna als Haydn klinkende eerste symfonie van Beethoven en
Dvoraks zangerige klanken uit de Nieuwe
Wereld op zondag 6 september om 15u.
in de Antwerpse Singel, en uitgelezen
romantiek van Brahms, Wagner en de ons
uit the Last Night of the Proms vertrouwde zeeschetsen van Elgar in de
Gentse Bijloke op donderdag 15 oktober.
Haar collega Marin Alsop, leerlinge van
Bernstein, zorgt in het PSK van Brussel op
dinsdag 20 oktober voor een typisch
Amerikaans programma met werk van
o.m. Barber (de man van het gevoelige
adagio voor snaren) en Gershwin (die van
de Rhapsody in Blue).
Jonge mensen die de happening missen
hebben ongelijk. Ze betalen een peulschil

fonische gedichten van Richard Strauss
en de schitterende Enigma variaties van
Elgar). En de omstreden Giuseppe Sinopoli die zichzelf een moderne, onderzoekende vertolker noemt, voor de
enen gemaal, voor de anderen een beetje
gek (PSK 29 oktober - romantische muziek van Wagner en Schumann).
Gent heeft veel ruimte voor Bach en
Beethoven. La Petite Bande speelt Bachs
Brandenburgse concerto's op 24 september in de Vlaamse Opera. Als geen ander
trekt Sigiswald Kuijken consequent zijn
visie door dat Bach van een andere orde is
en altijd nieuw. Pieter Wispelwey is zo
vermetel de zes cellosuites van de meester
aan te pakken. Als Beethoven op het
programma staat is het werkwoord staan

Overal festival
voor een rijk gevuld en gevarieerd menu.
Verder kunnen ze kiezen voor een dansproject op muziek van Bach (laatste week
van september in de Gentse Vooruit), de
King's Singers die op hun typisch Eijgelse,
droog-komische manier madrigalen, hits
van de Beatles, volksliederen en Close
Harmony brengen (woensdag 23 september in de opera van Gent), Bachs
Brandenburgse concert!, verstrooiing en
verfijnd weefsel op maandag 5 oktober in
de Gentse Sint-Baafs en op woensdag 7
oktober in het conservatorium van Brussel, de kinderhappening in Mechelen op
woensdagnamiddag 8 oktober met muziek en animatie, en de Reis rond de
wereld in tachtig minuten, een speelse
kennismaking, een muzikale trip, de reis
rond de wereld van Jules Verne indachtig.
Verteld door Nolle Versyp en gecreëerd
door Dirk Brosse. Maar er zijn ook jonge
mensen die musiceren. Zo het Euregioorkest dat o.l.v. Edmond Saveniers op een
hoog peil en met veel enthousiasme het
zangfeest kleur gaf en dat op zaterdag 26
cseptember concerteert in de Antwerpse
Sint-Pauluskerk.

GROTE STEDEN
Brussel is naar aloude en goede traditie
pleisterplek voor de groten der aarde.
Zoals Barenboim met Mahler en gedurfd,
want dissonant werk van Schönberg.
(PSK 7 en 8 september). En verder Gidon
Kremer, het enfant terrible onder de
violisten, buitenissig en niet onder één
noemer te vangen (PSK 23 september).
Carlo Maria Giulini, bevriend met Toscanini, die het pijnlijk vindt te worden
betaald voor het voorrecht muziek te
mogen maken (Beehovenprogramma
PSK 17 oktober). De alomgeprezen John
Eliot Gardiner, een man van uiterste
precisie, een paradoxaal mengsel van koel
en bevlogen (PSK 21 oktober - sym-

juist gekozen. Want Beethoven is nooit
vrijblijvend. Beethoven is confrontatie.
Zijn Missa Sollemnis, een mengsel van
hemelbestorming en gemijmer, sluit de
dag van de happening af (Sint-Baafs, 12
september, 21u.). En Philippe Herreweghe dirigeert zijn Collegium Vocale en
het Orchestra des Camps Elysées (SintBaafs, 29 oktober) in de negende symfonie.
Antwerpen heeft twee luiken. Het eerste,
Laus Polyphoniae (van 22 tot 30 oogst)
staat in het teken van het muziekleven op
het Iberisch schiereiland. Jordi Savall is er
een scharnierfiguur. Met zijn viola de
gamba schittert hij in de muziek voor de
film Tous les matins du monde. Met zijn
vrouw Montserrat Figueras en zijn ensemble Hesperion XX oogstte hij tal van
prijzen en onderscheidingen. Het luik
Herfstconcerten omspant barok, klassiek
en modern met bijzondere aandacht voor
de vierhonderdste verjaardag van het
overlijden van de Antwerpse klavecimbelbouwer Hans Ruckers.
Zoals altijd staat het Festival in Mechelen
in het teken van de beiaard en het orgel.
Staf Nees en Flor Peeters horen er immers
in het gulden boek. Interessant is de
aandacht voor de Boerenkrijg, uitgedrukt
in cantates van Wambach en De Boeck
(O.L.V-over-de-Dijle zondag 11 oktober
om 16u.). En actueel klinkt salon- en
dansmuziek uit de tijd van de Titanic
(salons Van Dijck, zondag 4 oktober om
15u.).

HER EN DER
Tenslotte een kleine keuze van Vlaamse
en andere musici, terug te vinden van
Hoogstraten tot Sint-Denijs-Boekel. Zo
vertolkt Jos Van Immerseel op zaterdag
26 september in de Gentse opera o.m.
Beethovens intimistisch en poëtisch
vierde pianoconcert. Op zaterdag 3 ok-

