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D Het parlementaire jaar zit erop, iiet 

laat een wrang gevoel na. De 

federale regering is er weliswaar in 

geslaagd dit land in de Europese Muntunie te 

loodsen. Maar de bevolkingsgroep die daar de 

meeste inspanningen heeft voor opgebracht, 

dreigt een ferme kater op te lopen. Als het van 

premier Dehaene afhangt, wordt het Europees 

stemrecht niet gekoppeld aan een gewaarborgde 

vertegenwoordiging voor de Vlamingen in de 

Brusselse instellingen. Misschien wordt het 

heikele dossier slechts na nieuwe verkiezingen 

behandeld. Dat zou een uitkomst kunnen bieden 

voor de Vlaamse Brusselaars. Al zal de maatregel 

op dat moment in een globaal 

onderhandelingspakket worden gestopt, wat 

tevens gevaren inhoudt. 

WIJ laadt de batterijen op 
van 1 t.e.m. 23 augustus. 
De volgende WIJ ligt op 

donderdag 27 augustus a.s. in uw bus. 
Prettige vakantie! 

Intussen tikt de Brusselse tijdbom verder. 

En daar hebben niet enkel de premier en de 

regeringspartijen schuld aan. Als het erop aankomt 

halen platte partijpolitieke berekeningen de 

bovenhand op een doordachte hoofdstedelijke 

visie. Dat bleek duidelijk toen Agalev een 

wetsvoorstel indiende om de dubbele 

kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen te 

verbieden. De maatregel is vooral tegen Bert 

Anciaux gericht die van plan is om zowel voor de 

Senaat als voor de hoofdstedelijke raad te 

kandideren. Anciaux liet daarbij duidelijk verstaan 

voor een senaatzetel te opteren. Hij wil in Brussel 

zijn populariteit aanwenden als dam tegen 

opkomend extreem-rechts en om de Brusselse 

jongeren een kans te bieden. Promt stemden eerst 

CVP en SP, nadien ook de VLD met het voorstel 

van Agalev in. Al stellen de Vlaamse liberalen 

bijkomende voorwaarden die tot niets anders 

moeten leiden dan ook de populariteit van het 

groene boegbeeld Mieke Vogels te neutraliseren. 

De voorgestelde maatregelen worden met 

een democratisch sausje overgoten, ter wille van 

de nieuwe politieke cultuur, weet u wel. Intussen 

wordt in 't Pallieterke het tactisch vernuft van 

het Blok en haar Brusselse lijstrekker/o/^an De 

Mol geprezen. Als geen democratische 

stemmentrekker een tegenwicht kan bieden voor 

De Mol, dreigen er alle Vlaamse partijen én het 

Brussels model van de kaart te worden geveegd. 

Het zal de Vlaamse 'democratische' partijen een 

zorg zijn, als Anciaux maar kan worden 'gepakt'. 

De Brusselse SP zal Rufin Grijp als boegbeeld 

uitspelen, bij de CVP denkt men nog steeds aan 

]os Chabert en Agalev heeft geen hoofdstedelijke 

stemmentrekker. Waar zijn we mee bezig? 

(evdc) 
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Wordt Ontwikkelingssamenwerking Vlaams?. 

Komt het goed in Komen? 

Wie is wie in de wedstrijd? 

Aanvallen! 
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Een bezoek aan de toren 

T enzij ons geheugen ons bedriegt, 
menen we dat volgende bedenking 

van Jean Cocteau is, „De waarheid is zo 
naakt, dat ze ons niet eens opwindt." De 
woorden flitsen ons door het hoofd bij 
het aanhoren van het zoveelste schuifje 
van het dopingschandaal in de Tour, Ver
bazen doet het iang niet meer wij weten 
sinds jaar en dag dat sportlieden van alle 
disciplines hun prestaties met ongeoor
loofde middelen opjagen. En dat de we
reld van de commerciële sport één grote 
falsificatie is. Zo lang het 
Oostblok onder commu
nistische dwingelandij 
leefde, deden Westerlin
gen alsof alleen dèèr met 
hormonenpreparaten 
werd gewerkt. Herinner u 
de controle op de Olym
pische Spelen naar het ware geslacht van 
de vrouwelijke atleten! Het Westen deed 
alsof. Tot niemand meer de prestaties én 
de onmenselijke uitgroei van de Cana
dese hardloper Ben Johnson nog voor 
waarheid nam. Al die tijd hebben ook wij, 
"als toeschouwer en/of als supporter mee 
gejuicht en mee bewonderd, goed we
tende dat alles-schijn was, vals en fout. 
Alleen het onwaarachtige spreekt tot de 
verbeelding, windt op; zoals Cocteau 
bedoelde. 
Onuitputtelijk zijn de voorbeelden uit de 
internationale topsport, maar minder 
bekend zijn de drama's die zich in kleine 
wielerkoersen of op provinciale voet

balpleinen afspelen. En onwetend zijn we 
over wat zich in het fitnesscentrum om 
de hoek afspeelt en waar gewone ster
velingen hun body komen builden. Vaak 
worden zij daarbij "geholpen" door uit
baters die hun klanten zonder veel scru
pules preparaten opsolferen die verre 
van medisch verantwoord zijn. De drang 
om er goed uit te zien, het Ideaal van het 
zgn. Goed Gevoel, van het Fit & Gezond 
zijn, de dictatuur-van-slank heeft weinig 
met echte gezondheid te maken, maar 

De naakte waarheid 
alles met commercie. Een handeltje dat 
zijn hoogtepunt bereikt(e) in de waan
zinnige Montignac-rage, Op zichzelf 
hoeft deze commercie niet eens schan
delijk te zijn, ware het niet dat het hele 
gedoe als de enige en ware levensstijl 
wordt opgedrongen. En verkettert wie 
deze niet beleeft of niet nastreeft. 
Het erge is dat de hele maatschappij 
doordrongen raakt van een onwaarach
tigheid die het gemakkelijke excuus le
vert "dat sport de spiegel van onze maat
schappij is"! Dit glijmiddel helpt ons de 
fraude van de prestaties aanvaardbaar te 
maken. Dit is een gevaarlijke evolutie 
waartegen moet gereageerd worden, 

Ook de politieke partij die mee het beleid 
wil bepalen, moet zich daartegen ver
zetten. Onwaarachtigheid gedogen en in 
stand houden, doet de normen vervagen 
en maakt uiteindelijk elke samenleving 
met de grond gelijk. Deze problematiek is 
zo allesomvattend dat hij de dagelijkse 
vraagstukken doet verbleken. 
Neem nu de wijze waarop de voed
selindustrie haar waarachtigheid heeft 
verloren. Hoeveel (h)eerlijke producten 
werden in de voorbije halve eeuw niet 
hopeloos verkwanseld? Het aanwenden 
van grote hoeveelheden pesticiden en 
herbiciden in de land- en tuinbouw is een 
blijvende schande. Uiteindelijk hebben zij 
op de hele natuur (mens inbegrepen!) 
het effect van chemische bombarde
menten. Sommige industriële bakkerijen 
liegen ons voor brood "op grootmoeders 
wijze" te bakken terwijl hun producten 
niet alleen smakeloos zijn, maar vooral 
van een bedenkelijke inhoudelijke kwa
liteit. Hoeven we hier te herinneren aan 
de haast hopeloze strijd tegen de wijd
vertakte hormonenmaffia? Omwille van 
overdreven winstbejag werd de vlees
industrie vergiftigd en de werkgelegen
heid enorme schade toegebracht. Die 
maffia, die nooit heeft getwijfeld om 
mensen van het leven te beroven, ope
reert onder onze neus! 
Wij willen deze kwalijke feiten niet zo
maar het predikaat Made In Belgium 
geven. Een waarmerk is het zeker niet, 
maar het begint er toch stilaan op te 

gelijken Niet toevallig draagt een in 
Frankrijk door jonge wielrenners veel in
gespoten cocktail van amfetamine, co
caïne, cafeïne en heroïne, de naam Lebot 
Beige. Het wondermiddel wordt bij ons 
gebrouwen, waar het reeds geruime tijd 
op het menu van bodybuilders staat. 
Dokters weten hoe gevaarlijk deze cock
tail is. Een van hen verklaarde aan Het 
Volk dat niemand kan voorspellen hoe 
het lichaam op de inname van het "Bel
gisch potje" reageert, maar ,,op termijn 
moet het wel catastrofaal zijn," 
Als dit waar is, graag de volgende vraag: 
"Waarom nemen de Orden van Genees
heren en Apothekers geen maatregelen 
tegen hun leden die op de verkoop van 
ongeoorloofde producten betrapt wor
den?" Deze vaak omstreden cenakels 
zouden veel van hun geloofwaardigtieid 
terug verdienen wanneer ze hun "wel
willende leden" (die in medische middens 
genoegzaam bekend zijn) eens ernstig 
zouden aanpakken. 
Terecht aanvaarden wij niet dat politici 
door fraude worden verkozen, maar dul
den wel dat een sporter door bedrog met 
versterkende middelen wint. Deze sim
pele voorstelling van feiten om aan te 
tonen dat eerlijkheid niet kan geïnter
preteerd worden. Waarheid is wat ze is, 
naakt en weinig opwindend. Maar on
ontbeerlijk! 

Maurlts van Liedekerke 



Griezelig perfecte Droomfabriek! 
De tijd tussen 21 juli en begin september 

is meestal een nieuwsarme periode. Alles 

is goed om de bladzijden en TV-journaals 

mee te vullen. Graancirkels zijn daarbij 

al enkele jaren zeer welgekome gasten. 

Enige dagen geleden werd een keurig 

exemplaar opgemerkt in Huise. 

'Griezelige perfectie' kopte Het Laatste 

Nieuws. ,,Al jarenlang wordt gezocht 

naar een plausibele verklaring voor het 

fenomeen, maar de wetenschap staat nog 

steeds voor een raadsel" luidde het. 

Enkele dagen later werd dat opgelost 

door een reportage van het VRT-nieuws: 

de cirkel in Huise is gemaakt door een 

stelletje vakkundige graancirkelaars in 

opdracht van het VRT-programma 'De 

droomfabriek'... 

Geen mening 
,,De mystificaties die rond Boudewijn bestaan, zijn soms 
onvoorsteibaar. ( .) Er wordt vaal< over liet lioofd gezien dat 
wij een constitutioneie monarchie hebben. De l<oning l<an dus 
geen eni<ele besiissing nemen zonder het ai<i<oord van de 
regenng. Dat staatsieiders ais De Gauiie of Hitler aanhangers 
hebben, is te begrijpen, omdat ze een standpunt veri<on-
digden waar je voor of tegen l<an zijn Maar de monarchie mag 
geen mening uiten, alieen de beslissingen van de regering 
ondertei<enen." 

Evrard Raskin over de Boudewijntentoonsteiling in Het Belang 
van Limburg van 22 juii 1998. 

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

Walt Disney zal binnenkort een 
animatiefilm naar het leven van prinses 
Diana in de zalen brengen. 

Nieuwste hobby van de aan de 
kust fuivende jeugd: nachtzwemmen, 
bij voorkeur poedelnaakt. 

Nogal wat jongeren hebben 
een bloedhekel aan TV- en, in mindere 
mate, radioreclame, maar ze laten zich 
er wel door beïnvloeden. Het moet hen 
een geruststelling zijn dat vergelij
kende reclame binnenkort is toege
staan. 

Bij een famllleclrania In Kas-
terlee komen 4 mensen om het leven. 

'S Het slaagcijfer van de toela
tingsproef voor de studies genees
kunde is zo laag dat een numerus clau-
sus overbodig wordt. 

De actiegroep Collectief con-
tre les Expulsions bevrijdt 29 uitge
procedeerde asielzoekers uit het ge
sloten centrum I27bis in Zaventem. 

De Vlaamse regering trekt 20 
miljoen fr uit voor de vergoeding van 
slachtoffers van de vliegramp op de 
Oostendse airshow. 

Fijne medemensen laten jaar
lijks meer dan 50.000 honden en kat
ten aan hun lot over wanneer ze op 
vakantie gaan. 

Spelen met Lotto kost vanaf 
oktober dubbel zoveel. 

^; De zgn. familieraad, voor het 
nemen van beslissingen voor ouder
loze minderjarigen, wordt afgeschaft. 
De vrederechter zal zijn rol overne
men. 

Een schletpartll in het Ame
rikaans Congres kost twee mensen
levens. 

^ De gemeente Beringen moet 
pasfoto's van moslimvrouwen met de 
hoofddoek aanvaarden. 

; De Vlaamse regering wil Vla
mingen die in de Rand een stuk grond 
kopen een financieel steuntje in de 
rug geven. Laten we hopen dat de 
regering nagaat of de kopende Vla
ming ook daadwerkelijk bouwt op die 
grond... 

ARCHIEFWET 
Op de federale ministerraad is voor
gesteld om de archiefwet van 24 juni 
1955 te moderniseren. Archieven zouden 
niet langer na honderd, maar wel na 
dertig jaar openbaar worden gemaakt. De 
minister van Wetenschapsbeleid Yvan 

Ylieff (PS) wil de achterhaalde wet ook 
aanpassen aan de staatshervorming en 
aan de eigentijdse praktijk bij opzoe
kingen. 

De archiefwet van 1955 werd door we
tenschappers en internationale instellin
gen aangeklaagd. Nu en dan werd wel een 
uitzondering op de wet toegelaten. In het 
belang van het wetenschappelijk onder
zoek konden mits toestemming over
heidsdocumenten van 50 jaar oud wor
den geraadpleegd. Maar zekerheid daar
over had men nooit. En hoe gevoeliger 
het onderwerp werd, hoe moeilijker het 
'gewoonterecht' kon worden toegepast. 
Reeds in 1992 diende gewezen VU-se-
nator Oswald Van Ooteghem een wets
voorstel in om de termijn op dertig jaar te 
brengen. Van Ooteghem verantwoordde 
zijn voorstel als volgt: ,J)e bedoeling van 

dit wetsvoorstel is een objectieve geschied

schrijving over alle aspecten van de jong

ste wereldoorlog, zijn voorgeschiedenis en 

zijn nasleep mogelijk te maken. 

UKS 
Naar aanleiding van de dopingaffaires in 
de Tour ligt Vlaams minister van Ge
zondheidsbeleid Wivina Demeester (CVP) 
onder vuur. Sportdokter Renno Roeland, 

voormalig voorzitter van de anti-doping-
commissie en lid van de werkgroep Me

disch Verantwoord Sporten verwijt De-
meester laks te hebben opgetreden tegen 
dopingnetwerken. 

Tijdens het VTM-nieuws van zondag jl. 
zei de doktor: ,Jn het verleden heb ik kant 

en klare dossiers ingediend om de do

pingnetwerken aan te pakken, maar De-

meester heeft nooit enige interesse ge

toond om dat probleem op te lossen." 

Eerder werd de minister nalatigheid ver
weten in het hormonendossier. De Stich

ting dr. Karel Van Noppen wil zelfs dat de 
minister opstapt. 

Net als toen doet de minister of haar neus 
bloedt. Ze wenteh bovendien de schuld af 
op haar administratie. Ze belooft evenwel 
„dat ze het beter zal doen" en beweert dat 
„ze direct maatregelen heeft genomen." 

PANIEK 
Welke maatregelen nam minister De-
meester? Door de onfrisse dopingprak-
tijk in de Ronde van Frankrijk riep zij haar 
eerder genomen beslissing terug om wiel
rennen in competitieverband mogelijk te 
maken voor jongeren onder de twaalf 
jaar. Dat kan nochtans voor andere sport-
takken zoals het voetbal. 

Op vraag van de Wielerbond was de 
minister bereid de lat gelijk te leggen voor 
het wielrennen. De Wielerbond had daar
toe een voorstel klaargestoomd. Wars van 
mogelijke uitwassen zou goed begeleide 
jongerencompetitie worden opgestart. In 
de plaats van dopingmisbruiken aan te 
pakken, heeft de minister in paniek het 
voorstel opgeborgen. 
Vlaams volksvertegenwoordiger Johan 

Sauwens (VU) vraagt zich af hoe de 
politica „de instandhouding van de be

staande discriminatie tussen de onder

scheiden sporttaken inzake competitie op 

jonge leeftijd kan verklaren. Is de minister 

van oordeel dat het risico van 'onsportief' 

gedrag (bv. doping) groter is in de wie

lersport dan in de sporttakken waar geen 

verbod bestaat op competitie onder de 

twaalf jaar f Welke argumenten hanteert 

de minister voor deze stellingnamef" 

OUD-STRIJDERS 
Zoals bekend betoogden oud-strijders op 
11 juli en op 21 juli tegen het repres
siedecreet. Tijdens de Vlaamse feestdag 
organiseerde de rabiate FDF'er Ohvier 

Maingain het gebeuren. Deze stak de oud-
strijders, met wie hij geen affiniteit heeft, 
een 'hart onder de riem' en wou daarmee 
enkel politieke munt slaan. Voor be
paalde emotionele opwerpingen van de 
oud-strijders konden we begrip opbren
gen. Maar, vandaag blijkt er meer aan de 
hand te zijn. 

De oud-strijders en oorlogsslachtoffers 
zijn voornamelijk Franstaligen. Dat werpt 
een ander licht op het protest tegen het 
'Vlaamse' repressiedecreet. Uit de taal-
kaders van het Nationaal Instituut voor 

Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oor

logsslachtoffers (NIOOO) blijkt dat Bel
gië overwegend Franstalige oorlogs
slachtoffers en oud-strijders telt. 
De cijfers zijn gebaseerd op het 'werk-
volume' van het NIOOO. Slechts de top 
van dit instituut is paritair samengesteld. 
Van de derde tot de twaalfde trap heerst 
een taaiverhouding van 33% Nederlands-
taligen tegenover 67% Franstaligen. De 
Raad van Beheer van het NIOOO bestaat 
uit acht Vlamingen, elf Franstaligen en 
één Duitstalige. 