tober bespeelt hij zijn geliefde pianoforte
in de abdij van Averbode in werk van
Haydn en Mozart. Maar ook het klavecimbel is hem dierbaar. Dat bewijst hij
in het herdenkingsconcert Hans Ruckers
op zondag 5 september in het Vleeshuis
met werk van Byrd, Sweelinck en Haendel. Hans Ruckers was de grondlegger
van een traditie die gedurende vier generaties klavecimbels zou leveren aan
musicerend Europa.
Ik herinner me hoe glad en met suiker
bestrooid Vivaldi's Vier seizoenen jaren
geleden klonken. De aanpak van Harnoncourt deed ons even de oren spitsen.
Dit was een andere taal, levendig en
transparant. En toen verschenen de Italianen van het ensemble II Giardino Armonico. Vivaldi was geen aristocraat
meer, thuis in salon en paleis, maar een
man van het platteland, pastoraal maar
ook spits en bijtend. Wie van een ongewone Vivaldi houdt moet naar de
Gentse Bijloke op woensdag 7 oktober of
naar het PSK van Brussel op donderdag 8
oktober.
Paul Van Nevel blijft met zijn Huelgas
Ensemble de wereld en de kritiek verbazen. Op dinsdag 25 oogst confronteert
hij de belangrijkste kapelmeesters van
Karel V met enkele Spaanse tijdgenoten
in de Antwerpse Sint-Augustinuskerk. En
op dinsdag 15 september brengt hij in de
Karmelietenkerk van Gent werk uit de
Duitse renaissance van Dermantius en
Lechner.
Toch nog even wijzen op het pianoduo
Kolacny, schijnbaar uit Oost-Europa, in
feite Vlamingen die in Aalst (22 oktober),
Ninove (24 oktober) en Wichelen (25
oktober) de bizarre Satie, de pas gevierde
Schubert en een aantal dansen van Dvorak en Brahms vertolken, maar ook de
creatie van een pastiche op de vreemde
titels die Satie aan zijn pianostukjes gaf.
Zoals gezegd was dit een spoor en een
wijzer. Ik heb echter op veel kruispunten
gestaan, dus veel wegen laten liggen.
Maar de festivalmagazines zijn voorhanden en te verkrijgen in bibliotheek en
bank.
(wdb)

Nuttige adressen
c^ Festival van Vlaanderen Antwerpen,
deSingel, Desguinlei 25 te 2018 Antwerpen, 03/248.28.28.
o» Festival van Vlaanderen Brussel, Ravensteinstraat 60 te 1000 Brussel,
02/548.95.95.
c& Festival Van Vlaanderen Gent en historische steden, kasteel Borluut,
Kleine Gentstraat 45 te 9051 Gent,
09/243.94.94.
c& Festival van Vlaanderen Mechelen,
Stadhuis, Grote Markt 21 te 2800
Mechelen, 015/29.78.22.

De taal van de tekens
•

CULTUUR

De basis voor zijn karakteristieke vormentaal werd gelegd tussen de twee Wereldoorlogen. Op seriële wijze onderzocht hij met werken op papier de relatie
tussen „teken", bestaande uit vlekken en
lijnen, en de ruimte, bestaande uit kleur
en achtergrond. Slechts zelden brengt hij
zijn tekeningen over op doek.
Hans Hartung In zijn atelier In Antibes (1974)
SOLDAAT
De grote zomertentoonstelling in het Casino te Knokke is dit jaar gewijd aan de
belangrijke moderne kunstenaar Hans
Hartung (Leipzig, 1904-Antibes, 1989).
Na een verblijf in Basel (1912-1914),
deed hij klassieke studies in Dresden
(1915-1924).
VORMENTAAL
In het begin van de twintiger jaren begon
Hartung met informele pentekeningen en
aquarellen. In de periode 1924-1930 studeerde hij schilderkunst, kunstgeschiedenis, filosofie en psychologie aan de
universiteit van Leipzig. Daarop volgen
reizen door Italië, de Nederlanden en
Frankrijk. In 1929 huwde hij met AnneEva Bergman.
Het oeuvre van Hans Hartung behandelt
het tijdloze, het tijdelijke, het sublieme en
de ultieme vrijheid. Steeds zocht hij naar

een synthese tussen het „teken" (de directe ervaring) en de „ruimte" [het universele) om zo tot de absolute vrijheid en
het sublieme te geraken. Hij bewandelde
deze weg op een abstracte wijze. Hij liet
zich daarbij motiveren door een grondige
studie van de picturale grootmeesters
Rembrandt en Goya. Anderzijds liet Hartung zich ook beïnvloeden door de Duitse
expressionisten (o.a. Nolde, Kokoschka,
Kandinsky). In Frankrijk kwam hij weer
in de ban van Matisse, vooral door diens
zuivere lijnvoering.
In een combinatie van typische Duitse
expressie met Latijnse ratio blijft Hartung
in zijn hele artistieke evolutie de abstractie onderzoeken. Zijn eerste tentoonstelling had plaats in 1931, in de Galerie
Heinrich Kühl in Dresden. In de periode
1933-34 woont hij op het Baleareneiland
Menorca.

Sarah, een revelatie

TWee jaar geleden nam de Leuvense
Sarah De Koster deel aan de \/T4Soundmlx en kaapte er een tweede
plaats weg. in '97 werd haar overtuigende versie van Alanis Morlssette
terecht gelauwerd én haar debuutplaatje True love is tough een voltreffer
die haar op de hitladder tussen haar
eigen idolen bracht. Haar pas verschenen tweede Round and round voorspelt een even mooie toekomst, want

zowel haar televisieoptreden te Oostende vorige week als op 11 juli iEurofolle) te Meise, ingericht door het
Culdensporencomité aldaar, konden
niets dan bevestigen. Sarah is In elk
geval een van de revelaties op Marktrock in augustus waarbij wellicht ook
een eerste album-ceedee verschijnt.
Wij duimen alvast voor de jonge Leuvense!
Serglus

De Tweede Wereldoorlog betekende een
erg dramatische beleving voor de kunstenaar. Als Duitser, die bij het uitbreken
van de oorlog in Frankrijk verbleef, had
hij natuurlijk onmiddelhjk problemen.
Onder sociale en politieke druk liet hij
zich in 1938 van zijn vrouw scheiden.
Twintig jaar later hertrouwde hij met
haar. Intussen trouwde hij in 1939 met
Roberta Gonzalez. Hartung nam dan
dienst in het vreemdelingenlegioen om
het fascisme te bestrijden. In 1943 zat hij
zeven maanden gevangen in Spanje. Na
zijn terugkeer bij het vreemdelingenlegioen geraakte hij in 1944 aan het front in
de Elzas zwaar gewond. Een been moest
geamputeerd worden.
Na de oorlog vestigde Hartung zich in
Parijs, waar hij zijn artistieke activiteit
hervatte. In 1946 verwierf hij de Franse
nationaliteit.

•

Nooit heeft Hans Hartung zich ingepast
in de een of andere artistieke groep of
strommg. Dit niettegenstaande het feit,
dat hij door de jongere generatie (zoals
Zoulages, Mathieu, e.a.) hem door zijn
groot meesterschap beschouwen als hun
inspirator. De kunstenaar trok zich terug
in zijn ateliers in Parijs en Antibes.
In 1960 behaalde hij de Grote Internationale Prijs voor Schilderkunst op de
Biënnale van Venetië. Vanaf de jaren
vijftig experimenteerde Hartung, samen
met een aantal assistenten, met allerlei
materialen, technieken, verven, vernissen, werktuigen, enz., nu rechtstreeks op
doek. Zijn ateher werd een echt laboratorium.
Hans Hartung is als Einzelgdnger niet weg
te denken uit de moderne kunstgeschiedenis van West-Europa. De tentoonstelling te Knokke is dan ook een goede
gelegenheid, om nader met zijn werk
kennis te maken.

Dirk Stappaerts
c» Hans Hartung, zomertentoonstelling
in het Casino van Knokke-Heist. Tot 6
september 1998. Dagelijks van 15 tot
20u.
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scultura italiana
Monumental, voorheen de Foundation Helan
Artste Luipegem-Bornem heeft dit jaar acht
Italiaanse kunstenaars uitgenodigd om representatief weri< uit hun oeuvre te exposeren in het parl< en de binnengaiene van
deze stichting.
De meeste van deze l<unstenaars zijn opgegroeid in de marmerateiiers van Carrara en
Pietrasanta. Onder het toezicht van bei<wame leermeesters beicwaamden zij zich in
het marmerl<appen
Met deze fraaie tentoonstelling krijgt men
alleszins een representatief overzicht van de
hedendaagse sculpturale kunstscene in Italië Deze tentoonstelling biedt een variatie in
stijlen en aangewende matenaien Er zijn
inderdaad met alleen de werken in de traditionele marmer, maar ook kunstwerken in
brons, glas en terracotta
Te noteren valt ook, dat deze stichting nog
volop in ontwikkeling is Weldra zal de uitgebreide kunstgalerie volwaardig uitgevlakking en steriel geéxperlmenteer. Zeker
bouwd zijn tot een permanent expositieeen bezoek waard!
salon, dat efficient zal uitgerust zijn om
Dirk Stappaerts
allerlei artistieke nationale internationale mao» Monumental 98, met sculpturen uit
nifestaties op het getouw te zetten
Itallè. In Galerie-stichting Henry LanAlleszins een aangename tentoonstelling,
noye, Lulpegem 77 te Bornem. Tot 2
bijzonder mooi opgesteld in het prachtige
nov. 1998. Open op woens-, donder,
tuinpark en de binnengalenj van beeldhouvrU- en zondag van 14 tot I8u. Toewer Henn Lannoye, zelf een uitstekend mogangsprils 100 fr. (inclusief catalonumentaal „beelden"maker, die eigenzinnig
gus),
landeren
-12J.
gratis.
blijft oproeien tegen de tendensen van ver(03/889.01.69)
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NIEUW IN DE BIOS

hoofd van een speciale brigade die met valschermen in het centrum
van een brand duiken om hem alzo te overmeesteren. Een en ander
draait rond een ontsnapte gevangene uit die zich aansluit bij een
te palmen blijft ook vandaag nog boeiend. Jammer dat er in deze groep medegevangenen die zijn ingezet voor het blussen van een
film nogal wat subtiliteiten verloren gaan die er in de eerste versie brand. De gevangene Earl Shaye neemt vier andere gevangenen op
sleeptouw. Hoe het afloopt zie je in de bios, maar als je verstandig
wél waren. Vader Sloper wordt schitterend in beeld gezet door
bent kies je een andere film. (*l/2)
Albert Finney. Geen meesterwerk, maar wie van de Jane Austen
verfilmingen heeft gehouden, zal ook hier zijnihaar gading vinden.
CITY OF ANGELS
Hield je van Wim Wenders' versie, dan hou je van deze nieuwe
Amerikaanse verfilming van Brad Silberling. Want Meg Ryan en
FIRESTORM
'Firestorm' van regisseur Dean Semler is een slecht gemaakte B- Nicolas Cage zijn gewoon superieur. {***).
Het verhaal van de fortuinzoeker Morris Toumsend (Ben Chaplin)
Willem Sneer
die probeert erfgename Catherine Sloper (Jennifer Jason Leigh) in film. Jesse Graves, brandweerman in de tweede generatie, is het

WASHINGTON SQUARE
'Washington Square' is een roman van Henry James (Bert Bakker/Standaard Uitgeverij), de Amerikaanse auteur die zich in 1915,
één jaar voor zijn dood, tot Engelsman liet naturaliseren. Een
eerste verfilming onder de titel The heiress' dateert uit 1949, werd
geregisseerd door William Wyler en was goed voor nogal wat
Oscars. Voor deze nieuwe versie heeft regisseur Agnieszka Holland
het zich dus niet gemakkelijk gemaakt. Toch slaagde ze erin een
schitterend beeld van de 19de eeuw op te hangen door de roman
van James nauwgezet te volgen. Daarbij bracht ze bovendien een
licht feministisch tintje aan.

•

MEDIALANDSCHAP

eze derde bijdrage over boeken over media
bevat een werl<je van Gust De Meyer.
Daarin onder meer een bescliouwing van en over
de Franse socioloog Bourdieu.