DISCRIMINATIE? 
Voor haar werking en voor de genees
kundige en farmaceutische verzorging 
van haar leden, beschikte het instituut in 
1997 over een behoorlijke staatstoelage 
van 3,4 miljard fr. In maart jl. trok de 
federale regering nog eens 318 miljoen fr. 
uit voor nieuwe tegemoetkomingen aan 
oud-strijders en oorlogsslachtoffers. Het 
bijkomend budget wordt vooral besteed 
aan de toekenning van remgeld voor 
medische zorgen. De maatregel komt 
nagenoeg 34.000 personen ten goede. 
Wie onder de oorlog heeft geleden, moet 
vergoed worden. Alleen rijst de vraag 
waarom sommige oud-strijders zo hard 
van leer trekken tegen de financiële ver
goedingen die repressieslachtoffers zul
len krijgen. Sommige betogende oud-
strijders voelden zich 'gediscrimineerd' 
en konden niet aanvaarden dat geld 
wordt uitgetrokken „voor hen die fout 
waren, terwijl er voor ons bijna geen geld 
is." Het budget dat het NIOOO toe
gewezen krijgt, zet dit argument op de 
helling. 

We feesten 

ons kapot, 

mijnheer! 
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Waarde Heer 
Hoofdredaicreur. 
Vriend De Liedekerken, kent gij het verschil tussen Hugo Schiltz 
en Willy Claes? Hugo Schiltz ging eerst den bak in, en daarna de 
politiek! Ge kunt u voorstellen dat de Rooie Rutten mijn mopje 
niet zo graag gehoord heeft, zeker niet omdat ik, na een 
uitputtend bezoek aan 'De Meter', enkele cirkels had gemaakt in 
zijne moestuin. 'Ik weet van niks, het zijn UFO's geweest' heb ik 
hem nog toegeroepen, maar de medische wetenschap heeft mij 
tegengesproken: de porei van de Rooie Rutten had 1,3 promille 
in de bladeren. Het heeft niet veel gescheeld of de tweede 
Boerenkrijg was een feit geweest. 

Enkele uren daarna kreeg ik de BOB - iets wat ik op het bewust 
moment beter zelf was geweest - op bezoek. Of het waar was dat 
ik het portret 'Adam op schaapsvel' en 'Ludwina met kind aan 
blote moederborst' op het Internet verspreidde. „Dat is allemaal 
oude koek" legde ik uit, maar ze waren niet te vermurwen: ik kon 
mee naar het bureau. Drie uur later kon ik te voet terug: niks in 
de handen, niks in de zakken en - althans volgens de commissair 
- niks in het hoofd. Achter zijn gordijntje zag ik de Rooie Rutten 
en zijn familie schuddebuiken van het lachen ... Vriend de 
Liedekerken: daar dampt mij de koekoek! 

Van koleire ben ik op mijne fiets gesprongen om de Buidelsberg te 
beklimmen. Ik was nog niet halverwege of daar werd ik door de 
gemeentepolitie aangemaand om af te stappen en in het potje te 
plassen voor de EPO-controle. „Mannen, met al dat pissen is de 
ellende juist begonnen" trachtte ik nog, maar ze wilden niet 
luisteren. Kan u geen 'Schrijf hem vrij'-actie ondernemen, vriend 
schrijvelaar.' 

Uw geboeide, 

De Gele Geeraerts 

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

DE KONING EN ZIJN 
RAADGEVERS 
De monarchie maakt zich zorgen om de 
toenemende communautaire scheiding 
der geesten. Het koningshuis beseft dat 
de tegenstellingen tussen de gemeen
schappen niet te herleiden zijn tot banale 
of electoraal lonende communautaire op
stootjes. Er is meer aan de hand. Steeds 
meer burgers merken gelaten op dat 
België mettertijd zal ophouden te be
staan. Op dat moment is de voornaamste 
rol van de monarchie, het symboHsche 
bindteken tussen de gemeenschappen, 
uitgespeeld. 

Juist daarom noemde koning Albert II 
tijdens zijn 21 juli-rede de verscheiden
heid in dit land 'een permanente uit
daging'. Terwijl steeds meer burgers de 
stroeve samenwerking tussen de gemeen
schappen als een - daarom niet gewenste 
- hinderpaal ervaren, denkt de vorst er 
anders over. „Als wij dat willen, kunnen 

wij voorbeeld staan voor Europa. Dit 

levert ons een geweldig voordeel zowel op 

menselijk, als op economisch, sociaal en 

cultureel vlak." 

Met 'Wij' bedoelt de koning de Belgen, met 
'dit' het federale koninkrijk. Of het huidige 
federale België nog als voorbeeld kan die
nen is zeer de vraag. De koning antwoordt 
bevestigend. Hij beschikt over schitterende 
raadgevers. ,Jk word daar meer en meer 

bewust van naar aanleiding van mijn tal

rijke dagelijkse contacten met landgenoten 

en met buitenlandse bezoekers." 

JONGEREN EN 
MONARCHIE 
Nog tijdens zijn 21 juli-toespraak zei de 
koning: ,^k wens in het bijzonder onze 

jongeren ertoe aan te sporen zich de taal 

en de cultuur van de andere gemeen

schappen van ons land eigen te maken. Zij 

verschaft eenieder een belangrijke meer

waarde naar de toekomst toe." 

Het is bekend dat de monarchie haar 
toekomst veilig wil stellen door jongeren 
aan te spreken, hen uit te nodigen, hen 
opdrachten mee te geven. Het konings
huis denkt dat jongeren weinig geboeid 
zijn door communautaire tegenstellin
gen. Vanuit deze veronderstelling wordt 
aangenomen dat jongeren de monarchie 
genegen zijn. Andermaal vergissen de 
koninklijke raadgevers zich. In opdracht 
van Het Laatste Nieuws voerde het on
derzoeksbureau Field Research een en
quête over het koningshuis bij 500 Vla
mingen uit. Wat blijkt? 
Slechts 54% van de ondervraagde Vla
mingen vindt dat een land als België nog 
een koning nodig heeft, 38,2% van de 
ondervraagden vindt van niet, 7,4% heeft 
daarover geen mening. Vooral de 
Vlaamse jongeren schrijven de monarchie 
af. Bij de generatie 18 tot 24-jarigen 

meent 44,7% dat de monarchie mag 

afgeschaft worden. 

BOERENKRIJG 
De Post weigert in 1999 een postzegel uit 
te geven die de twee eeuwen geleden 
Boerenkrijg in herinnering brengt. De 
Boerenkrijg was een overwegend 
Vlaamse volksopstand tegen de repressie 
van het Franse Directoriumregime. De 
ware reden voor de weigering ligt in het 
feit dat de opstand vanuit de Zuidelijke 
Nederlanden tegen Frankrijk was gericht. 
Een dergelijke motivering is grotesk. 
Alsof de Franse belangen nog steeds voor
rang moeten krijgen op deze van het eigen 
land. Een maatschappij als Sabena, voor
namelijk in handen van francofonen, is 
wel reeds met twee postzegels herdacht. 
Eind 1996 diende het Natiotuial Boeren-

Marc Sleen Is 

geen 
sprooKies-

ridder meer. 

krijgcomité de aanvraag tot het uitgeven van 
een herdenkingspostzegel in. De Filateli-

sche Comissie, voorzitter uitgezonderd pa
ritair samengesteld, weigerde op de aan
v ra t in te gaan. Daarover stelde VU-ka-

merlid Karel Van Hoorebeke een vraag aan 
minister Di Rupo (PS). Deze antwoordde 
dat niet op de aanvraag werd ingegaan om
dat „steeds een perfect evenwicht in de ge-

illustreerde thema's wordt nagestreefd." 3 
, e Vlaamse politieke excellenties zijn met vakantie 

vertrokken. Nochtans werden belangrijke én 
noodzakelijke beslissingen niet genomen. Zo is de beloofde 

bijsturing van het Mestactieplan (MAP) uitgebleven. 

Uitstel MAP-bis 
ongehoord 

Midden december 1995 werd het eerste 
Mestactieplan (MAP) eindelijk door de 
rooms-rode meerderheid In het Vlaams 
parlement goedgekeurd. Hiermee wilde 
de regering Van den Brande II het mest
probleem aanpakken met bemestings
normen, een strikt vergunningenbeleid 
en een regeling voor de overschotten. De 
klemtoon lag evenwel op de spreiding van 
mestoverschotten. Omdat te veel ach-
terpoortjes bleven, waarschuwde Vlaams 
volksvertegenwoordiger Johan Sauwens 
(VU) toen reeds voor de geringe slag
kracht van het MAP Hij betreurde vooral 
dat het aantal varkens niet werd gepla-
fonneerd op het niveau van de iand-
bouvrtelllng van 15 mei 1992. Daardoor 
kon de varkensstapel ongehinderd aan
groeien van 6,5 miljoen stuks In 1992 tot 
7,3 miljoen In 1997. 
Overigens blijft de dierlijke mestprodurtie 
stijgen en vormt ze een steeds grotere 
bedreiging voor mens en milieu. Een rap
port van de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) schetste reeds eind januari 1998 
een somber beeld van de waterkwaliteit. 
Tussen '90 en '96 Is de waterkwaliteit er In 
niet minder dan 32 a 34 procent van de 
meetpunten van het oppervlaktewater op 
achteruitgegaan. De waterkwaliteit ver
beterde slechts In 16 tot 8 procent van de 
VMM-meetpunten. De toestand in de 
drinkwatergebieden In West-Vlaanderen 

en de Noorderkempen is alles behalve 
bemoedigend. De intensieve varkenshou
derij werd door de VMM-medewerkers 
nogmaals omschreven als de belangrijkste 
oorzaak van de hoge nitraatconcentraties 
boven de wettelijke normen. Houdt men 
rekening met nitraatvervulling, dan is In 
feite heel Vlaanderen een kwetsbaar ge
bied. Enkel de snelstromende rivieren vor
men daar een uitzondering op. De vast
stellingen van de wetenschappers in de 
Stuurgroep Mest bevestigden dit weinig 
rooskleurig beeld. 
Milieuminister Theo Kelchtermans (CVP) is 
decretaal verplicht het oorspronkelijke 
MAP bij te sturen voor eind 1998. 
Kelchtermans stond echter onder toe
nemende druk om de evaluatie te ver
snellen Daarom beloofde hij het MAP-bis 
vóór het zomerreces door het Vlaams 
pariement te loodsen. Vanuit de oppositie 
werden kanttekeningen gemaakt bij deze 
strakke agenda. Over de aard van de 
bijsturing bestond evenmin eensgezind
heid, zoals bleek uit het verdeelde advies 
van de Stuurgroep Mest. Het tegenstrij
dige advies wekt weinig verwondering, In 
de Stuurgroep zetelen niet enkel we
tenschappers, maar ook vertegenwoor
digers van de elkaar bestrijdende land
bouw- en milieuorganisaties. Hoe dan 
ook, aangezien de Stuurgroep geen un
aniem advies over de aanpassing van het 

MAP uitbracht, diende de Vlaamse re
gering de knoop door te hakken. Deze 
regering duidde geen pottenkijkers. Ach
ter de schermen werd druk overleg ge
pleegd tussen de Boerenbond, minister
president Luc Van den Brande en zijn 
partijgenoot, Vlaams minister van Land
bouw Erie VanRompuy. tn Boeren Tuinder 
van vrijdag 19 juni ji. werd uitdrukkelijk 
gesteld dat de Vlaamse minister-president 
had beloofd „zelfverder het overteg rond 
het MAP op te volgen." 
Een vergelijk leek dus in de maak, tot de 
Vlaamse regering eind vorige week mee
deelde dat ze de beslissing over het MAR 
bis tot het najaar uitstelt. VU-volksver-
tegenwoordlger Johan Sauwens is daar
over verbolgen. „ TenA/IJI de dierlijke mest
productie in Vlaanderen blijft stijgen en 
een steeds grotere bedreiging vormt voor 
het drinlmater en de volksgezondheid, 
durft Kelchtermans geen strikter MAP op
leggen aan de varkenssector Onder druk 
van de CVP-Boerenbond-aillantie schuift 
de minister het mestprobleem ais een 
hete aardappel voor zich uit." De Vlaamse 
regering springt volgens Sauwens al te 
lichtzinnig om met de resultaten van de 
MAP-evaluatie. Steunend op het Neder
landse voorbeeld en de VMM-rapporten, 
pielt Sauwens voor een samenhangend en 
duidelijk MAF>-bls. Het aangepast Mest
actieplan moet ruimte creëren voor een 
financieel begeleide afbouw van de var
kensstapel. De VU-fractle legde reeds op 
11 februari 1998 een motie in die zin voor 
aan het parlement. Tevergeefs, want 
Vlaams Blok, CVR SP en VLD waren er nog 
steeds niet van overtuigd dat de huidige 
veestapel in verhouding tot de beschik
bare landbouwoppen/lakte te omvangrijk 
is. Daardoor kunnen de nutriënten - fos
faat en stikstof - niet zonder schade te 
berokkenen aan mens en milieu, worden 
afgezet. 

Finp Vandenbroeke 
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O p 11 maart 1998 sprak een meerderheid in de 

commissie Staatshervorming zich voor de 

defederalisering van Ontwikkelingssamenwerking 

uit. Intussen wordt gepoogd de klok in unitaristische 

richting terug te draaien. 

staats
secretaris 

voor 
Ontwlkkellngs-
samenweridng 
Reginald 
Moreels 
maakt 
gebruik van 
een 
weldoordachte 
strategie: de 
defedera
lisering van 
Ontwikkelings
samenwerking 
afremmen. 

In de commissie Staatshervorming, voor
gezeten door Johan Sauwens, keurden 
VU, CVP, Vlaams Blok en VLD op 11 
maart 1998 de krachtlijnen in verband 
met de defederalisering van Ontwikke
lingssamenwerking goed. Dat was reeds 
in de jaren 1970 een eis van de Vlaamse 
beweging die daarbij verwees naar de 
onlosmakelijke band tussen zelfbestuur 
en internationale samenwerking. Maar, 
zoals minister-president Luc Van den 

Brande (CVP) het op 24 maart jl. nogal 
omzwachteld in de commissie voor Bui

tenlandse en Europese Aangelegenheden 

zei: „/« het begin van dejaren'70 toen de 

culturele autonomie werd gerealiseerd 

vorui men het vanzelfsprekend dat Ont

wikkelingssamenwerking een gemeen-

schapsbevoegdheidzou zijn. Omwille van 

een specifieke en ietwat bizarre slinger

beweging van de geschiedenis is zulks, 

helaas, niet gerealiseerd." 

J/E|!WARRINC 

Sinds 1988 kunnen de gemeenschappen 
t.a.v. alle domeinen waarvoor ze bevoegd 
zijn met andere naties en regio's sa
menwerken. In het verlengde daarvan 
beschikken ze bovendien over een ver-
dragsbevoegdheid. Ontwikkelingssamen
werking, zo stipt de commissie Staats

hervorming aan, heeft in essentie vandoen 
met internationale samenwerking. Daar
bij gaat het om precies deze bevoegd
heden die tot de gemeenschappen be
horen: onderwijs, universitaire samen
werking, economische ontwikkeling, 
volksgezondheid, armoedebestrijding, 
huisvesting en leefmilieu. Het is daarom 
de logica zelve dat ontwikkelingssamen
werking door de gemeenschappen wordt 
waargenomen. En toch is het juridisch en 
formeel een federale bevoegdheid ge
bleven, terwijl de materiële bevoegdheid 
zich bij de gemeenschappen en gewesten 
situeert. In de commissie Staatshervor-

mmg wordt dit aangeklaagd, want een 
dergelijke, weinig werkbare bevoegd
heidsverdeling leidt tot een concurren-
tieel beleid tussen de federatie en de 
gemeenschappen. Bovendien houdt de 
Vlaamse gemeenschap er ter zake een 
andere visie op na dan de federale over
heid. Dit alles „leidt tot verwarring bi] 

zowel partnerlanden als bij de partner

organisaties op het terrein." 

De commissie Staatshervorming is ook 
niet te spreken over de inhalige houding 
van de federale overheid. De deelgebieden 

worden niet betrokken bi] de betaling van 

de bijdragen aan de betrokken interna

tionale organisaties en bij het beheer van 

de programma's, zelfs niet als het om hun 

eigen bevoegdheden gaat. Hoewel edu

catie een gemeenschapsverantwoordelijk-

heid is, heeft de federale overheid zonder 

overleg een uitgebreid informatie- en edu

catiebeleid ontwikkeld. En aangezien uni

versitaire samenwerking tot de exclusieve 

bevoegdheid van de gemeenschappen be

hoort, is het niet te verantwoorden dat de 

kelingssamenwerking voorstellen. Fred 

Dielens (SP) vroeg zich meteen af waarom 
de minister-president de brief de titel 
Vlaanderen in de wereld. Samenwerken in 

verantwoordelijkheid en solidariteit voor 

een duurzame ontwikkeling meegaf. 
„Waarom werd dit beleidsplan niet ge

woon 'Naar een Vlaams Ontwikkelings

beleid'genoemd? Moeten de redenen voor 

deze terminologische vaagheid misschien 

in de bestaande bevoegdheidsverdeling ge

zocht worden? Ik kan mij niet ontdoen 

van de indruk dat men er gewoon voor is 

teruggeschrokken om de term Ontwik

kelingssamenwerking te gebruiken." 

Wie houdt Vlaamse 
Ontwikkelings
samenwerking 

tegen? 

Nelly Maes: "Toen ze zich veilig 
voelden, kozen veel NCO's weer voor 

de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking." 

federale overheid ter zake nog steeds een 

eigen beleid ontwikkelt." 

POLITIEKE STRATEGIE 

Ondanks de in de commissie Staatsher

vorming verwoorde ergernis en de dui
delijke aanbeveling om ontwikkelings
samenwerking te defederaliseren, lijkt het 
erop alsof de minister-president en som
migen uit zijn parti] een slinger om de arm 
houden. Dat bleek tijdens de discussie in 
de commissie voor Buitenlandse en Eu

ropese Aangelegenheden van het Vlaams 
parlement. Op nadrukkelijke vraag van 
de VU kwam de minister-president er 
eind maart 1998 zijn, naar eigen zeggen, 
'klassieke beleidsbrief' inzake Ontwik-

Dielens betokkelde een gevoelige snaar. 
De minister-president moet steeds op 
eieren lopen wil hij zijn federale collega's 
niet voor de voeten lopen. Bij Van den 
Brande moet je daarom, zoals Dielens 
terecht opmerkte, „steeds tussen de lijnen 

lezen." 