^iJ? Murder on the Orient Express Britse mis,; daadfllm van Sidney Lumet uit 1974 naar de gef lljknamige roman van Agatha Christie. Met Albert
Finney (Hercule Polrot), Lauren Bacall en nog een hele
resem beroemde acteurs. Ingrid Bergman kreeg een
oscar voor de beste bijrol. Zat. 18 Juli, Ned. 1 om
20U.30

Het Journalistieke
strUdveid

i|g#' Alegrla Documentaire over het leven achter
de schermen van het wereldbefaamde „Cirque du
Soleil". Vanaf 22 Juli zijn zij in Antwerpen te gast met
hun nieuwe productie „Alegrla". Zon. 19 Juli, Kanaal
2 om 22U.30

^ & The Right Stuff Amerikaanse film van Philip
Kaufman uit 1984 naar het boek van Tom Wolfe. De
film vertelt de geschiedenis van de Amerikaanse
i ruimtevaart, van 1947 toen testpiloot Chuck Yeager
als eerste de geluidsmuur doorbrak, tot het realiseren
van het prestigieuze iviercury-programma in het begin van de jaren zestig. Een aanrader.De schitterende
muziek is van Bill Conti. Maan. 20 Juli, TV1 om
21U.35
teiefacts Het l?ussische ruimtestation MIR
heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Zo
botste In Juni 1997 een bevoorradingsraket tegen het
station en de Britse astronaut Michael Foale, die toen
40 dagen aan boord was, dacht toen dat het afgelopen was. Met uniek beeldmateriaal wordt een
beeld geschetst van het leven aan boord van een
ruimtestation. Dins. 21 Juli, VTM om 21U.45

Kim Basinger in
'The Real
MacCoy'. woens.
22 Juii. TV1 om
21U.50

^ ^ Pas tres cathollque Maxime is een vrijgevochten, intelligente en biseksuele detective die zich
niets aantrekt van de maatschappij. Tijdens een van
haar speurtochten komt zij toevallig opnieuw In
contact met haar ex-echtgenoot en haar 18-jarlge
zoon. Vlotte Franse film van Tonie Marshall uit 1993.
Dond. 23 Juli, Canvas om 22u.05

/ >

^

K = # Open scherm Vrouwen m het Belgisch leger
praten over hun keuze, hun familiaal en sociaal leven,
hun motivatie en hun frustraties. (Wordt herhaald op
Canvas om 25u ) Zat. 18 Juli, TV1 om I2u.
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De drie beste dingen In het leven De Jonge
succesrijke violiste Sacha keert vanuit Parijs terug naar
Amsterdam om haar vriend Ben te vertellen dat ze
zwanger Is. Maar die is er niet meer en nadat ze door
twee louche kerels beroofd werd, maakt ze in het park
kennis met Caspar en Maarten, twee onbezorgde
zwervers. Nederlandse film uit 1992 van Ger Poppelaars met Loes Wouterson, Victor Low en Gerard
Thoolen. De muziek Is van Henny Vrlenten. VriJ. 24
Juli, Canvas om 22u.30
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Pierre Bourdieu is een in Frankrijk zeer
gerenommeerd socioloog, die ook in de
communicatiewetenschap te pas en te onpas wordt opgevoerd. In 'Grensgevallen in
media, wetenschap en cultuur' van Gust
De Meyer, docent bij de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de KUL, is
hij evenwel op zijn plaats. Het boekje
handelt over zgn. 'grensgevallen'. Wanneer gaan media 'over de grens' ? Is er een
grens tussen populaire en elitaire cultuur?
... De uitgave is geen populair boek over
media, maar kan, voor wie vertrouwd is
met of geïnteresseerd in het debat erover,
zeker interessant zijn. Het bevat ook bijdragen over o.a. het vertrek \an Johan Van
Hecke, de reclamecampagnes van Benetton en Perrier, over de roddelpers en onvermijdelijk - over de rol van de pers bij
het overlijden van Lady Di.
MENSJES MIDDELMAAT
In het vierde hoofdstuk wordt een recent
essay van Bourdieu over televisie besproken en becommentarieerd. Zijn betoog komt er - grofweg - op neer dat het
'journalistieke veld' alle anderen in zijn
greep heeft. Zo'n veld is een sociale
'ruimte' (omgeving), waarin zich in dit
geval allen bevinden die zich in meer of
mindere mate bezighouden met de journalistiek. Journalisten zijn in Bourdieus
visie zonder meer middelmatig en zorgen
er middels hun selectie van nieuws dan
ook automatisch voor dat alles wat zijn
voortbrengen even middelmatig is. Omdat zij onderhevig zijn aan de commerciële- en tijdsdruk zullen zij zich meestal
beperken tot het weergeven van de gangbare ideeën.
Een goed verstaander begrijpt inmiddels
dat in Bourdieus visie journalistieke kritiek op het systeem of onderzoeksjournalistiek haast uitgesloten zijn. „De presentatoren van het televisiejournaal, de
animatoren van debatten, de sportcommentatoren zijn kleine directeurs van het
bewustzijn geworden die zich presenteren als woordvoerders van een typische
petit bourgeois-moraal, die zeggen wat
men moet denken over wat zij als de
problemen van de maatschappij beschouwen. Alhoewel zij een ondergeschikte
positie bekleden in de velden van cul-

turele productie, oefenen zij een uitzonderlijke vorm van dominantie uit. Dat
zij zich in een inferieure structurele positie bevinden ten opzichte van categorieën die ze occasioneel kunnen domineren - intellectuelen, politici - draagt
bij tot hun anti-intellectualisme."
TEGEN KIJKCIJFERS, VOOR
DEMOCRATIE
Kortweg: journalisten zijn kleine burgers
met 'onderwijzersmanieren' die zich van
tijd tot tijd omwille van hun gebrek aan
waardering eens flink laten gaan tegenover intellectuelen. Dat leidt dan weer tot
een stereotypering van vertegenwoordigers van andere velden „(...) dat journalisten des te meer van een socioloog
zullen zeggen dat hij 'goed' is naarmate
deze dingen zegt die dicht bij hun mening
aansluiten. Dat maakt dat men niet mag
hopen populair te zijn bij de mensen van
de televisie wanneer men probeert de
waarheid te zeggen op televisie - het is
trouwens beter om niet populair te zijn."
En het is nog beter om helemaal niet op
televisie te komen. Want intellectuelen
die op televisie komen, zijn daar maar
geraakt omdat ze door middelmatige
journalisten zijn uitgekozen. Bourdieu
noemt deze TV-intellectuelen 'mislukkelingen', waarschijnlijk alweer omdat zij
- op TV zijnde - middelmatige meningen
zullen verkondigen. De autonomie van de
wetenschapper gaat verloren en hij wordt
een 'collaborateur' van het heersend regime.
De enig mogelijke uitweg is de toegang
tot de 'culturele productie' (hier bv. TVprogramma's) dermate hoog te maken
dat alleen de allerbesten hun fijnzinnigheid over het publiek kunnen uitstrooien. Elitair is dat niet want deze
culturele producenten moeten ook „(...)
samen met de leraren, de syndicaten strijden om de toeschouwers een opvoeding te laten krijgen die hun niveau
van receptie opkrikt. Men moet strijden
tegen de kijkcijfers in naam van de democratie."
EEN AANZET TOT KRITIEK
Uit wat voorafging is af te leiden dat
Bourdieu deel uitmaakt van de zgn.

Het veld van de Journalistiek is,
volgens Pierre Bourdieu.
ondergeschlict aan dat van de cultuur
en de politiële.

'doemdenkers': mensen die de media
(meestal uitsluitend televisie) overladen
met alle zonden Israels. Gust De Meyer
dient hem van antwoord, al blijft het zoals hij zelf aangeeft - een 'aanzet tot
kritiek'.
De Meyer stelt zich daarin o.m. de vraag
of wetenschappers die niet in staat zijn (of
dat niet willen) om hun ideeën op TV te
komen verkondigen - zoals Bourdieu
voorstelt - wel goede wetenschappers
zijn. „Men zou met evenveel recht kunnen stellen dat wie niet in staat is zijn
wetenschappelijk onderzoek aan het
grote publiek te slijten, niet de status
verdient van een goed wetenschapper."
De auteur meent voorts ook niet geheel
ten onrechte dat het journalistieke veld
best evenwaardig kan zijn aan dat van de
wetenschap, cultuur, politiek,...
Op de achterflap van dit aangename boek
staat dat de uitgave mogelijk uitnodigt tot
discussie en daarom zijn we zo vrij om
alvast één van De Meyers argumenten in
twijfel te trekken. Zo zegt hij terecht dat
Bourdieu het televisiepubliek onderschat.
„Dat weet vandaag de dag ongetwijfeld
meer over de gang van zaken in, bijvoorbeeld, de politiek, dan in het pretelevisietijdperk. Toegegeven, niet over
alles even veel en even degelijk. Maar dat
hoeft ook niet." Het lijkt ons dan weer
precies die vermenging van hele en halve
waarheden en opinies (noem het desnoods desinformatie) die op termijn wel
eens een bedreiging zou kunnen zijn voor
de democratie.
Je ziet: over grensgevallen kan je blijven
praten.
(gv)

c» Grensgevallen in media, wetenschap
en cultuur. Gust De Meyer. Uitg.
Garant - Leuven. 1998.152 blz., 495
fr.

Onvoldoencie
Op 11 juli moeten alle gebouwen van
openbare diensten volgens een decreet
van de Vlaamse Gemeenschap bevlagd
worden met de Vlaamse Leeuw. En dat
gebeurt onvoldoende. De Draak, het
Vlaams overleg van Gent, controleert In
de Arteveldestad al vijf jaar of de gebouwen die de vlag volgens het decreet
moeten dragen op 11 juli ook daadwerkelijk met de Vlaamse Leeuw getooid
zijn. Op basis van die vaststellingen worden de betrokken overheden dan benaderd om er in de toekomst voor te
zorgen dat die overheden hun eigen
wetten ook toepassen. Vorig jaar legde
De Draak klacht neer bij de ombuds-

vrouw van de stad Gent over de bevlagging In de Arteveldestad. Resultaat
van haar onderzoek: de klacht was gegrond en de bevlagging werd als onbehoorlijküeooröee\(i. De Draak wijst er
wei op dat sedert enkele jaren het stedelijke onderwijs vrij correct is bevlagd,
maar de andere stadsdiensten niet. Dit
jaar is duidelijk geworden waarom: het
stedelijke onderwijs beschikt over een
werkplan om te bevlaggen, de andere
stadsdiensten niet. Hier zit dus een ernstige leemte in de stedelijke organisatie.
Hetzelfde mag worden gezegd van de
Gentse universiteit: volgens een brief
van rector Willems is bij de conciërges
van de verschillende universitaire gebouwen aangedrongen op een correcte
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vujo-Hasseit
dankt sponsors!
De Hasseltse afdeling van het Vlaams
Kruis dankt alle milde sponsors voor de
aankoop van een ziekenwagen. De kaap
van de 100.000 is inmiddels ruimschoots
overschreden. De bijdrage van VUJOHasselt - niet mogelijk zonder de hulp
van enkele gulle WIJ-lezers! - bedraagt
tot op heden 21.800 fr. die integraal
geschonken werden aan het Vlaams
Kruis. Bedankt!
Koen Veestraeten, Frank Ilsbroux,
Inge Saris
VUJO-Hasselt

In Flanders Fields
In een artikel over In Flanders Fields te
leper ((WIJ, 4 juni jl.) merkte de auteur
op dat er in de tentoonstelling niet veel
ruimte gelaten wordt voor de taaltoestannden in het geallieerde kamp.
Dit kan best zijn, maar het hoofddoel van
dit museum blijft toch het schetsen van
een beeld rond het leven van de frontsoldaten. Die zaten allemaal in hetzelfde
schuitje, of ze nu katholiek of protestant,
Engels, Frans, Iers of Vlaams waren.
Hierbij wil ik nogmaals de nadruk leggen
op de zin voor alternatief op deze tentoonstelling. Het is geen saaie, schoolse
bedoening geworden, maar wel iets dat je
naar de keel grijpt, al was het maar door
de stemmen van de soldaten die je hoort
of de bommen die je om de zoveel
minuten om de oren vliegen.
In Flanders Fields is m.a.w. een bezoek
meer dan waard!
M. Vandersaenen,
Izegem