VU-fractieleider Paul Van Grembergen 

achterhaalde waarom dat ook deze keer 
gold. ,fie beleidsbrief komt er op een 

moment dat men op federaal niveau 

zware structurele ingrepen pleegt inzake 

deze materie. De federale staatssecretaris 

Reginald Moreels (CVP) heeft beslist bet 

beleidsmatig element van Ontwikkelings

samenwerking onder te brengen in het 

meest unitaire van alle federale depar

tementen, met name het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. De op te richten 

Belgische Technische Coöperatie (BTC) 

zal voor de uitvoering van het beleid 

instaan. Deze federale voornemens zijn 

zonder meer tegenstrijdig aan een aantal 

in het Vlaamse beleidsplan opgenomen 

inhoudelijke elementen. Bovendien zal de 

BTC Vlaanderen in de wielen rijden. Er is 

hier sprake van een weldoordachte po

litieke strategie. Aan het Vlaams niveau 

wordt toegelaten over de kwestie te de

batteren, maar ondertussen worden de 

échte beslissingen op een ander niveau 

genomen." 

Ook Vlaams VU-volksvertegenwoordi-
ger Nelly Maes drukte haar ontgooche
ling uit. „Van zodra hun positie veilig was, 

hebben vele Vlaamse NGO's weer voorde 

Belgische ontwikkelingssamenwerking ge

kozen. En nu het Belgische ontwikke

lingsbeleid in een diepe crisis verkeert, had 

ik gehoopt dat Vlaanderen van die federale 

chaos zou gebruik maken om orde op 

zaken te stellen. De regionalisering van 

Ontwikkelingssamenwerking zou de eer

ste prioriteit van de Vlaamse regering 

moeten zijn. Precies omwille van de grote 

ontevredenheid met het federale beleid en 

omdat dit beleid meestal de buitenlandse 

verlenging van zuiver Vlaamse bevoegd

heden inhoudt." 

OPGEJAAGD 

De minister-president kon slechts 'het 
onlogische van de huidige situatie' be
amen. Nogal opgejaagd haalde Van den 
Brande naar de federale overheid en 
staatssecretaris Moreels uit. ,J^ot op he

den is er nooit echt gestructureerd overleg 

met de federale overheid geweest. Als de 

federale staatssecretaris voor Ontwikke

lingssamenwerking dan toch per se ma

teries wil regelen die tot de bevoegdheid 

van de gemeenschappen behoren, is het 

niet aan de gemeenschappen om overleg 

met de federale overheid te plegen. Het 

omgekeerde mag dan immers verwacht 

worden." VLD'er Karel De Gucht sprak 
de minister-president moed toe, want 
merkte op „dat Ontwikkelingsbeleid mis

schien wel de gemakkelijkste sector is om 

naar Vlaanderen over te hevelen." Nelly 
Maes verklaarde zich tevreden „met de 

meer assertieve taal die ze in de commissie 

bespeurde." 

Een paar maanden later kwam de kat op 
de koord. Eind mei 1998 keurden Cecile 

Verwimp-Sillis (Agalev), ]ef Sleeckx (SP), 
Freddy Sarens (CVP) en Stefaan Platteau 

(VLD) een voorstel van resolutie naar 
aanleiding van het Vlaams beleidsplan 
goed. In de resolutie wordt niets anders 
dan een poging ondernomen om de 
'Vlaamse assertiviteit' terug te dringen. 
Van de SP'er Sleeckx en van het groene 
parlementslid Verwimp-Sillis wekt dit 
nog weinig verwondering. Hoe dan ook, 
in de resolutie staat letterlijk geschreven 
„Overwegende dat Ontwikkelingssamen

werking in eerste instantie aansluit bij het 

buitenlands beleid, wat een federale be

voegdheid is, vraagt de Vlaamse regering in 

overleg met het federale niveau een con

centratiebeleid te voeren dat complemen

tair is met het federale beleid." 

Dat ook zowel vertegenwoordigers van 
CVP als VLD de klok willen terugdraaien, 
is geen toeval. Nu Moreels zijn her
vorming heeft doorgevoerd en daarbij de 
VLD verzekerde dat ze m.b.t. tot de 
samenstelling van de BTC ook een deel 
van de koek zal krijgen, zijn sommigen 
binnen beide partijen 'van gedacht ver
anderd'. Is er andermaal sprake van een 
'ietwat bizarre slingerbeweging'? 

(evdc) 
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o'n 35 jaar geleden werd Komen naar 

Henegouwen overgeheveld en al die 

tijd vond de overlevingsstrijd van de Vlaamse ziel er 

geen rust. Omdat Vlamingen beseffen dat bij het 

verdwijnen van Nederlandstalig onderwijs hun 

wortels helemaal afgesneden worden, was de 

oprichting van een eigen school onontbeerlijk. 

In 1976 werd de vzw Komitee voor 

Nederlandstalig Onderwijs en Kuituur in 

het Komense (Knokk) opgericht. De af
korting was meer dan dubbelzinnig want 
het zou letterlijk en figuurlijk knokken 
worden om het beoogde doel te be
reiken. 

ROBRECHT VAN KASSEL 

Lezers van ons weekblad weten hoe het er 
al die jaren aan toe is gegaan, velen van 
hen namen deel aan de grote VU-betoging 
van zaterdag 29 september 1979 te Ko
men waar op de grens met Wervik, ter 
hoogte van het kerkhof en langs de spoor
berm, Franstalige rijkswachters met 
scherp op Vlaamse betogers schoten. Een 
jaar later zagen velen de RTBf-reportage 
De heksen van Komen; de ogen van velen 
- ook in Wallonië - gingen toen open. 
Ook deze van Boudewijn, de vorst kwam 
persoonlijk tussenbeide om een einde te 
maken aan de schandalige houding van 
Wallingantische heethoofden die 
Vlaamse kleuters en hun ouders tot aan 
de schoolpoort achtervolgden en uit
jouwden. 

Maar de tijd bleef niet stilstaan. In 1980 
werd door Noordstar en Boerhave het 
Kasteeltje van Komen aangekocht. Een 
statig herenhuis met tuin, boomgaard en 
park; alles samen zo'n halve hectare 
groot. De Vlaamsvriendelijke maatschap
pij verhuurde het pand aan de Vrien
denkring van het Komense, die noemde 
het kasteeltje naar Robrecht van Kassei, 
de zoon van Robrecht van Bethune, die in 
Waasten (een met Komen samengevoegd 
Vlaams dorp) begraven ligt. Later werden 
via acties in het hele Vlaamse land ook 
boeken verzameld om de bibliotheek van 
het kasteeltje te stofferen. Ondertussen 
bleef Vlaanderen edelmoedig en werden, 
o.m. door Marnixringen en op jaarlijkse 
IJzerbedevaarten, centen verzameld om 

in de tuin en in het park drie school
gebouwen op te richten. Prachtige ver
wezenlijkingen die uiteindelijk toch maar 
op de eigendom van iemand anders ston
den. Daarom besloten de leden van 
Knokk op hun algemene vergadering (19 
april '98) om met de "eigenaars" (Mer-
cator-Noordstar, Knokk, Argo) onder
handelingen te beginnen teneinde het 
goed in zijn geheel te verwerven en het bij 
één bestuur (Knokk) onder te brengen. 
De prijs bedraagt ongeveer 4,5 miljoen 

stap zien we 100 getrouwen die gedurende 

5 jaar 2.000 fr. storten. Tenslotte rekenen 

wij op de honderden Vlaamse vrienden die 

een jaarlijkse bijdrage van SOO fr. schen

ken." 

Is dit niet te hoog gegrepen? In het pas 
verschenen nummer van Ons Nieuw Kan-

Vlaamse 
aanwezigheid 

in Komen veranicerd 
fr., het verlijden van de akte werd voor
zien midden juli. (Uiteindelijk werd het 
dinsdag jL). Dat betekende dat de nieuwe 
eigenaars onmiddellijk op stap moesten 
om de nodige centen bij mekaar te zoe
ken, want de in een kwarteeuw ver
zamelde fondsen volstaan niet voor een 
onmiddellijke betaling. 

MOSTAARDZAADJE 

Daarover ondervraagd antwoordde 
Knokk-voorzitter ir. Jaak Moerman dat 
nu ook weer op veel bewuste mensen in 
Vlaanderen wordt gerekend. 
J. Moerman: „Marnixring-Ylaanderen 

zegde reeds 1 miljoen fr. toe, dit voorbeeld 

werd gevolgd door Ring Lode de Boninghe 

uit Wevelgem die 300.000 fr. schenkt." 

Om de rest te kunnen aflossen worden 
drie stappen gepland. 
J. Moerman: „Wij hopen dat 40 Vla

mingen of Vlaamse verenigingen elk 

25.000 fr. willen schenken voor het ko

mende werkjaar '98-'99. Als volgende 

ton, het tijdschrift van Knokk, schrijft 
André Durnez: „Wat bij de inwijding van 

de hoeksteen van het eerste Vlaamse ge

bouw in 1982 mogelijk was, kan nu ook 

nog. Toen werd het risico om 3.000.000 fr. 

in te zamelen door de Vriendenkring ge

nomen en met succes bekroond. Het mos

terdzaadje werd een... boom. Nu neemt 

Over de bouwvergunning voor deze 
klassen werd door Waalse Instanties 

lange tijd groot lobaal gemaakt. 
Uiteindelijk konden ze, op de laatste 

vakantiedag van 1997, worden 
ingewijd. 

kleuters en 35 scholieren. Dat we nu zelf 

eigenaar worden van het terrein en de 

gebouwen is een mooie zaak, de eigendom 

van meerdere instanties beheren is een 

mgewikkelde bezigheid. Eens de aankoop 

gebeurd is, zullen we dus "ons eigen mees

ter zijn", en dat maakt de zaken een stuk 

eenvoudiger." 

Over het aantal leerlingen voor het ko
mende schooljaar is directeur Boutica 
voorzichtig, het blijft altijd afwachten tot 
de eerste schooldag. En nog later, na elke 
vakantie, komen vooral kleuters de ran
gen vervoegen. 

Worden de ouders nog steeds geremd in 
de keuze voor het schooltje? ' ' 
J. Moerman :„De ergste plagerijen zijn nu 

"HUIZE ROBRECHT VAN KASSEL" 

van huurder 
tot eigenaar 

Voor wie interesse heeft om fi
nancieel bij te dragen tot de aan
koop van 't Kasteeltje met domein 
te Komen heeft de vzw een voor
gedrukte intentieverklaring. Ver
volgens kan In alle vertrouwen tus
sen schenker en begunstigde een 
schriftelijke planning voor finan
ciering worden opgemaakt 
Alle Inlichtingen daarover bij-
mevr G. Lammertyn-Boncquet, 
Marksesteenweg 45 te 8500 Kort
rijk (tel en fax 056/22 55 24). 

de vzw Knokk het risico van een ver

ankering van de Vlaamse aanwezigheid. 

Opnieuw zal Vlaanderens mantelzorg ons 

vertrouwen niet beschamen. In het jaar 

2005 kan dan het zuilveren jubileum op 

ons domein in Komen worden gevierd. En 

twee jaar later herdenken we de eerste 

steenlegging van het scholencomplex, een 

kwarteeuw geleden. Dan worden Vlaan

derens inbreng en bijdrage echt verzil

verd!" 

IN ALLE RUST 

Hoe het met het schooltje zelf zit, vroe
gen we aan directeur Roger Boutica, sinds 
1985 werkzaam in Vlaamse schooltje van 
Komen. 

R. Boutica: „Wij hebben het schooljaar 

'97-'98 met 67 kinderen afgesloten, 32 

Plattegrond van het hele domein. 
Links, aan de straatkant het 

kasteeltje. Gebouw A is in gebruik 
sinds 1983, gebouwen Ben Dzijn een 

refter en een overdekte speelplaats 
(uit 1988), gebouw C werd in 1997 

ingewijd. 

wel voorbij. Men laat ons met rust en dat 

is veel waard, zeker voor de kinderen die 

wij op een normale wijze onderwijs in hun 

eigen taal en in hun eigen omgeving willen 

geven. Daarom is de aankoop van 't 

Kasteeltje zeer belangrijk, zo kunnen wij 

de toekomst van het Nederlandstalig on

derwijs in Komen beveiligen. Maar Vlaan

deren moet ons wel een handje helpen. 

Dat kon in het verleden, dat zal nu ook 

wel kunnen." 

(mvl) 
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• • oor wie gelooft dat het ooit nog goed komt met 

V deze wereld is het boek „Doorbraak naar de 

toekomst" van Gunter Pauli een riem onder het 

hart. De auteur is duidelijk: de tijd is rijp om de 

oorlog te verklaren aan de armoede en de 

over exploitatie van natuurlijke bronnen én om te 

investeren in de meest onderschatte kant van de 

mensheid: de creativiteit. 

.y M I L I E U 

Landen die 

blijven 
zweren b|| het 

snelle gewin 

en het oude 

systeem 

zullen 
dinosauriërs 

worden. 

Gunter Pauli (°1956) heeft binnen het 
leader van de Verenigde Naties het 7£ro 

Emissions Research Initiative opgezet. Hij 
studeerde Toegepaste Economische We
tenschappen te Antwerpen en is ais on
dernemer vooral bekend vanwege het 
opstarten van Ecover, de eerste ecolo
gische industriële fabriek. Geen afval of 
„nul-emissies" is voor hem de sleutel naar 
de toekomst voor alle mensen op deze 
aarde. Daarbij moeten wij van de aarde 
niet verlangen dat ze meer produceert, 
maar dat de mensen meer doen met wat 
de aarde produceert. 

CLUSTERS 

Pauli stelt dat, om te zorgen dat er zonder 
afval geproduceerd wordt, afval (output) 

van het ene bedrijf de grondstof {input) 

wordt voor een of meerdere bedrijven. In 
een tijd dat we wel menselijke genen 
klonen en mannen op de maan brengen 
moet er toch ook een efficiënte manier 
kunnen uitgedokterd worden om inkt 
van papiervezels te scheiden zonder 
160.000 hectoliter water per ton ge
recycleerde papiervezels te verspillen. 
Op basis van clustervorming tussen in
dustrieën zullen bedrijven nieuwe part
nerschappen moeten aangaan met andere 
ondernemingen waar ze nooit voordien 
aan gedacht hebben. In vijf stappen 
schetst Pauli een schema waarbinnen de 
clustervorming zich moet voltrekken om 
de industrie in de mogelijkheid te stellen 
te streven naar nul emissies. De vijfde stap 
is dat iedereen durft te denken op langere 
termijn. Niet alleen om zo snel mogelijk 

Milieudefensie 
Gunter Pauli schetst In zijn boek eveneens ver
borgen kansen voor het leger. Indien we nu de 
uitgaven voor het leger verminderen blijven we 
toch zitten met de triljoenen dollars die geïn
vesteerd werden in mensen en Infrastructuur. Hij 
stelt dat de sterkten van het leger dienen aan
gewend te worden voor het welzijn van de sa
menleving. Dat zou o.m. kunnen door een taak 
voor het leger als milieudefensie. Het grootste 
gevaar voor een duurzame samenleving, de mi
lieuverloedering zou een nieuwe opdracht voor 
militairen kunnen zijn. Wereldwijde en lokale eco
logische problemen zouden zinvol aangepakt kun
nen worden door een organisatie die over een 
unieke uitrusting beschikt. 
Daar valt over na te denken! 

é 

het gewin op te strijken door de economie 
en niet louter denken tot aan de volgende 
verkiezingen door onze regeringen. Een 
algemeen beleid dat echt toekomstge
richte maatregelen neemt. Het voorbeeld 
daarbij is moeder natuur zelf. De natuur 

imiteren door niets te laten verloren gaan 

is hierbij de kerngedachte. 

De verwachting is dat de landen die deze 
nieuwe industriële clusters het eerst zul
len tot stand brengen de grote nieuwe 
economische tijgers van de 21ste eeuw 

huisvesting en energie voor een steeds 
aangroeiende bevolking. 
Als economist beklemtoont Pauli dat het 
behoud van de biodiversiteit de verant
woordelijkheid is van de gehele wereld
bevolking. Iedereen moet zijn steentje 
bijdragen om nieuwe manieren te vinden 
om de unieke levensbronnen te helpen 
beschermen. Ecosystemen, als dragers 
van de biodiversiteit, zijn zeer kwetsbaar 
en van de geschatte miljoenen soorten 
insecten en 10 miljoen soorten planten 
hebben we niet eens een inventaris op
gemaakt. We hebben er gewoon geen 
weet van welke functie deze fauna en 

Geen afval: 
doorbraak naar 

de toekomst 
zullen zijn. De landen die blijven zweren 
bij het snelle gewin en het oude systeem 
zullen dinosauriërs worden. Immers, het 
ziet er vandaag al naar uit dat de ge-
industrialiseerde landen in hun eigen af
val zouden kunnen verstikken nog voor
dat de natuurlijke bronnen uitgeput zijn. 
Om een duurzamere samenleving te re
aliseren moeten we om de problemen van 
vandaag op te lossen niet blijven knoeien 
met middelen van gisteren, anders is er 
geen morgen. Creativiteit is de belang
rijkste grondstof die het beleid hiervoor 
nodig heeft. 