Referenda
Grappig die verwondering van gemeentebesturen dat de bevolking in een referendum zo tegen hun beleid is (WIJ, 2
juli jl. „158 Kiezers maken verschil").
Spinnijdig zijn ze omdat het volk niet
schijnt te begrijpen hoe goed ze het
menen.
Het is het eeuwig terugkerende oude
euvel. Inspraak komt er pas als de plannen klaar zijn. In veel gevallen deugen
deze niet en zijn het enkel prestigeprojecten van enkelingen.
Dikwijls ontwerpen van professionele
plannenmakers die toch iets moeten
doen. Anders zijn ze werkloos. Daarbij

gesteund door lobby's van financiële betrokkenen.
Er is momenteel géén behoefte aan
nieuwe winkels en toch worden voor de
bestaande winkels nieuwe winkelcentra
ontworpen. Met leegloop en verkrotting
van de stadskern als gevolg.
Het is belachelijk van in enkele gemeenten gratis openbaar vervoer te organiseren als er géén geld is om het gehele
openbaar vervoer goedkoper te maken.
Dat gratis vervoer kost schatten van geld
aan elke belastingbetaler. Uit onkunde en
egoïsme zal men misschien „ja" stemmen. Achteraf komt de zware rekening.
Als onverwacht nefast resultaat laten milieuvriendelijke wielrijders hun fiets thuis
en nemen het gratis openbaar vervoer.
Wat niet de bedoeling was!
Modeverschijnsels als verkeersvrij maken
van een stadskern leiden tot verarming
van de handel in het centrum. Er ontstaan
voor het verkeer goed bereikbare randstadwinkels. Omdat zij een minderheid
zijn, worden protesten van middenstanders weggewuifd. Terwijl juist de samenhang van wonen, verkeer en winkelen één geheel vormt.
Psychologisch verkeerd van referenda te
houden, verfijnd of niet, op het ogenblik
dat het volk door het gevoerde beleid fel
aan het verarmen is. Op zulk moment
krijg je geen positieve referenda. De algemene ontevredenheid van de mensen
drukt zich emotioneel uit in een „neen"stem. Gewoon omdat ze het gegooi met
miljoenen- of miljardenprojecten als verspild geld beschouwen. Onverschillig
voor wat ze dienen. Op een ogenblik dat
de massa elke frank twee maal moet
omdraaien vooraleer uit te geven.
Terwijl er in fel contrast géén geld is voor
een drastische loonlastverlaging die de
werkloosheid zou oplossen. De onmenselijk geworden werkdruk en stress verlagen. Tevreden mensen zullen dan méér
positief ingesteld zijn.
Als de gemeenten te veel geld hebben, dat
ze het dan in de gemeenschappelijke pot
gooien om dringender problemen en hun
oorzaken op te lossen.
Nog een onverwacht neveneffect van
mislukte (anders gewilde) referenda. De
steeds duidelijker aanklacht van onbekwaamheid, machtswellust en arrogantie
van vele beleidsmensen die enkel aan
zichzelf en hun postje denken. Met een
ontstellend gebrek aan algemene- en termijn-visie. Nooit toegeven dat ze mis zijn.
De overheid ziet niet dat te hoge loonlasten zorgen voor de enorm stijgende

bevlagging. Hier hing het in feite van de
goede wil af van enkelingen of het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap behoorlijk in de kijker wordt gezet. Resultaat:
slechts 12 van 34 gecontroleerde gebouwen van hét symbool van de vernederlandsing van het hoger onderwijs
in Vlaanderen waren bevlagd. De rector
en de regeringscommissaris zullen hierover benaderd worden! De gebouwen
van de federale overheid in Cent kennen
meestal de Vlaamse Leeuw niet, net als
de Post. Ook de Vlaamse Gemeenschap
en het gemeenschapsonderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap schieten ruimschoots te kort. De Draak gaat ervan uit
dat een overheid niet alleen de burgers
via wetten en decreten tot heel wat

zaken mag verplichten, maar dat ze zelf
het goede voorbeeld moet geven. De
Draak heeft daarom bij de Procureur des
Konings tegen de verschillende overheden klacht neergelegd. Deze klacht
werd met uitgebreid bewijsmateriaal
gestaafd. Ook de gebouwen van het
ministerie van Justitie waren quasi niet
bevlagd! De Draak zal ook niet nalaten in
de toekomst bij de verschillende overheden via concrete suggesties op een
correcte bevlagging met de Vlaamse
Leeuw aan te dringen. Zodat het
Vlaamse Feest hopelijk reeds volgend
jaar in de Arteveldestad een meer feestelijk uitzicht zou krijgen.
j . Van Herreweghe
ivan Cheysens

#

rijkdom van Aziaten en Oostbloklanden.
Zij vetten zich in onze miserie! Zulk een
misrekening overkomt géén bekwame bedrijfsleider. Anders is hij na korte tijd
failliet.
Wüiy Degheldere,
Brugge

VOS
In uw activiteitenkalender voor de provincie West-Vlaanderen (WIJ, 9 juli) lezen
wij onder de rubriek „11 juU leper" de
aankondiging voor de plechtigheid bij het
graf van Jeroom Leuridan. Dit gebeurde
zonder te vermelden dat dit sedert jaren
een initiatief is van VOS-afdeling leper,
die boven en buiten alle politiek staat.
Enkel VOS-se-vIaggen worden daarbij
toegelaten.
Pieter Feys
Sec. VOS-Ieper

Herstel
Uw weekblad (9 juli jl.) citeert mijn
artikel "Het herstel van de verstandhouding" (De Standaard, 7 juli jl.). U wekt
daarbij de indruk dat ik de rol van de
Vlaams-nationalisten misken, terwijl ik
het over christen-democratische politici
van het eerste decennium na de Tweede
Wereldoorlog had. Ik waardeer de inbreng van de nationalisten, maar ze
maakten in de periode waarover ik het
had nog geen deel uit van het parlement.
Manu Ruys,
Zeebrugge

Schande
Op 11 juli was ik aanwezig op de Grote
Markt van Brussel om er de 11-juliviering
mee te maken. Groot was mijn verbazing
toen ik plots politiemannen in gevechtskledij mensen van de Vlaamse Volksbeweging zal bijeen timmeren. Zij komen
nu al jaarlijks te voet van hun eigen
viering op de Oude Graanmarkt naar de
Grote Markt. Dit verliep ieder jaar zonder incidenten en zelfs met luide bijval
van de aanwezigen op de Grote Markt.
Dit jaar was dit echter buiten de afwezigen burgemeester De Donnéa gerekend. Hij liet de politie opdraven om
incidenten uit te lokken. Officieel luidde
het commentaar van de dienstdoende
officier dat er geen leeuwenvlaggen
mochten worden meegedragen.
Een man werd opgepakt en gedwongen

zijn kledij (tot en met slip) uit te trekken.
Toen hij dit weigerde, werd hij door
enkele politiemannen in elkaar geslagen
waarbij zijn slip kapot gescheurd werd.
Een jonge vrouw werd bijna gewurgd met
een plastiek handboeiriempje. Een meisje
werd de haren uit het hoofd getrokken.
Vele anderen (waaronder kinderen) kregen er zonder waarschuwing van langs
door overijverige politiemannen. Dit zijn
toch toestanden die men niet mogelijk
acht in een moderne democratie.
Het is een schande dat De Donnéa wel
toestemming gaf aan het Vlaams-racistische FDF om in Brussel op 11 juU te
manifesteren en te provoceren en bewuste Vlamingen mishandelt.
Met deze getuigenis doe ik nu al een
oproep om massaal aanwezig te zijn volgend jaar in Brussel. Het zou de fransdoUc burgemeester tonen dat hij de Vlamingen niet zonder slag of stoot kan
buiten pesten en vooral dat Vlaanderen
Brussel nooit zal loslaten.
Ortwin Depoortere,
Gent

Eurostemrecht
De CVP heeft beslist om eerst het eurostemrecht in te voeren(met de steun
van het anti-Vlaamse FDF) en pas later te
onderhandelen over waarborgen voor de
Brusselse Vlamingen. Welke prijs zal de
CVP daar weer voor moeten betalen? De
CVP verraadt hiermee voor de zoveelste
maal het Vlaamse volk. Vlaams minister
Grouwels (CVP), die het stemrecht gelijktijdig met de waarborgen wil invoeren, heeft ook hier weer de duimen
moeten leggen voor de Europese machtshonger van eerste-minister Dehaene.
Door deze beslissing dreigt de volledige
uitdrijving van Vlamingen uit Brussel en
uit de randgemeenten zeer snel mogelijk
te worden.
Dank u, CVP.
Jan van der Vloet,
Merksplas

PS. De redaktle ontvangt graag brieven van lezers.
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheurmand in. De redaktie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken. Brieven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken.
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n 2002 moet het museum in de IJzertoren of'het
project 2002' afgerond zijn. Vandaag is het eerste
deel van het museum afgewerkt. Dat liep niet van
een leien dakje. Tien jaar geleden leek de Toren
binnenin op een stortplaats. In enkele afleveringen
schetst WIJ hoe het project 2002 tot stand kwam en
hoever het gevorderd is.

I
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Toen Lionel Vandenberghe eind 1989 de
overleden Paul Duels als IJzerbedevaartvoorzitter opvolgde, kwam architect
Tbieu Driesen, lid van het Comité en
bevoegd voor de gebouwen, Vandenberghe thuis opzoeken. Voor zijn vrouw
had hij een ruiker bloemen mee, voor de
nieuwe voorzitter een mysterieuze dikke
omslag. Daarin zaten brokstukken van de
IJzertoren. Driesen wou daarmee Vandenberghe duidelijk maken dat alle IJzermonumenten in een abominabele toestand verkeerden. De binnenruimte van
de Toren leek op een stortplaats en er
sijpelde bestendig water binnen. In de
crypte hadden de duiven vrij spel.

ERFENIS
Waren de IJzermonumenten het verval
nabij, dan keek Vandenberghe bovendien
tegen een weinig aanttekkelijke financiële erfenis aan. Reeds in 1983, zo staat
in een verslag van de Algemene Vergadering (AV) geschreven, „was het dringend nodig onze reserve aan te vullen
willen we ons patrimonium deskundig
verbeteren." Hetzelfde jaar - onder voorzitter Paul Daels - diende het Comité een
aanvraag in om het IJzermonument bij
decreet tot 'Memoriaal van de Vlaamse
gedachte' uit te roepen. Dat zou jaarlijks
een subsidie van 1 miljoen fr. opleveren
voor het onderhoud en het herstel van het
IJzermonument. Nogal wat Comitéleden
vaarden fel tegen de aanvraag uit. Het
kon niet dat het Comité een beroep deed
op de 'staat', zeker niet de Belgische,
maar liefst ook niet de Vlaamse, want
voor elke frank subsidie zou het Comité
verantwoording moeten afleggen. En dus
moesten de bedevaarder, de flamingant,
Vlaamse verenigingen en vooral financiële groepen worden aangesproken. Dat
lukte enkel in 1982 vrij aardig. In feite
moest het Comité zich zorgen beginnen
maken over de financiële situatie. Weinigen, echter, waren zich van de nakende
financiële malaise bewust. Tot midden
jaren 1980. Toen moest gestart worden
met de verbouwing van het secretariaat
en de winkel. De autoritaire architect en
ondervoorzitter Rik Van de Sompel,
waarop Daels geen vat had, kweet zich, zo
menen getuigen, niet al te ernstig van zijn
taak. De werken werden grootser opgevat
dan voorzien, het toezicht liet te wensen
over, het Comité moest zo'n vijf miljoen
fr. meer ophoesten dan gepand. Tot overmaat van ramp leidde een storm tot
enorme waterschade aan het secretariaat
en ook het appartement erboven kreeg
het zwaar te verduren. Daardoor moest
met aanpassingswerken worden begonnen en werd een dure procedureslag met
de aannemer gevoerd. „Vanaf 1987 is de

financiële teruggang begonnen", zo
schreef een toenmalig financieel commissaris aan huidig voorzitter Vandenberghe. „De verbouwing van winkel en
secretariaat waren een enorme financiële
aderlating. We hebben daar, zonder in te
grijpen, een man zijn gang laten gaan."
In 1987 kijkt het Comité tegen zowel een
mee- als tegenvaller aan. Dankzij de aanhoudende steun van Frans Baert (VU)
erkende een CVP-VU meerderheid in
1986 het IJzermonument als Memoriaal,
zodat het Comité van de Vlaamse regering vanaf 1987 ieder jaar 1 en vanaf
1991 2 miljoen fr. subsidie kreeg om de
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de bedevaart 4.700.000 fr. zou opleveren, in feite bracht de bedevaart bijna 3
miljoen fr. op. Kortom, de uitgaven,
zowel voor de algemene (secretariaats)werking als voor de bedevaartdag,
rezen de pan uit, terwijl de inkomsten
drastisch verminderden. Vanaf 1990 kon
het Comité nog nauwelijks rekenen op
schenkingen en legaten. In 1990 werden
nog slechts 12.000 kentekens verkocht
omdat het aantal bedevaarders daalde.
Om de werking van het Comité te financieren en de tekorten tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, dienden zowel in 1991 als in 1992 gelden te
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Toren te onderhouden. Anderzijds zag
het Comité een slordige 6 miljoen fr. in
rook opgaan door de dubieuze en nog
steeds niet opgehelderde Eural-affaire.
Eural was een spaarbank waarin het Comité 10 miljoen fr. had belegd. Van dat
bedrag streek het Comité in 1987, toen
Eural overging in Europabank, slechts 3,8
miljoen fr. op. Overigens zag het Comité
zich genoodzaakt om vanaf de jaren 1970
meerdere onroerende goederen, zoals
café 't Fort, aan Eural te verkopen.