BIODIVERSITEIT 

Het treft en verwondert dat in een boek 
dat industriële oplossingen voor maat
schappelijke problemen behandelt zoveel 
(terechte) aandacht aan de natuur besteed 
wordt. Nadat de industrie getracht heeft 
haar productiviteit te verhogen door 
goedkopere arbeidskrachten, lage sociale 
bijdragen en minder risicokapitaal zal in 
de toekomst de productiviteit van onze 
natuurlijke bronnen drastisch moeten 
verhoogd worden. Dit besef houdt in dat 
de industrie verplicht zal zijn om sys
temen te introduceren die de stijgende 
productiviteit van grondstoffen optilt 
naar een niveau waar niets meer verloren 
gaat. Een systeem dat gebaseerd is op 
hergebruik van alle natuurlijke hulpbron
nen heeft als essentieel voordeel dat het 
arbeidsintensiever is. Een nieuwe Groene 
Revolutie zal als leidmotief hebben: meer 

halen uit hetzelfde. Dit wordt voor de 
mensheid de enige kans om haar ma
teriële behoefte te bevredigen op het vlak 
van water, voedsel, gezondheidszorg, 

flora in de natuur juist vervullen, welke 
gevolgen hun verdwijning zal hebben 
voor de gezondheid en het overleven van 
het menselijk ras. Treffend is dat de 
biodiversiteit van de ontwikkelingslan
den van dien aard is dat deze landen de 
hoeders zijn van de meeste oplossingen 
voor de problemen die de rijke landen 
veroorzaakt hebben. 

Biodiversiteit is bij ons (terecht) het kern
woord voor natuurbehoud, zie ook het 
recente decreet betreffende het natuur
behoud en het natuurlijk milieu van de 
Vlaamse Gemeenschap. Des te verwon
derlijker is dat sommige besturen en 
verenigingen de consumptie van de na
tuur met simplistische redeneringen en 
slogans als streefdoel voor natuurbehoud 
durven vooropstellen. 

AFRIKA 

De ontwikkelingslanden hebben volgens 
Gunter Pauli veel meer mogelijkheden 
om een mondiale duurzame samenleving 

te helpen realiseren dan we op het eerste 
zicht zouden denken. Om die landen te 
helpen moeten de rijke landen de ont
wikkelingslanden helpen door techno
logie in te ruilen voor natuurbehoud. De 
ontwikkelingslanden herbergen zoveel 
tropische planten waarvan de chemica
liën kunnen leiden tot tal van nieuwe 
ontdekkingen. Natuurlijke levensvormen 
blijven een bron van nieuwe genen en 
eiwitten alsook een bron die de mens 
inzicht kan verschaffen in chemische pro
cessen die hij tot nog toe niet heeft 
kunnen begrijpen of reproduceren. Pauli 
pleit voor een omzetten van ontwik
kelingshulp in ontwikkelingsinvestering 

om de ontwikkeling daadwerkelijk van de 
grond te krijgen en de derdewereldlanden 
onafhankelijker van het Westen te ma
ken. 

Opvallend is het geloof van Pauli in de 
toekomstmogelijkheden van Afrika. Zijn 
kennis van en ervaring opgedaan in dit 
continent doen hem besluiten dat de 
natuur er veel vrijgeviger is dan men er in 
de meest barre omstandigheden zou kun
nen vermoeden. Hij bepleit de noodzaak 
om alom gekende methoden aan de Afri
kaanse omstandigheden aan te passen 
alvorens deze methoden er toegepast 
worden. 

TEVREDENHEID 

Het management van de nieuwe suc-
cesbedrijven zal grondig veranderen. To

taal en nul zijn in deze context sleu
telwoorden. 

Totale tevredenheid en nul tekortkomin

gen moeten de klant als een kritische 
partner aan de onderneming binden om
dat hij dan producten en diensten blijft 
kopen en terugkomt voor meer. De te
vredenheid van het personeel moet de 
verantwoordelijkheid van iedere werk
nemer voor wat in een bedrijf gebeurt 
optimaliseren. De tevredenheid van de 
aandeelhouders in bedrijven met morele, 
ethische en ecologische principes zal het 
vertrouwen in een onderneming besten
digen. 

Totale kwaliteit en nul fouten betekent 
dat het ultieme doel die kwaliteit dient te 
zijn die aan de samenleving iets waar
devols biedt. 

Totale productiviteit en nul emissies be
tekent dat het gebruik van grondstoffen 
drastisch moet verbeteren en leiden tot 
het voorkomen van afval. De groep con
sumenten die dit waardeert zal in de 
toekomst sterk aangroeien. 
De nieuwe consument zal een burger zijn 
op een vrije markt, een netburger, die via 
de moderne communicatie aan iedereen 
kan meedelen welke zijn kennis en er
varing is over bedrijven die producten 
leveren waarbij ethische, morele en eco
logische bekommernissen centraal staan. 

(hup) 

c» Doorbraak naar de toekomst. Indus
triële oplossingen voor maatschap
pelijke problemen. Gunter Pauli. Uitg. 
VUBPress, Brussel. 1998. 200 blz., 
695 fr. 

30 ]uh 1998 



I n de vakantie van vorig jaar deden wij u de 

hersenen pijnigen met het zoeken naar een 

aantal 'bekende' Vlamingen. Dit jaar mag u ons 

opnieuw verrassen met uw kennis over X! 

Z O M E R W E D S T R I J D 

In de onderstaande biografieën is telkens 
de naam van de hoofdrolspeler of -
speelster weggevallen. Het is de bedoe
ling dat u deze persoon zijn of haar eigen 
naam teruggeeft en de eerste letter van 
zijn of haar achternaam of artiestennaam 

in de passende volgorde (niet deze waarin 
ze nu staan!) op bijgaand antwoord
formulier invult. Om uw kansen te ver
hogen vragen wij u niet om ons de tien 
juiste namen toe te sturen. Het volstaat 
dat u het tienletterwoord vindt. Mocht u 
dit nummer pas na uw vakantie onder 
ogen krijgen: geen nood! Wij geven u 
ruim de tijd om ons uw oplossing toe te 
sturen. Uw inzending dingt nog mee naar 
een prijs als zij op onze werktafel belandt 
voor 31 augustus a.s. Ook dit nog: alle 
bio'tjes bevatten 'gouden tips', al zijn 
deze dikwijls cryptisch omschreven. Ook 
het geslacht van X moet u duidelijk 
worden. Geef nu toe: zelfs een kind kan 
het! 

O De eerste X die wij aan u voorstellen is 
zeker geen onbekende in VU-middens. 
Hij kende en bekeek de partij dan ook van 
binnenuit. X was in het midden van de 
jaren '60 een van de eerste Limburgers die 
voor de VU naar het nationaal (nu fe
deraal) parlement ging. Hij zou er blijven 
tot 1978, eerst als kamerlid, later als 
senator. Zijn naam zal verbonden blijven 
met het officieel aanvaarden van de 
Vlaamse symbolen. Daarna legde deze 
gewaardeerde amateur-historicus zich 
niet alleen toe op het spreken van recht, 
maar ook op het publiceren over ge
schiedenis. Van hem wordt binnenkort 
een prinselijk boek verwacht. Wie is X? 

@ De bekendste vraag van X is nog nooit 
afdoende beantwoord. Toch wordt ze bij 
hoge regelmaat gesteld, ook op de WIJ-
redactie. Ook X heeft ze niet kunnen 
beantwoorden, hij werd amper 33 jaar. 
Mogelijk is met zijn overlijden ook de 
vraag beantwoord: om in de Vlaamse 
onsterfelijkheid te duiken. Dat is alleszins 
het lot dat X beschoren is: hij is één van 
Vlaanderens bekendste overleden au
teurs. Enkele jaren geleden bracht een 
Vlaamse TV hem opnieuw in de be
langstelling door er een bewierookte TV-
reeks aan te wijden. X' onderwerpen 
waren dan ook 'typisch Vlaams': hard 
labeur en veel miserie. 

© Volgens een niet zo oud Vlaams lied 
van Hugo Matbysen is deze X de 'goeroe 
van een generatie rockers'. De zanger 
gebruikte deze omschrijving in de eerste 
plaats om te rijmen. X deed het in de jaren 
'50 nog zonder EPO en zijn hemato-
crietwaarde was wat ze was: die van een 
sportmens na het eten van een goede 

biefstuk. Of de zevende dag voor X een 
rustdag was, weten we niet, maar in 
zesdaagsen was hij een echte specialist. X 
overleed veel te vroeg na een ongeval 
tijdens het beoefenen van zijn passie. Wil 
u echt weten wie X is dan kan u eens gaan 
kijken in Les Forges in de Ardennen: daar 
staat voor hem een gedenkbeeld. 

O Met de staf in de hand begeleidt deze X 
zijn volgelingen naar het Einde van de 
Wereld. 

Tussen dat volkje zit zowat van alles: 
passanten, dagjesmensen, een-, twee- en 
anderstaligen, zelfs de hoofdredacteur 
van een Vlaamse krant. X is een echte Jan 
Publiek die het goed kan uitleggen, toch is 
een mijter aan hem niet besteed, ook niet 
wanneer hij over begin en einde zit te 
filosoferen in Jeruzalem. Toch zoekt deze 
X het niet altijd zo ver weg: ook in de 
Vlaamse hoofdstad voelt deze pastoor 
zich goed in zijn vel. 

© Wij kunnen er niet over oordelen of X 
regelmatig in de wind is, wat wij u wel 

O Ofschoon X zeker geen stalkster is, zijn 
we er toch zeker van dat ze regelmatig bij 
u in de huiskamer kijkt. X doet dat 
schijnbaar graag, want ze doet het al een 
hele tijd. Twee keer verliet X evenwel de 
huiskamer van vertrouwen. Een keer om
dat ze een zee van tijd wilde hebben, een 
tweede keer omdat ze vond dat Vlaan
deren een stem nodig had. Over haar 

Geef X een naam 
en vorm een 

tienletterwoord! 
kunnen zeggen is dat wind en regen, met 
op de achtergrond een Bos, haar grote 
doorbraak, althans in Vlaanderen, be
tekenden. X ging in eerste instantie niet 
dwars door alles heen, maar kwam ge
leidelijk aan meer in de belangstelling. 
Sinds enige tijd is ze een van de vaste 
VTM-gezichten. X heeft een nogal ze
nuwachtige stijl, maar dat kan de jonge 
kijkers en de vrijgezellen blijkbaar niet 
deren. Het is onwaarschijnlijk dat WIJ 
ooit bij X op het afspraakje zal zijn: WIJ 
staat er immers om gekend het publiek 
met open vizier te ontmoeten. 

0 Deze X is een stokoude heer, maar 
blijft eeuwig jong. Over zijn geboor
tedatum wordt rijkelijk geredetwist, net 
zoals over de plaats waar zijn wieg stond. 
De Koninklijke Bibliotheek te Brussel 
bezit een doopceel van hem uit 1496, 
waaruit zou kunnen blijken dat hij een 
Lagelander is, maar anderen zagen hem 
liever in Engeland of in Duitsland. Hem 
zal het allemaal een zorg zijn, X geniet 
van zijn populariteit. Vooral als de spots 
op hem staan, op de planken of voor de 
spiegel, dan zie je hoe hij in zich iets heeft 
van elk van ons. Zowel de zonden als de 
deugden. 

stem en het gebruik ervan bestaat ove
rigens weinig twijfel: ze wordt tot de 
beste van de Lage Landen gerekend. Als 
er echt een 'leading lady' is in Het Huis 
waar ze werkt, dan is zij het wel. La X is 
een wel zeer Bekende Vlaming die zelfs de 
meest nieuwsgierigen onder ons kan be
vredigen. 

© Deze X is vooral bekend door zijn 
'dooien strakske', euh wij bedoelen 
'strooien dakske'. Ouder wordt hij niet, 
maar de fans van het eerste uur vinden 
zijn heldendaden van nu toch iets minder 
geïnspireerd dan vroeger, toen hij nog 
aan de purperen pillen zat of, zoals de 
jongste tijd wel meer mensen, op jacht 
was naar een voetbal. Deze X is bij uitstek 
een jongen van het volk, dat is iedere dag 
opnieuw vast te stellen. Melden we ten
slotte dat noch hij, noch zijn beide blonde 
vriendinnetjes een alledaags huisdier heb
ben. WIJ-lezers die goed in een glazen, 
vliegende bol kunnen kijken, zullen wei
nig moeite hebben met het vinden van 
zijn naam. 

© Waar men ging langs Vlaamse wegen 
kwam men de naam van deze X tegen. 
Zeker tot de vooravond van Kerstdag 

1959. Daarna stonden de vijf letters van 
zijn naam er nog, als een herinnering aan 
de Donkere Dagen waarin hij het lot van 
zijn volgelingen heeft gedeeld. Tijdens de 
bezetting oefende hij twee belangrijke 
functies uit waarvoor hij achteraf "de 
strop" heeft gedragen. Terug onder de 
mensen keerde hij naar zijn oude liefde 
weer, die had zich van hem meester 
gemaakt aan de Leuvense unief. 

® Bij deze laatste X zouden in feite twee 
titels kunnen volstaan: 'Spooken op de 
ruwe heide' is er een van. X' publiceerde 
enkele van zijn andere griezelverhalen in 
de reeks 'Vlaamse Filmkes'. 'Malpertuis', 
de andere titel, zal mogelijk meer bekend 
zijn in de vertaling van Hubert Lampo. 
De Gentenaar X, die ook wel als John 
Flanders door het leven ging, schreef het 
al in 1943. Later werd het werk een echt 
'Vlaamse Filmke' met Orson Welles in 
één van de opgemerkte hoofdrollen. X 
hield van pseudoniemen: zijn echte naam 
was immers Raymond Jean Mier de Kre-
mer. Maar dat zou te moeilijk zijn ge
weest: waar wij van u willen weten is zijn 
Franstalig pseudoniem. 

PRIJS? 

De 10 gelukkigen die als eerste uit de 
stapel juiste inzendingen worden gehaald 
zullen eerdaags een waardevolle schrijfset 
in hun brievenbus zien belanden. 5 an
dere winnaars krijgen een boekenpakket. 
Puzzelen maar! 7 

Antwoordbon 
Het tienletterwoord is 

Naam: 

Adres: 

Op een gele briefkaart kleven en sturen naar Redactie 
WIJ, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. Faxen kan ook: 
02/219.97.25 
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D
e media brachten het bericht dat er eindelijk 

werk zal gemaakt worden van de reeds jaren 

aangekondigde milieutaks op pesticiden. Rik 

Dedapper vindt dit een bijzonder mager begin. 

Taksen op een 5-tal pesticiden, waarvan sommige 

tot in 20 handelsmengsels verwerkt zijn, is maar 

pover. Deze konden, volgens hem, samen met negen 

carcinogene pesticiden, toch maar beter ineens 

verboden worden. 

M I L I E U 

Als de 
consument 

maar 'mooie' 
producten 

heeft, of ze 
ook gezond 

ziJn... 

Negen pesticiden staan om hun carci
nogene {kankerwekkende) aard bekend, 
ze zijn bovendien allemaal in regenwater, 
dus ook in grondwater, terug te vinden. 
Samen met nog een twintigtal, voorlopig 
nog niet vernoemde, andere producten 
die trouwens al lang verboden hadden 
moeten geweest zijn. 
Enkele randbemerkingen. 

FABELTJE 

Dichloovos. Dit is een van die negen 
pesticiden die kanker (kunnen) veroor
zaken, maar die voorlopig niet zal belast 
worden als zijnde een geïntegreerd mid
del, waardoor het gebruik van andere 
pesticiden daalt. Waarom niet meteen 
verbieden? 

In alle geval een zwaar giftig product. Het 
is ook niet zo dat die „negen" alle tot de 

groep van de organische chloorverbin

dingen behoren, zoals de media ver

melden. Carbaryl, Metazachloor, Pro-

poxur en Folpet alvast niet. Wél zijn deze 

laatste kankerverwekkend en dat is op 

zich reeds meer dan genoeg. 

Graag nog een korte omschrijving van de 
6 te belasten pesticiden. De meeste zi]n 
weliswaar bodemherbiciden, die recht
streeks op de bodem worden gespoten, 
maar weer andere worden ook op het 
gewas verspoten. 

Atrazine is een triazinverbinding en be
hoort tot de groep van de herbiciden met 
overheersende wortelwerking. Atrazin is 
zeer stabiel en relatief weinig oplosbaar in 
water, het bezit ook een werking via het 

Pesticiden: geen 
talcs, verbieden! 

Het fabeltje dat die ecotaks zo hoog ligt 
dat deze producten onbetaalbaar worden 
klopt niet, tenslotte gaat het hier om de 
actieve stof en niet om de ballaststoffen. 
Een en ander zal wellicht wat gecon
centreerder worden gemaakt en 10 fr. 
taks per gram is dan ook niet zo ver
schrikkelijk hoog. 

blad. Deze werking kan versterkt worden 
met behulp van een uitvloeier of een 
paraffineolie. De werking is zeer lang
durig, maar langzaam. Hoewel dit een 
schadelijk tot giftig product is, worden 
hierover geen wachttermijnen, noch 
graad van giftigheid vermeld. Vervuilt dus 
niet enkel het grondwater, maar omdat 

UW afvalwaterzuivering zelf bouwen 
Omwille van wegomleggingen die de aan
leg van het riolenngssteisel in Vlaanderen 
met zich meebrengen zijn velen van ons 
ondertussen vertrouwd met de klassieke 
benadering van afvalwaterzuivering. Het 
te zuiveren water wordt daarbij vla een 
uitgebreid netwerk van rioleringen naar 
collectoren geleld, om ulteindeijk In een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te 
belanden 

SUCCESVOL 
In landelijke gebieden met kleine woon
kernen en verspreide bebouwing resul
teert deze werkwijze in hoge Investerlngs-
en exploitatiekosten. Het afvalwater moet 
immers van zeer ver getransporteerd wor
den, voordat het in de RWZI gezuiverd kan 
worden Het Is dan ook niet meer dan 
logisch dat deze gebieden een meer ge
decentraliseerde aanpak voor de zuivering 
van hun afvalwater vragen. 
De aanleg van een kleinschalige water-
zulvenng kan hierbij helpen, vooral ook 
omdat de toepassingsmogelijkheden van 
de verschillende natuurlijke plantensys-
temen verder reiken dan eerst werd aan
genomen Na diverse succesvolle toepas
singen bij geïsoleerde woningen, kan nu 
ook het afvalwater van kleine woonkernen 
door dergelijke systemen gezuiverd wor
den en dit voor een zeer aantrekkellijke 
kostprijs 
Bovendien stelt niemand zich vandaag de 
dag nog echt de vraag of natuurlijke sys-

. ^ m 
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temen voor afvalwaterzuivering geschikt 
zijn. Het komt er veeleer op aan de burger 
en de plaatselijke besturen te overtuigen 
van de voordelen van deze systemen en de 
nodige stimulansen te creëren om en 
wijdverbreide toepassing van de systemen 
te bekomen. 

ZELFBOUW 
Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van 
de Provincie Antwerpen heeft daarom de 

brochure Kleinschalige afvaiwaterzuiverin-. ̂  
gen door plantensystemen - praktische^ 
tips voor zelfbouw uitgewerkt, waarin 
naast een overzicht van de verschillende 
zuiveringssystemen, kort de verschillende 
stappen in het afvalwaterzuiveringsproces 
worden belicht. Bovendien geeft de bro
chure tal van praktische tips om met de 
zelfbouw van een KWZI d.m.v. planten
systemen te kunnen starten en legt ze uit 
hoe men daarbij jaarlijks 50% vermindering 
kan krijgen op de heffing van het af
valwater. 
Deze brochure wil zeker niet één wel
bepaald systeem van KWZI naar voor schui
ven of opdringen. Het systeem dat wordt 
voorgesteld Is m.a.w, geen 'absoluut' te 
hanteren systeem. Plantensystemen heb
ben echter het grote voordeel dat ze zelf 
aan te leggen zijn en bovendien behoren 
planten nog altijd tot de meest ecolo
gische oplossingen 
In de provincie Antwerpen Is deze bro
chure bij de overgrote meerderheid van de 
gemeentelijke milieudiensten gratis te be
komen, geïnteresseerden in andere pro
vincies kunnen de brochure (16 biz ) gratis 
aanvragen. 
c» Kleinschalige afvalwaterzuivering 

door plantensystemen. Praktische 
tips voor zelfbouw. Samenstelling 
Frank coiman. Provinciaal Insti
tuutvoor Hygiëne (afdeling Milieu
projecten), Kronenburgstraat 45, 
2000 Antwerpen (03/259.12.43). 
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het traag afbreekt wordt het ook ge
vaarlijk voor de verbruiker, zeker wan
neer selectief op het blad wordt gespoten. 
Wordt gebruikt in asperge, maïs en in 
schorseneer, ook tegen onkruiden in ap
pel- en perenboomgaarden! 
Diuron is een ureumverbinding en is 
weinig oplosbaar in water. Is dus zeer 
stabiel en werkt hoofdzakelijk via de 
wortels. De opname langs de bladeren is 
secundair. De werking van dit herbicide is 
langzaam, maar de nawerking duurt lang. 
De moleculen zetten zich vast op het 
organisch materiaal en blijven achter op 
de buitenste laag van dat materiaal; plan
ten meestal. 

VERBIEDEN! 

Diuron wordt gebruikt in de fruit; en 
groenteteelt én in de sierteelt. Dit zwaar 
giftige product doodt alle waterleven en 
is ook zeer giftig voor bovengrondse 
gewassen. Het zal u en ons verwonderen 
dat dit zwaar giftige product nog niet 
verboden is, zoals wij ons de vraag stellen 
waarom dit product ooit toegelaten 
werd! 

Isoproturon is, net als de voorgaande, een 
zwaar giftig herbicide dat eveneens tot de 
groep van de ureumverbindingen be
hoort. Het wordt meestal gebruikt voor 
de bestrijding van eenjarige onkruidgras
sen als duist, wilde haver en windhalm. 
En ook van bepaalde tweezaadlobbigen; 
zelfs dovenetel, ereprijs en herderstasje! 
Van dit product zijn er niet minder dan 13 
handelsbenamingen. 

Lindaan is een insecticide en behoort tot 
de kankerverwekkende groep van de ge
chloreerde koolwaterstoffen als DDT. 
Wordt in land- en tuinbouw gebruikt 
tegen bodeminsecten als ritnaalden en 
engerlingen. De veiligheidstermijn is 12 
maanden. Het is een zwaar giftig product, 
ook voor bijen en vee. En uiteraard voor 
de mens, ook nog via het grondwater. De 
giftigheidsgraad en kankerverwekkende 
werking zijn zeer hoog. Onze commen
taar kan nog sterker zijn dan bij het 
voorgaande pesticide, maar wij willen 
niet in herhaling vallen. 
Simazin is een zeer gekend herbicide dat 
langzaam opgenomen wordt door het 
wortelgestel. Het wordt gebruikt (ook 
door de liefhebber!) bij de groenten- en 
fruitteelt, zelfs voor aardbeien. Uiteraard 
ook in de maïsteelt. Wordt niet zo weinig 
aangewend even na het zaaien, maar dan 
weer selectief tussen groeiende erwten, 
bonen en prei, zelfs na het aanaarden! Is 
even schadelijk voor de gezondheid als 
Diuron. 

Onze conclusie is eenvoudig: geen taks, 
maar de hele giftige rotzooi meteen ver
bieden! 

Rik Dedapper 
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oen de unitaire provincie Brabant splitste 

veranderde dat niets aan de 

reeksindelingen van het provinciale voetbal, 

daardoor kwam er geen einde aan de problemen die 

zich sinds jaar en dag tussen ploegen uit Waals- en 

Vlaams-Brabant en Brussel voordoen. Om daar een 

einde aan te maken dokterde Jos Bex, VU-schepen te 

Herent, een splitsingsplan uit. 

Voor een splitsing 
van het Brabants 

voetbai 
Als grootste en rijkste sportorganisatie 
weigert de Koninklijke Belgische Voet

balbond (KBVB) om zich aan te passen 
aan de federale staatsinrichting. Of de 
Rode Duivels het met een respeaievelijk 
Vlaamse of Franstalige ploeg (naar het 
voorbeeld van Noord-Ierland, Wales en 
Schotland) beter zouden gedaan hebben 
op de Wereldbeker '98 in Frankrijk is niet 
het onderwerp van mijn voorstel. 

SiMVREDE 

Wat mij bijzonder bezighoudt is de si
tuatie van de vele kleine clubs uit onze 
dorpen en stadswijken die actief zijn in de 
provinciale reeksen. Ter verduidelijking 
voor de niet-kenners: er zijn nationale 
reeksen (waarin we bv. Stade Leuven en 
K.F.C. Th. Diest terugvinden) en er zijn 
de provinciale reeksen. Voor Vlaams-
Brabant, Waals-Brabant en Brussel spelen 
al de lokale teams in een „Brabantse 
reeks". Gevolg is dat verschillende 
Vlaams-Brabantse ploegen terechtkomen 
in overwegend Brusselse en/of gemengde 
Brussels-Waalse reeksen. Aan deze reeks
indeling zijn weinig of geen voordelen 
verbonden. De nadelen zijn o.a. de ver
plaatsingen, het relatief beperkte sup-
porterspubliek dat de wedstrijden volgt, 
de soms totaal Nederlandsonkundige 

spelleiding, het ontberen van echte 
streekderby's. De meeste van deze na
delen hebben voor de clubs bovendien 
zware financiële gevolgen waardoor de 
leefbaarheid van de lokale ploegen onder 
druk komt te staan. Traditioneel krijgt de 
KBVB elk jaar hieromtrent kritiek van de 
clubs die in een „slechte" reeks terecht 
komen. Ook dit jaar klinkt het protest 
luid en terecht. 

Bij de KBVB leeft nu de idee om vanaf het 
seizoen 1999-2000 alle provincialers in 
hetzelfde bad te stoppen. M.a.w. het 
nadelig systeem voor de clubs in de grote 
periferie van Brussel zal in het nieuwe 
voorstel uitgebreid worden voor alle 
clubs. De nadelen voor een beperkt aantal 
ploegen zal dus overwaaien naar alle 
clubs. Behalve de reeds opgesomde pro
blemen zal dit bovendien grotere ver
plaatsingen vereisen en dus meer gaan 
kosten aan de lokale sportbeoefenaar (en 
de trouwe supporters). 

CEEN\«)UDIC 

Ons voorstel, waarvoor we een zo ruim 
mogelijke steun zoeken, is dan ook vrij 
eenvoudig. De KBVB onder druk zetten 
om een afzonderlijke provincie Vlaams-
Brabant en een afzonderlijke provincie 
Waals-Brabant in het leven te roepen. De 

Brusselse clubs zouden de keuze kunnen 
maken (dit aan zeer strikte regels ge
bonden) tussen de Vlaamse en de Waalse 
reeksen die dan bij uitbreiding Vlaams-

Brabant/Brussel en BrabantWal-

lonlBruxelles kunnen genoemd worden. 
Om de verplaatsingen minimaal te hou
den stellen we bovendien voor om bij de 
reebindelingen de onderlinge nabijheid 
maximaal te laten spelen. 
De opsplitsing in een Vlaamse en Frans
talige provinciale federatie zal dan ook 

het einde betekenen van de unitaire be
stuursstructuur, waar de vergaderingen 
nog verlopen volgens het principe dat alle 
Vlaamse clubafgevaardigden voldoende 
Frans kennen om van deze taal de ei
genlijke vergadertaai te maken. Op dit 
ogenblik is er vooral wrevel bij de clubs 
uit de ruime omgeving van Brussel. In
dien het hangende voorstel van totale mix 
het haalt zal de onvrede in alle lokale 
clubs de kop opsteken. 

Jos Bex 

2öe provinciale 
als voorbeeld 

De bestaande Reeksindeling van 2de pro
vinciale A 1998-1999 ziet er als volgt 
uit: 

Waver Limal, St.-Joost, Grez-Doiceau, 
NS Tervuren, KVK Zaventem, Scup Jette, 

_Kortenberg, RR Brussel, Rixensart, RU 
Oudergem, KVW Woluwe, HO Veltem, 
Maccabi, Et. Dielegem, Tempo-Overijse, 
Marmara. 

In het voorstel-Bex bestaat de 2de pro
vinciale van Vlaams-Brabant/ Brussel uit 
volgende 2 reeksen: 

2de provinciale A: NS Tervuren, KVK 
Zaventem, Tempo-Overijse, FC Vil
voorde, SK Halle, CS Machelen, HO 
Merchtem, Delta Londerzeel, SK Op
wijk, KM Tollembeek, D. Pamel, Zellik 
Sp., FC Wambeek, Dilbeek Sp., Kester, 
FC Pepingen. 

2de provinciale B: 01. Wespelaar, 01. 
Wijgmaal, Everbeur, USG Kumtich, KO 
Begijnendijk, FC Tremelo, FC Baal, HO 
Bierbeek, St. Haasrode, Tielt St., Lo-
venjoel, Meldert, Korbeek Sp., Sp. Rots
elaar, St. Diest, HO Veltem. 
Brabant-Wallon/Bruxelles krijgt dan zo'n 
2de provinciale: 

2de provinciale A: AS. Geldenaken, He-
lecine, Piétrain, Noduwez, Terhulpen, 
Ways-Genappe, Perwez, WS Woluwe, 
Sart-Risbart, Mt.-St.-Guibert, Pécrot, Ro-
sières. Eisene, Etterbeek, Waterloo, Re-
becq. 

2de provinciale B: Opham, Saint-Michel, 
Vlezenbeek, Ittre, ES Brakel, RFC Evere, 
RUSA Schaarbeek, Ganshoren, Turon, 
Bierges, Huppaye, Oviedo Asturiana, 
Stokkel, Bon Air, Turkiyem Sp. 

Jos Bex wil 

voorkomen 

dat kleine 

voetbalclubs 

met nog 

grotere 

kosten 

worden 

opgezadeld 

dan nu reeds 

het geval is. 
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In Lennik spreekt men Nederlands 
Met Hier spreekt men Nederlands wWeu 
het Rodenbachfonds en Vorming & Ge
meenschap een aanzet geven tot een 
bewust Nederlands taalgebruik in 
Vlaams-Brabant, In de Rand en In Brus
sel 
Dit project is de jaarlijkse zomeractivtteit 
die gewoontegetrouw in augustus te 
Lennik doorgaat Het feest begint nu 
vrijdagavond met een lichte toets. 

SER 

Een tentoonstelling brengt een selectie 
uit het recente werk van (gewezen WU-
)cartoonlst Brasser (Pol De Valck). Met de 
nodige prikken en een vleugje humor 
worden de kijkers aangezet na te denken 
over de problematiek van de slruatie van 
de Vlamingen en het Nederlands in Brus
sel, de faciliteiten, de verfransing van de 
Rand en de communautaire verhoudin
gen in België. 

Via de kracht van de cartoon - een lach 
en een traan - wordt de francofone 
arrogantie scherp aan de kaak gesteld. 
Met enige ironie dwingt Brasser de Vla
mingen ook tot de nodige zelfkntiek. 
Opening van de tentoonstelling Een prik 
van Brasser op vrijdag 31 juli om 20u. 
Gasten zijn cartoonist Brasser en ge
deputeerde Herman Van Autgaerden. 
Presentatie Kris Baert (Radio 2) De ten
toonstelling gaat door in Feestzaal Ge
meenteschool-Centrum, H Ghyselen-
straat 19 te 1750 Lennik. Ze is van vrijdag 
31 juli tot en met woensdag 12 augustus 

'1998, dagelijks van 14 tot 16u, en 's 
avonds tijdens de voordrachten te be
kijken. 

DE HOND VAN ANNIE 

Met een uitgebreide voordrachtenreeks 
en daguitstappen wordt het project
thema verder uitgediept 

Maandag 3 aug. om 20u.; Nederlands 
Wereldwijd door Leo Camerlynck (Alge
meen Nederlands Verbond) 
Dinsdag 4 aug. om 20u.: Het maat
schappelijk belang van vaardigheid In 
taal door prof dr. Pol Cuvelier (LJFSIA) 
Woensdag 5 aug. om 20u.: Sant in 
eigen Rand door de schrijfster Brigitte 
Raskin, inwoonster van een gemeente in 
de Rand 
Donderdag 6 aug. om 20u.: Spring
levend Nederlands door schrijver Her
man J Claeys. 
VrUdag 7 aug. om I4u.50: Neder
landers in Brussel een bezoek aan het 
museum David en Alice van Buuren te 
Brussel 
Maandag 1D aug. om 20u.: Dat Ne-
dedands van ons door dr. Annie Van 
Avermaet (KU Leuven) Ooit was zij de 
jonge dame in het TV-programma Hier 
spreekt men Nederlands (975 afleve

ringen), samen met Joos Florquin, Fons 
Fraeters en hun pratende Duitse herder 
Dinsdag i i aug. om 20u.: van taalstrijd 
naar taalbeleid, door David Vits (VVB) 
woensdag 12 aug. om 20u.: De taal is 
gansch het volk . ? door historicus Roel 
Jacobs 
Donderdag 18 aug. om 6u.30: Vlamin
gen in Amsterdam Stadswandeling, be
zoeken, rondvaart op de grachten te Am
sterdam Begeleiding JuulWydooghe 
Zondag 23 aug. om lau.: Lommemjk 
Zevenborren Taalgrenswandeling in Al
semberg en St -Genesius-Rode Begelei
ding Juul Wydooghe. 
Al de lezingen worden gehouden in de 
feestzaal waar de cartoenale doorgaat 
•=» info: RoOenbacMómts of vorming 

& Gemeenschap. Juul WyOooghe. 
Nlnoofsesteenweg 230, 1700 DU-
teek. Tel. 02/567.00.22 - Na 18u.: 
02/552.01.50. 
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EU-stemrecht? 
OKI Maar splits 

dan ook het 
kiesarron
dissement 

Halle-Brussel-
Vllvoorde. 

Tijdens de afgelopen weken onstond heel 
wat voor- en tegenstand inzake het stem
recht voor EU-burgers die in en rondom 
het Brussels hoofdstedelijk gewest ver
blijven. Met de hooggewaardeerde Bri
gitte Grouwels op kop die grandioos het 
Vlaams-Brussels standpunt verdedigde en 
daardoor met haar meeste CVP-bonzen 
compleet dwarslag. Hoed af voor die 
dame, die tijdig het gevaar voor de 
Vlaams-Brusselse minderheid ziet aan
komen (cfr. Brusselse Post, aprilnummer, 
en in Le Soir). 

En de moedeloosheid van Mare Platel 
(DS, 1998-07-18), in zijn opinie-artikel 
over de invloed van zo'n EU-stemrecht in 
de 6 faciliteitengemeenten en de Vlaamse 
rand rond Brussel, spreekt voor zich: de 
franskiljonse rode draad die van een Bra-
cops en VdB destijds tot het FDF-& Co 
van nu loopt om de Brusselse olievlek uit 
te breiden, gaat gestadig verder. De Stan

daard was zo goed een opinie-artikel van 
de Brusselse PSC-er Domique Harmei op 
te nemen (DS, 1998-07-13, net na 11 
juli!) waarin die meteen de hoofdvogel in 
"wishful thinking" afschiet; maak van het 
hele kiesarrondissement Halle-Brussel-
Vilvoorde één groot "tweetalig" gewest, 
en dan komen al die Vlamingen netjes aan 
hun trekken.... Dat is geen olievlek meer, 
eerder een heel olie-exploitatieveld! En 
die brave autochtone Vlaamse inwoners 
moeten dat maar geloven, om dan wat 
later zelf uit hun eigen streek gebonjourd 
te worden. Of, het oeroude begrip ius 

sangui (recht van het bloed, eigen aan de 
levensstijl van Latijnse volkeren) dat hier 
weerom tracht te heersen over het ius soli, 

het recht van de grond, het territori-
aliteits-beginsel, eigen aan de levensstijl 
van de Germaanse volkeren... 

TER OVERWEGING 
Dit heet hangijzer werd op z'n Belgisch 
naar september verschoven. Inmiddels, in 
alle kalmte, volgende feiten en stand
punten ter overweging: 

1. Stemrecht verlenen aan EU-burgers die 
minstens 5 (6 ?) jaar hier wonen: hoeveel 
van hen blijven hier langer, tenzij zij, of 
hun zoon of dochter, inmiddels een lokale 
schoonheid huwden? In hoever zijn zij 
aan het lokale gemeentebeleid geïnteres
seerd als zij gemiddeld na 6 a 8 jaar terug 
naar hun moederland of elders gaan? 