NIET ROOSKLEURIG
Nog een geluk dat dankzij notaris en
toenmalig voorzitter Paul Daels het Comité via giften en legaten toch nog een
behoorlijk batig saldo kon voorleggen.
Althans, dat dacht men. Na aanhoudend
protest van enkelen, zoalsfinancieelcommissaris A. De Schepper, aan het adres van
de Raad van Beheer en de toenmalige
afgevaardigd-beheerders, en op voorstel
van de financiële commissarissen Herman Vandezande en Jan de Wilde werd de
begroting voor het jaar 1990 voor het
eerst 'gedetailleerd' opgesteld. Daaruit
bleek dat de werking van het Comité
verlieslatend was. Voordien zag of wou
men dat niet inzien. In de boekhouding
werd immers geen opsplitsing gemaakt
tussen het gebouwenfonds en de werking,
waardoor het Comité slechts ogenschijnlijk een batig saldo kon voorleggen. Tot
1990 was de boekhouding bovendien
uiterst ondoorzichtig. Bepaalde in- en
uitgaven werden in 'verkeerde' rubrieken
ondergebracht en tijdens de begrotingsopmaak ging men uit van onrealistische
verwachtingen. In 1988, bijv, voorzag het
Comité voor de activiteiten van het secretariaat een uitgave van 2.700.000 fr.,
in werkelijkheid werd bijna 7 miljoen fr.
uitgegeven. Ook in 1988 dacht men dat

worden geput uit het gebouwenfonds.
Dergelijke boekhoudkundige operaties
zijn éénmalig en kunnen dus niet aangehouden worden. Kwam daar nog bij
dat de IJzermonumenten dringend hersteld moesten worden. Op 1 maart 1990
schreef de nieuwe voorzitter Vandenberghe aan de leden van het Comité. „De
financiële situatie van onze VZW is niet
rooskleurig. Willen we de bedevaarten
veilig stellen voor de toekomst, dan moeten we er met zijn allen iets aan doen. Er
moet vooreerst op tal van uitgavenposten
bespaard worden. Maar, er moet ook naar
nieuwe inkomsten gezocht worden. Dit
kan o.m. door het aantal deelnemers aan
de bedevaarten te verhogen. Ook andere
bronnen van inkomsten zullen aangeboord moeten worden. Een actie rond '25
jaar nieuwe Toren' kan hierbij wellicht

helpen."

VAN PUIN TOT TOREN
Met een aantal getrouwen en een paar
jonge of nieuwe krachten als Willig Van
Stappen en Bob Vanhaverbeke tekent een
beperkte groep binnen het IJzerbedevaartcomité een viersporenbeleid uit om
de IJzermonumenten te redden. Vooreerst werd de boekhouding grondig doorgelicht en op realistischere en correctere
wijze opgemaakt. Er werd niet gewacht
om een aantal budgettaire maatregelen te
nemen. Zo greep het Comité op de
loonkosten in, werd ook het secretariaat
besparingen opgelegd en werd er vooral
gesnoeid in de uitgaven voor de bedevaartdag. Daarbij mikte het Comité op
de goede wil van de bedevaarder. Het is in
dat licht dat voorzitter Vandenberghe
meer aandacht ging besteden aan de werking van de provinciale werkgroepen.
Van daaruit werden medewerkers gemotiveerd om vrijwillig de handen uit de

mouwen te steken. Tijdens het weekend
van de bedevaart trokken vrijwilligers
naar Diksmuide. Ze verzetten er heel wat
werk, zo konden kosten gespaard worden. In een brief aan een handvol comitéleden schreef de toenmalige voorzitter van de financiële kommissie, Karel
De Meulemeester „dat er in de balans van
1991 'maar' een tekort is van 838.685 fr,
daar waar wij een verlies van meer dan 2
miljoen fr. hadden voorzien. Vooral de
uitvoerders van de bedevaartdag verdienen een pluim omdat ze in vergelijking tot
1989 de uitgaven deden slinken van
5.696.363 fr. tot 2.753.312 fr."
Daarnaast werd ook een beroep gedaan
op de geldbeugel van de bedevaarder.
Naar aanleiding van de bouw van de
nieuwe Toren in 1965 werd 25 jaar later
de actie Van Puin tot Toren georganiseerd
om nieuwe inkomsten voor het herstel
van de Toren te verkrijgen. Een studiebureau uit Gent had aangetoond dat
het herstel de moeite loonde omdat de
Toren op stevige fundamenten werd gebouwd, namelijk de palen van de Waalse
firma Pieux Franci. De actie bij particulieren en bedrijven leverde volgens de
enen nagenoeg 6 miljoen fr., volgens de
anderen een paar miljoen fr.
Hoe dan ook, het verworven geld stemde
niet enkel tot hoop, maar gaf ook aanleiding tot sluimerende conflicten. De
hardwerkende bedevaarder voelde zich
verontwaardigd omdat met zijn mening
geen rekening werd gehouden. De vrijgevige particulieren vroegen zich mettertijd af wat met hun geld werd aangevangen. Bovendien sprak het Comité
Gaby Van Drommen aan om bedrijven
over de brug te krijgen en een gigantisch
project voor de inrichting van de Toren
uit te werken. Tegelijk zette het Comité
de lange mars naar het bekomen van
overheidssubsidies in. Onder andere
daarvoor moesten de statuten worden
herzien, de doelstellingen en ideologische
koers van het Comité bijgesteld. Meer
daarover in een volgende bijdrage.
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DankzU de
stevige
fundamenten
van de Waalse
firma Pleux
Franci bleek
de IJzertoren
stabieler dan
de toren van
PIsa.

IJzerbedevaartvoorzitter
Lionel
vandenberghe
keek tegen
een weinig
aantrekkelijke
financiële
erfenis aan.
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