2. In welke mate wil de (tijdelijk ver
blijvende) EU-burger hier wat Neder
lands of Frans leren kennen voor wat 
meer dan het dagelijks "winkelend" ge
bruik? Welke nieuwsmedia volgen zij? 
TV-zenders als BBC, CCN, ZDF zullen 
geregeld ingeschakeld worden, zeker 
door Britten, Duitsers en Skandinaven. 
Een pittige anekdote: in een kleine 
Vlaamse kopieerderij in St.-Genesius-
Rode zag ik drukwerk liggen van een 
lokale Zweedse vereniging. Tekst in het 
Zweeds. Met als uitgever Mr. XYZ, rue 
de 1' Eglise, Rhode St. Genese....! 

Uit internationale ervaring weet ik dat 
Denen of Zweden, dus ook kleine taal-

Andries Caluwaeits 
overleden 

Net voor het afsluiten van deze uitgave vernamen we liet overiijden van 
Andries Caiuwaerts. Dries werd te Gent op 13 augustus 1930 geboren. Hij was 
de zoon van een gematigd Viaamsgezinde ACV-miiitant en werd ambtenaar, 
eerst bij het ministerie van Teweri<steiiing en Arbeid, en van 1972 tot 1992 bij 
de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, de latere 
Vlaamse Raad. Dries werd lid van de Algemene Raad van de VVB, bestuurslid 
van WB-Gent - waar hij socialisten betrok bij vergaderingen over de Vlaamse 
beweging - redactielid (1958) van het "Berichtenblad van de VVB" en 
documentalist van het door de WB uitgegeven documentatieblad Feiten en 
Meningen, waarvan Wilfned Martens hoofdredacteur was. De grote ver
dienste van Dries was de oprichting van de Nationale Bevlaggingsactie (1956-
1980) en de stichting van de Orde van de Vlaamse Leeuw. Hij trad als spreker 
op op 11 juli-vieringen en was lesgever op Vlaanderen-weken georganiseerd 
doorhetOecumenischVormingscentrum Wec/eA7esse in Cadzand (Nederland) 
en door het Woodbrookerswerk in Holland en Barchem (Nederland). Hij was 
ook redactielid van Het Pennoen. 
In 1964 werd Dnes op de lijst Volksbelangen In Sint-Amandsberg samen met 
Georges de Kegel, Maurits Coppieters en Jan Ritzen tot gemeenteraadslid 
verkozen. 
Als alert Vlaamsgezind ambtenaar heeft de temperamentvolle en taalvaardige 
Caiuwaerts, door middel van met grote zin voor humor geschreven in
gezonden brieven en door discrete tips aan bewindslieden en parlements
leden veelvuldig de aandacht gevestigd op "Belgische wantoestanden". 
Wij bieden de familie onze deelname in de rouw. 

EU-stemrecht 
contra Halle-
Brussel-Vilvoorde 
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groepen, goede uitzonderingen niet te na 
gesproken, geen Frans kennen; een Deen 
kent wel wat Noors of Zweeds, van de 
"grote talen" uiteraard Engels, en, zij het 
in mindere mate, Duits. 
Men ziet hoe de zg. faciliteiten een ver
tekend beeld geven naar de EU-alloch-
tonen toe, dat alles ten nadele van de 
oorspronkelijke Vlaamse autochtonen. 
Leo Peeters had twintig jaar vroeger zijn 
inmiddels beroemde/beruchte rondzend
brieven moeten rondsturen. 

3. Voor zover mijn informatie strekt, 
krijgen EU-burgers stemrecht, dus zij mo

gen maar moeten niet naar de gemeen
telijke stembus. Al te gek! Zij mogen 

stemmen, maar de lokale Vlaamse, 
Waalse, Brusselse inwoners moeten naar 
de stembus, op straf van boete! Reden te 
meer dat de staat België meteen de 19e 
eeuwse stemplicht moet afschaffen en het 
stemrecht invoeren, dat in alle EU-lan-
den, behalve Portugal en Griekenland, 
reeds lang bestaat. 

4. De splitsing van het kiesarrondissement 
Halle-Brussel-Vilvoorde. Een oud Vlaams 
zeer. Destijds werd er met de staatsher
vorming een gekke structuur van een of
ficieel tweetalig Brussels-19-gewest met 
regering en al in het leven geroepen. Qua 
grenzen is het een eiland in Vlaanderen a 
la West-Berlijn in ex-DDR "vorher die 

Wende" van 1989. Goed, maar tegen alle 
administratieve logica in maakt het toch 
nog een grensoverschrijdende eenheid uit 
met de kiesdistricten Halle en Vilvoorde, 
waarvan de zes gemeenten met faciliteiten 
voor Nederlands-onkundige inwoners. 

deel van uitmaken. Een "contradictio in 

terminis". Je reinste onzin! Volgens de 
logica zelve moeten de grenzen van zo'n 
gewest samenvallen met die van de kies
arrondissementen! 

Vergeet het! Dat schaadt alle Franstalige 
verzuchtingen en belangen voor hun olie
vlektechnologie. Stel even dat die split
sing een feit is, dan zouden in de kantons 
Halle en Vilvoorde kiezerslijsten en -do
cumenten alleen maar in het Nederlands 
in omloop komen. Dan is het hek niet 
van, maar óp de Vlaamse dam: op lange 
termijn zullen dan de Franskiljonse eisen 
in de faciliteitengemeenten en van de 
Franstalige bewoners in Dilbeek, St-Pie-
ters-Leeuw e.a., verzwakken, want dan 
kunnen zij niet meer stemmen op één-
tahge Brussels-Franstalige partijen vanuit 
hun woning in Vlaanderen! Liet VU-
senator Rob. van de Zande al zoiets niet 
in die richting horen? 
Daarom: voer het EU-stemrecht in, maar 
met waarborgen en - Europees gezien -
aangepast aan de unieke situatie van een 
Vlaamse minderheid in een regio binnen 
het (vooralsnog gangbare) staatsbestel van 
een Vlaamse meerderheid. Daarom: EU-
stemrecht ja, maar meteen ook de sphtsing 
van het kiesarrondissement Halle-Brus-
sel-Vilvoorde. Waardoor op lange termijn 
een automatische verzwakking van de 
fransdolle desiderata in dit deel van het 
Vlaams grondgebied zal optreden. 

Herman A.0. Wilms, 

(De auteur is sinds 40 jaar Brusselse 

Vlaming te Vorst-Brussel) 

Kandidaturen voor 
coöptatie in Partijraad 
in overeenstemming met artikel 
3.C.1.2 van de VU-statuten, zal de 
partijraad op zaterdag 12 septem
ber 1998 overgaan tot de co
öptatie van 5 bijkomende stem
gerechtigde partijraadsleden. 
Volksunieleden of -kaderleden 
kunnen hiervoor hun kandidatuur 

schriftelijk stellen bij Greet Claes, 
voorzitter van de Partijraad, Bar-
rikadenpleln 12,1000 Brussel - fax 
02/217.35.10. 

De lijst van kandidaten wordt af
gesloten op maandag 7 septem
ber 1998 om 12 uur. 

Gele rozen 
voor een leeuw 

Op zaterdag 11 juli hebben de Volksunie-
Jongeren van het Meetjesland een actie 
gedaan in Evergem-Ertvelde, Sleidinge, 
Lembeke en Kaprijke. Waar zij een 
Vlaamse Leeuw zagen hangen, werden de 

mensen beloond met een gele roos. Sa
men werden zo'n honderd rozen over
handigd. De actie zal zich volgend jaar 
herhalen. 

Ronnie Genbrugge, VUJO-Meetjesland 

30 juh 1998 



^ UIT DE REGIO ^ 

Dr. Devaster overleden 
Te Groot-Bijgaarden is op 19 juli jl. 
Karei Devaster overleden, de dokter 
was op 24 juni 1910 te Leuven geboren. 
Als student speelde hij een rol in het 
AKVS, een engagement dat hij zijn hele 
leven lang trouw is gebleven. Aanvan
kelijk was hij huisdokter te Asse, maar 
vestigde zich na de oorlog in hartje 
Brussel. Ook in de hoofdstad deed De
vaster zijn reputatie van volkse dokter 
en overtuigde Vlaamsgezinde alle eer 
aan. Daarom ook werd hij VU-lid en 
konden vele Vlaamse initiatieven bin

nen en buiten Brussel op zijn steun 
rekenen. Tot op hoge leeftijd hield hij 
zijn kabinet in een zijstraat van het 
Barrikadenplein, zodat wij hem en zijn 
echtgenote als buren beschouwden. Na 
het beëindigen van zijn praktijk vestigde 
de familie zich in Groot-Bijgaarden. 
De crematie van de overledene had in 
intieme kring plaats, een herdenkingsmis 
ging door maandag 27 juli jl. 
Onze redactie deelt mee in de rouw die 
mevrouw Maria-Louise Meert, echtge
note Devaster, en de familie treft. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag 27 juli j l . werd volgende persme
dedeling verspreid. 

DOPING BEDREIGT ONZE 
VOLKSGEZONDHEID 

De trieste actualiteit in de Ronde van Franl<rijl< 
drukt ons opnieuw met de neus op de feiten. 
een te lakse dopingbestrijding is een be
dreiging voor de volksgezondheid. De VU 
roept alle verantwoordelijken op hun ogen te 
openen en de strijd tegen doping aan te 
binden. 
Waar vroeger enkelingen op topniveau zich tot 
gezondheidsbedreigende producten wendden 
om hun prestaties te verbeteren, heeft het 
dopinggebruik zich ondertussen ruim vertakt 
tot in de wereld van de amateursport. In fit
nesscentra zijn verboden producten zonder 
veel problemen verkrijgbaar. Wanneer kinderen 
vanuit een sportieve motivatie tot op topniveau 
willen doorstoten, worden zij automatisch ge
confronteerd met doping en verplicht om in te 
stemmen met de "medische begeleiding" van 
een sportarts. De producten zelf worden steeds 
ingenieuzer en moeilijker op te sporen onder 
invloed van malafide wetenschappers die zich 

hiehn specialiseren. Dit belangt ons allen aan en 
beperkt zich niet meer tot "het wereldje" al
leen. 
Het is beschamend te merken hoeveel actoren 
betrokken zijn bij het hele gebeuren en hoe 
weinig Initiatief wordt genomen. Waar blijft de 
overheid met haar controle op fitnesscentra en 
op de eigen topsporters? welke resultaten 
boekte de dopingcommissie reeds? Hoe lang 
nog kan de houding van sportbonden en spon
sors worden geduld die enkel de resultaten zien 
van topsporters en hen kost wat kost tot bo
venmenselijke prestaties dwingen zonder re
kening te houden met mogelijke gevolgen? 
Geen enkele werkgever kan op een dergelijke 
manier omgaan met zijn werknemers, waarom 
dit blijven dulden in de sportwereld? Waar 
blijven tenslotte de gevestigde Orden van Ge
neesheren en Apothekers met hun sancties 
tenwljl "welwillende artsen en apothekers" in de 
medische wereld maar al te goed gekend zijn? 
De Volksunie zal aangaande doping niet zomaar 
laten betijen en haar verantwoordelijkheid wél 
nemen. De vu dnngt onder meer aan op een 
Europese conferentie rond dopingbestrijding 
en zal in het Vlaams parlement interpelleren 
over de tekortkomingen van de bevoegde mi
nister. 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 50 aug. SINT-GILLIS-WAAS: 

Met de bus naar de IJzerbedevaart. Op
stapplaatsen: Kerk Meerdonk 7u.30; kerk 
De Klinge 7u.45, kerk St-Cillls 8u.; Dries St-
Pauwels 8U.10 en Dries Sinaal 8u.20. Om 
11u. eucharistieviering; 11u.30 IJzerbede
vaart. Om 15u. bezoek aan de stad Gent. 
Deelname; reis 200 fr.; -I2j. 100 fr, be
devaartweide: 250 fr. (wk. 200 fr) In
schrijven bij Remain De Grave (770.70.62). 

ZO. 30 aug. NEVELE: Met VU-Ne-
vele en de Vlaamse Vriendenkring Groot-
Nevele per boot vanuit Nieuwpoort naarde 
IJzerbedevaart. Deelname boottocht -t-
toegangsprijs: 470 fr.p.P; Reservatie op 
rek.nr. 141-0595062-13 op naam van Mi
chel Roelens, Centstraat 5, 9850 Nevele, 
uiterlijk op 20//8. Info bij de bestuurs
leden. 

zo. 6 sept. LEDE: I0de vu-bar
becue in zaal Hofsmeer te Impe. Aperitief 
om 12u. Inkom 400 fr. Org.; VU-Lede. 

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

WEST-VLAANDEREN 
WO. 12 aug. BRUGGE: VVVC-

Brugge-Noord bezoekt de brandweerka
zerne aan de Pathoekeweg. info bij de 
bestuursleden. 

'.'. Za.22aug.lZECEM: 13deVlaamse 
Zomerfeest. Domein Ruytershove. Om 
13U.30 start minivoetbaltornooi. 20u. 
VUJO-f uif met LBS Emelgan, DJ V-Max en DJ 
Nick De Dobbelaere. Ook op 23/8. Om 9u. 
eindrondes minivoetbaltornooi. 9u.45 ape
ritiefwandeling; 11u. finale minivoetbal en 
aperitief met muzikale omlijsting; 13u. 
smulfestijn. I5u. retro-voetbalmatch; 

16U.30 „Schijt je rijk". Dooriopend; spring-
kasteel en schminkkraam. Org.; VU en 
vujo-lzegem. 

WO. 26 aug. BRUGGE: Voordracht 
door apotheker R.J. Willaert over,,Natuur
lijke genezing met kruiden". Om 15u. in de 
Magdalenazaal, Violierstraat 7 te Brugge. 
Deuren vanaf 14u. Na de activiteit is er 
koffietafel voor wie dit wenst. Org.; VWG-
Brugge-Noord. 

Zo. 30 aug. LANGEMARK: N.a.v. 
Boerenkrijgherdenking; wandeling van 5 
km langs de Boerenkrijgroute, met levende 
taferelen en scènes uit de vrijkorpsen en de 
Boerenkrijg. Tot slot openluchtfeest rond 
en op de kasteelvijver. Org.; Baekeiand-
stoet-comlté, culturele raad en Davids-
fonds. 

Ma. 14 sept. BRUGGE: Dagtrip 
met WVG-Brugge naar Planckendael. Ver
trek rond 8u. station Brugge tot Mechelen 
(9U.30). Van daaruit per boot (om 10u.) 
naar Planckendael. Deelname (trein, boot, 
inkom + gids) 610 fr. Inschrijven vóór 13/8 
bij Joriska (050/34.19.74 of 
050/55.15.23). 

Zo. 18 sept. ROESBRUGCE: N.a;V. 
Boerenkrijgherdenking; Om 19u. hoogmis 
in de St.-Martinuskerk, gevolgd door in
wijding marmeren gedenkplaats ter na
gedachtenis van de vrijwilligers, de brand 
en de wederopbouw van het dopr Ge
legenheidstoespraak door R.A. Blondeau, 
gevolgd door receptie. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 31 Juli LENNIK: Openings-

avond tentoonstelling ,,Een prik van Bras
ser". In aanwezigheid van de cartoonist en 
gedeputeerde Herman Van Autgaerden. 
Presentatie Kris Baert. Om 20u. in Feestzaal 
Gemeenteschool-Centrum, H. Chyselen-
straat 19, 1750 Lennik. De tentoonstelling 
loopt tot Woe. 12/8 dagelijks van 14 tot 
I6u. en 's avonds tijdens de voordrachten. 
Org.: Rodenbachfonds. 

Ma. 5 aug. LENNIK: Nederlands 
Wereldwijd. Voordracht door Leo Camer-
lynck (ANV). Om 20u. in Feestzaal Gemeen
teschool-Centrum, H. Ghyselenstraat 19 te 
Lennik. Org.; Rodenbachfonds i.s.m. Vor
ming en Gemeenschap. 

Dl. 4 aug. LENNIK: Het maat-
Schappelijk belang van vaardigheid in taal. 
Voordracht door prof. Dr. Pol Cuvelier (UF
SIA). ). Om 20u. in Feestzaal Gemeente
school-Centrum, H. Ghyselenstraat 19 te 
Lennik. Org.; Rodenbachfonds i.s.m. Vor
ming en Gemeenschap. 

WO. 5 aug. LENNIK: Sant in eigen 
Rand. Voordracht door auteur Brigitte Ras
kin. ). Om 20u. in Feestzaal Gemeente
school-Centrum, H. Ghyselenstraat 19 te 
Lennik. Org.; Rodenbachfonds i.s.m. Vor
ming en Gemeenschap. 

DO. 6 aug. LENNIK: Springlevend 
Nederlands. Voordracht door auteur Her
man J. Claeys. ). Om 20u. in Feestzaal 
Gemeenteschool-Centrum, H. Ghyselen-

' straat 19 te Lennik. Org.; Rodenbachfonds 
i.s.m. Vorming en Gemeenschap. 

Ma. 10 aug. LENNIK: Dat Neder
lands van ons. Voordracht door Annie Van 
Avermet (KUL). ). Om 20u. in Feestzaal 
Gemeenteschool-Centrum, H. Ghyselen
straat 19 te Lennik. Org.; Rodenbachfonds 
i.s.m. vorming en Gemeenschap. 

Dl. 11 aug. LENNIK: Van taalstrijd 
naar taalbeleid. Voordracht door David Vits 
(Vlaamse Volksbeweging). ). Om 20u. in 
Feestzaal Gemeenteschool-Centrum, H. 
Ghyselenstraat 19 te Lennik. Org.; Roden
bachfonds i.s.m. Vorming en Gemeen
schap. 

WO. 12 aug. LENNIK: De taal is 
gansch het volk... voordracht door his
toricus Roel Jacobs.). Om 20u. in Feestzaal 
Gemeenteschool-Centrum, H. Ghyselen
straat 19 te Lennik. Org.; Rodenbachfonds 
i.s.m. Vorming en Gemeenschap. 

Zo. 30 aug. GRIMBERGEN :Met 
VTB-VAB-Grimbergen/Beigem/Humbeek 
naar IJzerbedevaart. Vertrek om 8u. Bei-
gem-station; Grimbergen-station 8u.10; 
Manke Vos 8u.15; oprit Ring in Wemmel 
8U.20. Na de plechtigheid verrassingsbe-
zoek ergens aan de Vlaamse Kust. Reissom 
autobus; 400 f r Alle info en inschrijving; 
Gaston Asselberghs (02/269.20.77). 

Za. 30 aug. MEISE: De 71ste IJ
zerbedevaart, de laatste voor de volgende 
verkiezingen, moet een massale uiting zijn 
van de wil van Vlaanderen om zijn lot in 
eigen handen te nemen. De Meisenaars 
hebben de mogelijkheid per bus te be
devaarten. Vertrek om 8u.15 aan het res
taurant Manke Vos. Na de plechtigheid 
verrassingsbezoek ergens aan de Vlaamse 
kust. Reissom bus 400 fr. Alle info + in
schrijving; Maurits Passchyn, Vilvoordse-
steenweg 81 te 1860 Meise, tel. 
02/269.69.35. 

LIMBURG 
Zo. 23 aug. GENK: Jaariijks tuin- en 

braadfeest, met streepje muziek. Vanaf 
16u. in Restaurant Sint-Maarten, Stations
straat 13 te Genk. Deelname 400 (200) fr. 

Inlichtingen en inschrijvingen bij Ria 
Geurts, 089/35.64.18 (19-21U.) en bij Hugo 
Olaerts, 089/35.32.83 (10-12 en 17-18U.). 
Org.; VU-Genk. 

Zo. 30 aug. HEUSDEN-ZOLDER: 
Met de bus naar de IJzerbedevaart met 
om 14U.30 bezoek aan leper en .,ln 
Flanders Fields". Vertrek om 7u. Lum-
men Markt; 7u.10 Heusden, St.-Willi-
brordusplein; 7u.20 Beringen Hoek 
Scheigoorstraat/Markt; 7U.30 Paal 
Oude Tramhalt; 7u.45 Tessenderio Vis
markt. Deelname; 750 fr. (busreis, be
devaart, inkom museum en fooi chauf
feur). Org.; IJzerbedevaartkomitee 
West-Llmburg. Info; Frans Vanstipelen, 
011/42.59.95. 

Zo. 13 sept. HASSELT: Exclu 
Sieve Brunch van VU-Hasselt. In de Ca-
tharlnazaal, N. Cleynaertslaan te Has
selt. Aanvang vanaf 10u. Deelname; 
Volw. 400 fr., -12 jaar 250 fr. Info en 
inschrijvingen; Frieda Brepoels, 
011/23.70.36. 

ANTWERPEN 
za. 22 aug. ANTWERPEN: 2de 

provinciale ontmoetingsdag FVK-Ro-
denbachfonds Anterpen. Met de bus 
naar de Boerenkrijggemeente Sint-
Amands. Vertrek; 9u. Kerkplein Wom-
melgem (bushalte); 9u.05 Rondpunt 
Wommelgem; 9u.15 Turnhoutsepoort 
Borgerhout; 9u.20; Roosevelt-
plaats/Atheneum Antwerpen; 9u.30 
Berchem Station:9u.40; Mortsel (Luit-
hage); 9u.50 Edegem (hoek Drie Eiken
straat/ Prins Boudewijnlaan); lOu. Kon-
tich (kruispunt Prins Boudewijnlaan/Mo-
lenstraat). Met o.m. bezoek aan het Boe-
renkrijgmuseum en poëtische wande
ling langs de Schelde. Deelname; 250 fr, 
p.p. (busreis, bezoeken, brochure). In
schrijven vóór 7/8 bij FVK-Rodenbach-
fonds (03/231.06.28). 

zo. 30 aug. WOMMELGEM: Met 
de autobus naar IJzerbedevaart. Vertrek; 
7U.15 Broechem kerk; 7u.20 Verkeers
lichten Rans; 7u.30 Wommelgem Kerk-
plaats; 7U.35 Rondpunt parking oprit 
Antwerpen; 7u.30 Borsbeek F Beiren-
slaan (GB); 7u.45 Mortsel (hoek Grote 
Stwg); 8u. ElsdonkKerkplein; 8u.15 Hoek 
Jan de Voslei/Jan Van Rijswijcklaan. Deel
name; 400 fr. Info . Karel De Grijze 
(03/449.82.12) of Ward Herbosch 
(03/353.68.94).Org.; KK Jan Puimège, 
VNSE Edegem, Vlaamse Vriendenkring en 
VU-Wommelgem. 
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De lijst met grieven is lang: het begon met 
één verzorger, nadien werden ploeglei
ders en een ploegdokter opgesloten, ver
volgens werden renners in verzekerde 
bewaring genomen en alsof dat nog niet 
volstond gingen persjongens in de vuil
bakken van een hotel snuffelen om te zien 
of zij daar geen sporen van verboden 
producten konden vinden. Als klap op de 
vuurpijl heropende het plots genadeloos 
toeslaande Franse gerecht een gesloten 
gewaand onderzoek naar vermeende mis
toestanden bij het Nederlandse TVM. 

IN OPSTAND 

Eigenlijk sprak niemand nog over de 
sportieve (?) prestaties die geleverd wer
den, bekommerde men zich nauwelijks 
om de gele trui en de ritwinnaar. Doping 
regeerde de Tour. De grote baas van de 
Ronde, Jean-Marie Leblanc wist niet 
meer van welk hout pijlen maken. De 
man moest meer en meer kunnen dan 
rijden en omzien. In het editoriaal van Le 

Monde en Le Figaro werd hij vriendelijk 
maar dringend verzocht de Tour stop te 
zetten, de renners naar huis te sturen en 
eens serieus na te denken over de toe
komst - zo die er nog was - van de 
wielersport en de Tour de France. 
Kan het, mag het verbazing wekken dat 
de renners in opstand kwamen? Zij von
den het welletjes en eisten dat de jour
nalisten nu eens eindelijk aandacht ging 
besteden aan de sportieve esbattementen, 
dat de heksenjacht op dopinggebruikers 
werd stopgezet. Zij begrepen maar al te 
goed dat de geloofwaardigheid van de 
wielersport was ingestort, dat het publiek 
vast geloofde dat er in het peloton geen 
„zuivere" coureurs rondreden. Erg on
gerust waren zij daar aanvankelijk niet 
over. Het verleden had hen geleerd dat 
het publiek nu eenmaal kort van memorie 
is en gemakkelijk én graag vergeet. 
Daarom geloofden ze rotsvast dat het tij 
zou keren, dat het onweer zou over
waaien tot ze er zich plots rekenschap van 
gaven dat de Tour al meer dan halfweg 
was en niemand precies wist wie in het 
geel reed, wie de rit had gewonnen en wie 
de bolletjestrui droeg. Iedereen was met 
alles bezig behalve met de sportieve strijd. 
De Tourbaas kon de coureurs maar al te 
goed begrijpen en hij was hun protest niet 
ongenegen maar moest wel voorzichtig 
blijven. De Franse gerechtelijke instanties 
wilden van geen afgeven weten. In de cel 
genoten de ondervraagde renners geen 
voorkeursbehandeling. Het ging allemaal 
te snel. Er konden maar weinig diplo
matieke of politieke voorzorgsmaatre
gelen worden getroffen. De geest was uit 
de fles... of uit de flacon. 
Het siert Leblanc dat hij geen onvertogen 
woord heeft gesproken. Hij liet zich nooit 

W.n en rond de Tour hebben we alles meegemaakt. 

L Het werd zelfs zo erg dat de basis vond dat zij in 

opstand moest komen, dat zij haar rechten moest 

laten gelden. 

gaan. Probeerde controle te verwerven 
over de chaos. Bij Bernard Hinault sloe
gen de stoppen door toen hij voor de 
micro weerwerk bood: „Het is niet om

dat je bij de renners dopingproducten 

vindt, dat ze die ook gebruiken...". Neen, 
inderdaad niet. Ze verzamelden die om ze 
nadien aan hun schoonmoeder cadeau te 
geven. 

Ook de UCI vond geen antwoord op de 
crisis, op de uitdaging, op de oppor
tuniteit zoals dat in managerstaai heet. 
Hein Verbruggen meldde dat geen sport
bond meer dopingcontroles organiseert, 

De 
is 

financiert, 't Zal waar wezen. En even 
waar is dat die controles weinig of he
lemaal niets voorstellen. Dat de stropers 
in deze tijden veel sneller zijn dan de 
jagers. Dat misbruiken moeiteloos kun
nen „gemaskeerd" worden... Dat men 
onderzoekt wat men „graag" onder
zoekt. 

NIETS AAN DE HAND 

De bedreigde wielersport kreeg in het 
afgelopen weekeinde onverhoopt steun 
van Juan Antonio Samaranch. De voor
zitter van het IOC en gewezen aanhanger 
van generaal Franco, vond het welletjes 
worden. De grote koopman werd on
gerust. Hij dacht aan zijn belangen en die 
van de sponsors van de internationale 
topsport. Hij deed een uitspraak om van 
achterover te vallen: „Nu worden alle 

stoffen die door de medische commissie 

van het IOC zijn verboden als doping 

beschouwd. Yoor mij is dat niet bevre

digend. Doping gaat voor mij om de 

middelen die de gezondheid van de sporter 

schade toebrengen. De producten die al

leen op een kunstmatige manier het pres

tatieniveau bevorderen, horen wat mij 

betreft niet op de dopinglijst". Samaranch 
pleit ervoor de lijst met verboden sti
mulerende middelen drastisch in te kor
ten en een „exacte en concrete" definitie 
voor doping op te stellen. Van de bazen 
moetje het hebben. Of juister nog: van de 
kooplui die vrezen dat hun inkomens
bronnen wel eens zouden kunnen op
drogen indien de huidige malaise over
slaat naar andere sporten die natuurlijk 
ook vertrouwd zijn met dopinggebruik. 
Wie het atletiekgebeuren volgt is stom
verbaasd wanneer er in één week minder 
dan twee wereldrecords worden verbe
terd. Maar daar is natuurlijk niets aan de 
hand. Evenmin als op de wereldkam
pioenschappen voetbal waarvan onze na

tionale Michel D'Hooghe trots verkon
digde dat alle dopingonderzoeken ne
gatief waren uitgevallen en dat dit de 
logica zelf was vermits voetballers met die 
kwaal niet vertrouwd kunnen zijn daar zij 
permanent hun verstand moeten gebrui
ken bij het spelletje. Het is maar hoe je het 
uitlegt natuurlijk. 
Neen, we voelen echt mee met de wie
lersport. We hebben het veloke altijd een 
warm hart toegedragen en we zien niet in 
waarom dit nu plots zou moeten ver
anderen. We zijn niet verbaasd over wat 
naar boven komt al zijn we wel ge-

koopman 
ongerust 
schrokken van de plotse hardheid en 
genadeloosheid die uit het ganse verhaal 
blijkt. De doping rijdt mee in de pelotons 
en we vrezen en vermoeden dat dit nog 
lange tijd zo zal zijn. De onontbeerlijke 
mentaliteitswijziging om veranderingen 
op gang te brengen achten wij niet haal
baar. Het gaat immers niet langer om de 
competitie alleen. Harder, sneller, hoger. 
Spektakel van 's morgens tot 's avonds. 
Zware ritten, recordgemiddelden, het 
hooggebergte, verschroeiende tijdritten, 
massaspurten, valpartijen: de kwaliteit 
van de opvoering mag geen moment 
verslappen. Het publiek moet meehijgen 

met de lijdende renners. Op spek en 
eieren houdt niemand het vier dagen vol. 
Dat weten ook de jagers, die voor een stuk 
de afgevaardigden zijn van de reeds ge
citeerde kooplui en die het daarom niet 
erg vinden dat de stropers voor ze uit 
lopen of rijden. 

Ook nu zal het publiek vergeten. Even
tuele veroordelingen ten spijt. 

ONZE TOM 

Waarmee we nog niets gezegd hebben 
over de sportieve kwaliteit van deze 
Ronde. Eigenlijk is het een kleine Tour. 
Omdat de ploeg van Ullrich te sterk is, 
omdat de jonge Duitser geen tegenstan
ders (meer) heeft na het verdwijnen van 
de Festina's, omdat de dopingaffaire(s) de 
rennersbenen voor een stuk hebben ver
lamd. Wat niet belet dat onze nationale 
kampioen Tom Steels zijn verplichtingen 
deze keer ruimschoots nakomt. Tom rijdt 
een goede Ronde. De Mapeis doen het 
over het algemeen trouwens zeer be
hoorlijk. Vier ritzeges in twee weken en 
Andrea Tafi bijna elke dag in de aanval. 
Het is ooit anders geweest. 

Olympus 

Op spek en 

eieren houdt 

niemand de 

Tour vol... 
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Meer dan 1 miljard 
Het heet dat Real Madrid 20 miljoen pound 
zou bieden aan Arsenal voor de overnanne van 
centrunnsplts Bergkamp. Omgezet in Bfrs. 
spreken we van ruim 1.200.000.000. Plus de 
postzegel voor het transferformuller. 
We weten natuurlijk niet of het allemaal zo'n 
vaart zal lopen maar het staat wel vast dat de 
grenzen voortdurend worden verlegd en dat 
de waanzin de voetbalwereld blijft besturen. 
In Engeland is het hek helemaal van de dam, 
Transfers van minder dan 100 miljoen worden 
eigenlijk niet meer vermeld en echt ernstig 
wordt het wanneer men over bedragen van 
om en bij de 500 miljoen praat. De spe-
lerslonen, of moeten we spreken van ko
ninklijke salarissen, evolueren parallel. Klui-
vert vroeg meer dan één miljoen per week 
aan Arsenal... 

En daarmee zijn we waar we wilden aan
komen: Arsene Wenger, de gevierde en on
getwijfeld bekwame sportieve baas van de 
Londense landskampioen. Is plots moord en 
brand gaan schreeuwen omwille van de over
matige invoer van buitenlands talent. Hij 
voorspelt moeilijkheden voor de Engelse na
tionale ploeg. Als dat niet nobel ende edel Is, 

Wenger vergeet er wel bij te zeggen dat hij 
zijn Arsenal bedolven heeft onder buiten
landse topspelers, De Nederlanders Berg
kamp en Overmars, een legioen goede Fran
sen. Precies zijn voorbeeld heeft andere clubs 
tot gelijkaardige investeringen geïnspireerd. 
Zijn plotse ongerustheid is dan ook schijn
heilig en ongeloofwaardig. 
Over de Invoer van vreemd talent kan men 
kort zijn: zolang de buitenlanders beter zijn 
dan de eigen spelers Is er weinig aan de hand, 
vindt Iedereen baat bij de situatie, in de jaren 
zeventig Hepen er veel buitenlandse klas
sespelers (Rensenbrink, Larssen, LeFèvre, 
Haan, Krieger e,a,) rond op onze velden, zij 
hielpen de grote generatie van de Jaren 
tachtig vormen. Erger, Ja dramatisch wordt 
het wanneer de Ingevoerde buitenlanders 
niet beter zijn dan de eigen jongeren, niet 
beter en vaak zelfs minder goed. Dan be
schadigen zij 's lands voetbal in de diepte en 
de breedte Dat verschijnsel doet zich mo
menteel bij ons voor. Tot wat dit kan lelden 
hebben we gezien op het WK in Frankrijk en 
niets wijst er op dat de kwaal daarmee zal zijn 
uitgezweet. 

r 
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I s het jaar IS 00 voor de stad Brugge werkelijk dat 

grote historische breekpunt geweeste Werd toen 

een punt gezet achter die merkwaardige 

kunstproductie, waarvoor deze stad zo heinde en 

verre beroemd was geworden f Kreeg ook de klassieke 

Renaissance er geen kansen meer f De antwoorden 

op deze vragen vormen het uitgangspunt van de 

tentoonstelling „Van Memling tot Pourbus". 

geregistreerd als meester in de St.-Lu-
casgilde. In het oeuvre van Memling is de 
invloed van Van der Weyden duidelijk 
aantoonbaar. Over het algemeen kan men 
stellen dat Memling minder dramatisch 
werkt, mmder theatraal ook; Memlmg 
straalt meer rust en elegantie, intimiteit 
en sierlijkheid uit. 

Gerard David (° rond 1460 te Oudewater, 
bij Gouda en + op 13 augustus 1523 te 
Brugge) genoot zijn eerste opleiding 
waarschijnlijk in Haarlem, waar hij de 
invloed van meesters als Albert van Ou-
water en Geertgen tot Sint Jans on
derging. 

Behoudens een kortstondig verblijf in 
Antwerpen verbleef David te Brugge, 
waar hij in 1484 als lid van de St.-
Lucasgilde werd geregistreerd. Daar trad 
hij in het huwelijk met de schilderes 
Cornelia Cnoop. De aanwezigheid van 
werken van Gerard David in Genua, 
alsook de aanwijsbare Italiaanse invloed 
in bepaalde werken, laten vermoeden dat 
David een traditionele en artistieke Ita-

Ttonende H. 
Maagd met 

St.-Lucas en 
St.-Elooi 

(Lanceloot 
Blondeel, 

1545) 

14 

De 19de-eeuwse romantische literatuur is 
er gedeeltelijk schuld van dat de 16de 
eeuw te Brugge tot nog toe eerder stief
moederlijk behandeld werd. Traditioneel 
gesitueerd in de sfeer van Bruges-la-Morte 

werd deze periode vooral door de sym
bolisten, o.a. in de literatuur door Ge
orges Rodenbach (1855-1898), afgeschil
derd als een uiterst mystieke tijd, een 
periode van teloorgang en wegkwijning. 
Dit beeld oefent nog steeds grote aan
trekkingskracht uit. Vraag is of deze 
'sfeerschepping' klopt met de historische 
werkelijkheid. 

IDEALE STAD 
Reeds de allereerste onderzoeken terzake 
roepen inderdaad een totaal ander beeld 
op. In de 16de eeuw herrekende Brugge 
zich als een haast 'ideale stad' naar men
senmaat. Het was er goed om te leven en 
te blijven. Ernstig historisch onderzoek 
toont aan dat Brugge, alhoewel het de 
leidende rol als handelsmetropool diende 
af te staan aan Antwerpen, toch nog 
steeds belangrijke tekenen van welvaart 
vertoonde. Brugge bleef ook toen nog een 
centrum voor hoogwaardige kapitaals-
intensieve activiteit. De kunstproductie 
en de kunsthandel waren daarbij be
langrijke sectoren. 

Het is precies daarvan, dat in de ten
toonstelling Van Memling tot Pourbus 

diverse aspecten getoond worden. Zij 
hebben op zich reeds voldoende bewijs
kracht om dit verkeerde beeld van Brugge 
tijdens de 16de eeuw te corrigeren. Het 
waardige vertrekpunt van deze tentoon
stelling IS een representatieve selectie uit 
het oeuvre van de wereldberoemde 15de 
eeuwse grootmeesters Hans Memling en 
Gerard David. 

Kunst 
in de ideale stad 

Hans Memling (ook Jan Memlinc ge
noemd) werd geboren in Seligenstadt 
nabij Mainz, ca. 1433 en overleed op 11 
augustus 1494 te Brugge. Na enige tijd in 
Duitsland doorgebracht te hebben en een 
mogelijke leertijd bij Rogier van der Wey
den te Brussel werd Memling op 30 
januari 1465 als poorter te Brugge in
geschreven. Twee jaar later was hij er 

liëreis gemaakt heeft. Als laatste grote 
meester uit de zogenaamde Brugse school 

van de Vlaamse Primitieven straalt hij een 
overtuigende monumentaliteit uit. Toch 
verliest hij daarbij nooit de belangrijkheid 
van het detail uit het oog. 
Het werk van deze twee grootmeesters 
vormt een ware synthese van de artistieke 
verworvenheden van de vorige generatie 

Vlaamse meesters. Met dit oeuvre cre
ëerden zij een specifieke Brugse artistieke 
identiteit, reeds dusdanig beschreven in 
de 16de-eeuwse hteratuur, die als een 
canon zal gelden voor de volgende ge
neraties. 

BIJ de studie van die volgende generaties 
wordt in deze tentoonstelling speciale 
aandacht besteed aan de polen 'traditie' 
met haar neiging naar perfectie en hoge 
kwaliteit en 'vernieuwing'. Door diverse 
factoren worden immers ook stilaan 
nieuwe italianiserende elementen geïn
troduceerd. Op een erg persoonlijke 
wijze werden deze nieuwe tendenzen ver
werkt door Lanceloot Blondeel. Naast 
schilder was deze Vlaamse kunstenaar 
ook werkzaam als graveur, architect en 
ontwerper voor tapijt- en beeldhouw
werk en glasramen. Hij werd geboren te 
Poperinge in 1498 en overleed te Brugge 
op 4 maart 1561. In 1519 werd hij te 
Brugge als vrijmeester aanvaard. Hij werd 
vooral bekend wegens de door hem ont
worpen vroeg-renaissancistische schoor
steen van het Brugse Vrije. 
Een schitterende combinatie tussen tra
ditie en vernieuwing krijgt gestalte in het 
werk van Pieter Pourbus. In zijn werk 
krijgt de nieuwe kunsttheorie, gebaseerd 
op de regels van de klassieke Italiaanse 
Renaissance voor het eerst haar volledig 
beslag in de Vlaamse kunst. Zijn figuur 
vormt dan ook het waardige eindpunt 
van deze tentoonstelling. Pieter Jansz. 
Pourbus werd rond 1510 te Gouda ge
boren en overleed te Brugge op 30 ja
nuari 1584. In 1538 kwam hij in de leer 
bij Lanceloot Blondeel te Brugge. Zijn 
gesigneerd en gedateerd werk Het Laat

ste Oordeel (Brugge) is duidelijk schat
plichtig aan Michelangelo. Naast por
tretten schilderde hij ook nog landkaar
ten voor Karel V en voor de stad 
Brugge. 

In 1583 schilderde Pieter Pourbus op het 
portret van Jacob vander Gheenste de 
bijkomende tekst Hoe schoone bepeerelt / 
Gheen-ste (de) ter wereld. Hierbij gaat het 
ongetwijfeld om meer dan een louter 
woordspelletje, maar om een gefundeerd 
getuigenis van het gedegen imago van de 
stad Brugge, waarvan Pourbus zelf ook 
nog getuige was. Het levendige imago van 
Brugge bleef over gans Europa uistralen 
tot diep in de 16de eeuw. 
Ook andere getuigenissen kunnen hier
voor opgediept worden. Erasmus spreekt 
nog steeds over het Athene van het Noor

den. Nog in 1567 verwijst de Italiaan 
Guicciardini naar Brugge als „de ideale 
stad", een plek waar het goed was te 
verblijven. 

Op bestuurlijk vlak was Brugge haar tijd 
ver vooruit. Men besteedde er gedegen 
aandacht aan de rechtspleging, aan so-
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ciale problematiek en aan infrastructurele 
noden zoals watervoorziening. Cultuur, 
hoffelijkheid en goede omgangsvormen 
stonden er in hoog aanzien. De reeds 
geciteerde Guicciardini kon in dit ver
band dan ook terecht schrijven: „Te 
Brugghe zijn de vrouwpersoonen soo 
schoon/Lieffelijck/Sober ende matich/als 
t'eenigher stede van deze landen". 
Het Erasmiaanse denken, gefundeerd op 
de principes van verdraagzaamheid en 
gelinkt aan het humanistische streven 
naar een vernieuwde en rechtvaardige 
maatschappij, blijft er de toon aangeven. 
De Spaanse humanist Juan Luis Vwes 

(Valencia, 1492 - Brugge, 1540) vestigde 
zich te Brugge vanaf 1512. Hij werd er 
bevriend met Erasmus, Fr. Craneveld, 
Thomas Morus en Budé. Zijn huis werd 
een centrum van humanistische cultuur. 
Zijn vele werken werden steeds herdrukt 
en vooral in de 16de-17de eeuw was zijn 
invloed zeer groot. Het zijn echter de 
gevolgen van reformatie en contrare
formatie die tijdens de tweede helft van 
de 16de eeuw dit optimisme fundamen
teel aantasten en doen omslaan in een 
algemene neerslachtigheid. In verschil
lende golven zullen grote delen van de 
intellectuele elite, naast grote groepen 
handelaars en artiesten de stad ontvluch
ten. 

ITAUANISME 

In verband met de schilderkunst kan 
gesteld worden dat de eerstvolgende kun
stenaarsgeneratie uit het begin van de 
16de eeuw, met namen als/. Provoost, de 

Meester van het Heilig Bloed, Albert Cor-

nelisz., Ambrosius Benson, weliswaar de 
eigen Brugse artistieke canon overnemen, 
maar toch open blijven staan voor ver
nieuwende impulsen. Dit zal o.a. uit
monden in een rationalisering van het 
artistieke arbeidsproces, de aanmaak van 
een productie voor de vrije markt, con
tacten met andere centra, zoals Antwer
pen en het doorbreken uit het Brugse 
isolement, o.m. door confrontatie met 
geïmporteerde kunstwerken en invoering 
van italianiserende elementen. 
We stelden reeds dat Lanceloot Blondeel 
de spil zal worden van een tweede groep 
kunstenaars, bij wie de italianiserende en 
renaissancistische kenmerken duidelijker 
zichtbaar worden. Aldus ontwikkelde hij 
een eigen waardevolle stijl, die beïnvloed 
was door de dialoog met Antwerpen, 
door contact met schilders uit het Noor
den en met vooral Lombardische ex
pressievormen, die doordesemd waren 
van de Renaissance-geest. 
Het waardige sluitstuk kan dan van
zelfsprekend gevormd worden door het 
werk van Pieter Pourbus, die nog recht
streekser beïnvloed werd door de klas
sieke Italiaanse Renaissance, maar die dit 

^ T E N T O O N S T E L L I N G • 

alles wist te combineren met een briljant 
koloriet, een precieze toets en een tra
ditionele Brugse perfectionistische tech
niek. Pourbus was een pure Renaissance-
mens: naast schilder ook ontwerper, car-
tograaf en ingenieur. 

VERFIJNING 

Onder de titel Verscheidenheid in tech

nologie en productie besteed de tentoon
stelling ook aandacht aan de productie 
van boeken, prenten en kaarten. Het gaat 
hierbij over de vroegste typografische 
realisaties uit de Nederlanden, met fi
guren zoals Colard Mansion, de Engels
man William Caxton en de Bretoen }an 

Brito. Allen zagen te Brugge het levens
licht in het laatste kwart van de 15de 
eeuw. 

Twee generaties later zal Hubrecht de 

Croock zich onderscheiden door de pu

blicatie van de geschriften van belangrijke 
humanisten, onder wie J.L. Vives. Van 
groot belang was ook de productie van 
uitgever en numismaat Hubert Goltzius. 
Samen met humanist Marcus Laurinus 

werden goed geïllustreerde werken ge
drukt over de Griekse en de Romeinse 
geschiedenis, maar daarnaast ook allerlei 
humanistische, juridische en numisma-
tische werken. Ook aandacht voor Mar

cus Gheeraerts (Brugge, 1521 - Engeland, 
?, ca. 1604), schilder, cartograaf en boek-
illustrator, en Johannes Stradanus (= Jan 
van der Straeten, Brugge, 1523 - Firenze, 
1605) die vanaf 1546 te Firenze werk
zaam was voor de Medici, kende in
ternationaal succes. 

„Traditioneel" blijft de laatste grote bloei 
te noemen van de productie van uiterste 
luxueuze handschriften. Dit zal zo voort
duren tot in het midden van de 16de 

eeuw. In dit verband dient zeker melding 
gemaakt te worden van Simon Bening, die 
ook voor buitenlandse opdrachtgevers 
uiterst verfijnde landschapsillustraties 
uitvoerde. 

Dirk Stappaerts 
c& Van Hans Memling tot Pieter Pour

bus. Brugge in de 16de eeuw. 

In het Memlingmusem-Oud Sint-

Janshospitaal, MariastraatlZonneke-

tneers te 8000 Brugge. Vanaf 15 au

gustus tot 6 december 1998. Dagelijks 

van 10 tot 21u. Toegangsprijzen: 350 

fr., groepen 250 fr., scholen 150 fr., 

gezinnen 700 fr. Info: 050/44.66.44. 

Reservatie aanbevolen. 

Rust tijdens 
de vlucht naar 
Egypte 
(Ambrosius 
Benson, 1499-
1550) 

15 
BIJ uitgeverij Lannoo verscheen begin dit 
jaar 'Het stadliuis van Leuven' een mooi 
gesclienkboel< over tiet belangrijkste - en 
misschien wel mooiste - gebouw in de 
hoofdstad van Vlaams-Brabant. Het 
spreekt voor zich dat er uitgebreid wordt 
ingegaan op de de bouw, de plannen en 
de uitvoering van de werken, maar voorts 
wordt er ook aandacht besteed aan het 
leven op en rond de Grote Markt, waarop 
het stadhuis gelegen Is. Een afsluitend 
hoofdstuk beschrijft het Leuvense stad
huls In zijn huidige vorm. Louis hoeft be
paald niette klagen. 

deren' is uitgegeven in de beste traditie 
van het Davidsfonds. 
Dat ook Lannoo erg fraaie boeken kan 
maken heeft de uitgever met 'Gotische 
architectuur in België', een nieuw deel in 
de reeks 'Architectuur In België', zeker 
bewezen, in een eerste hoofdstuk wordt 
aandacht besteed aan het bouwbedrijf op 
zich, daarna komen achtereenvolgens de 
kerken, de kloosters, de kastelen en de 
stad aan bod. Een afsluitend hoofdstuk 
heeft het over de afwerking van de go
tische architectuur met daarbij veel aan
dacht voor de muurschilderingen. Mensen 

Uit de kunst! 
Nog meer Leuven bij Acco met een boek 
dat volledig gewijd Is aan 'De Sint-Pie
terskerk te Leuven'. Auteur DavidMeilaerts 
beschrijft de bouw en talloze restauraties 
van de In aanvang Romaanse, later go
tische kerk. Erg interessant Is het afslui
tende hoofdstuk over de kunst die de kerk 
bevat. Daarin o.m. een verhelderende bij
drage over het recent gerestaureerde 
drieluik 'Het laatste avondmaal' van Diri( 
Bouts, waarschijnlijk het bekendste stuk 
uit de collectie. 
Kerk en stadhuls werden gebouwd in de 
Middeleeuwen en dat die bijzonder boel
end waren blijkt uit een erg fraai ge-
schenkboek van het Davidsfonds. 'Rond
reis door middeleeuws Vlaanderen' heet 
het en het Is samengesteld door Honoré 
Rottier. De middeleeuwen blijken niet die 
periode van verval te zijn geweest waar
voor velen ze hielden of (In mindere mate) 
nog steeds houden. Dat wil Rottier aan
tonen en hij doet dat door de klemtoon te 
leggen op het middeleeuwse stadsleven: 
de religieuze en burgerlijke gebouwen, de 
opgang van de scholen, de handelsmen
taliteit, de ontspanningsmogelijkheden. 
Deze 'Rondreis door middeleeuws Vlaan-

met een beetje Interesse voor geschie
denis weten dat de muren van de meeste 
middeleeuwse kerken Immers niet zo 
kleurloos zijn ais nu, maar stichtende te
keningen bevatten over o.a. hemel en hei. 
Hoeft het gezegd dat In deze kunstige 
uitgave ook de Slnt-Pleterskerk en het 
stadhuls van Leuven hun verdiende 
plaatsje krijgen? 
Dat het ook in de enige echte Vlaamse 
hoofdstad goed plaatjes schieten Is be
wijst 'Wonen en leven In Brussel' een 
prettig kijkboek van Piet Swimtierghe en 
Jan Veriinde. Dit boek is een broertje van 
'Wonen en leven In Parijs' en is opnieuw 
gemaakt met dezelfde stevige ingredi
ënten. Voor wie Brussel wil ontdekken, 
zowel van binnen als van bulten, is dit een 
niet te missen boek boordevol (dure) in
terieurideeën. 
Tot slot vestigen we nog de aandacht op 
twee kleinschaligere, maar daarom met 
minder waardevolle, uitgaven bij Amster
dam University Press. Eentje heet 'Vreemd 
volk Beeldvorming over buitenlanders in 
de vroegmoderne tijd' en beschrijft aan de 
hand van divers bronnenmateriaal -
gaande van schilderijen van Rembrandt 

tot een reisbrief van Jacob Cats - hoe de 
mensen uit die tijd dachten of gingen 
denken over 'vreemdelingen'. Een andere 
uitgave In dezelfde reeks heet 'Oud en 
lelijk. Ouderdom In de cultuur van de 
Renaissance'. De ouderen van vroeger ble
ken zeker niet altijd afgeschreven of aan
gewezen op liefdadigheid, maar hadden 
veelal een grote invloed. Opnieuw wordt 
hier onden7oek geleverd aan de hand van 
o.a. de schilderkunst en de literatuur. 
Beide uitgaven zijn bestemd voor geoe
fende historici. 

c» Het stadhuis van Leuven. iMichiel 
Heirman, Jan Staes & Leopold Oos-
terlynck. Uitg. Lannoo - Helt. 1997. 
167 biz., 1750 fr. 

ĉ  De Sint-Pieterskerk te Leuven. Da
vid Meilaerts. uitg. Acco - Leuven. 
1998.157 biz., 1250 fr. 

o» Rondreis door middeleeuws Vlaan
deren. Honoré Rottier. Uitg. Da
vidsfonds - Leuven. 1996. 226 biz., 
2495 fr. 

c» Gotische architectuur In België. 
iMarian Buyle, Thomas Coomans, 
Jan Esther & Luc Francis Genicot. 
Uitg. Lannoo - Tieit. 1997.240 biz., 
2950 f r. 

c» wonen en leven In Brussel. Plet 
Swimberghe & Jan veriinde. Uitg. 
Lannoo - Tielt. 1997.208 biz., 1980 
fr. 

cs> Vreemd volk. Beeldvorming over 
buitenlanders in de vroegmoderne 
tUd. Haraid Hendrix & Ton Hoen-
selaars (red.). Amsterdam univer
sity Press - Amsterdam. 1998,146 
biz., 710 fr. 

c» Oud en lelUk. Ouderdom in de cul
tuur van de Renaissance. Haraid 
Hendrix & Riet Schenkeveid-van 
der Dussen (red.), uitg. Amsterdam 
university Press - Amsterdam. 
1996.110 biz., 619 fr. 
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S inds de jaren '80 is er hi] historici een duidelijke 

trend naar het schrijven van biografieën 

merkbaar. Zo verschenen recent levensverhalen van 

o.a. Frans Van Cauwelaert, Herman Vos en Joris van 

Severen (deel 2). Op de vooravond van 1 mei 1998 

werd in Menen een biografie van August Debunne 

aan de reeks toegevoegd, auteur is de jonge 

historicus Hendrik Defoort. 

<# B O E K E N 4 

De kracht van 

August 
Debunne lag 
in ziJn grote 

Inzet om het 

alledaagse te 
verdedigen. 

16 

De socialistische politicus August De
bunne, overleden in 1963, was niet alleen 
de eerste socialistische volksvertegen
woordiger van het arrondissement Kort
rijk, hij was in de periode 1921-1938 ook 
de eerste socialistische burgemeester van 
West-Vlaanderen (Menen). Veel oudere 
inwoners van deze West-Vlaamse grens-
stad spreken nog altijd met ontzag over 
hun burgemeester. 

„ORATEUR VIOLENT" 

August Debunne werd in 1872 in Menen 
geboren, als oudste van vijftien kinderen 
in een arbeidersgezin. Hij ging niet wer
ken in lawaaierige fabrieken, wel in een 
stoelmakerij. Daar kon gepraat worden 
en dat had een bepalende invloed op het 
verdere leven van de ]onge Debunne. 
In zijn studie schetst Hendrik Defoort de 
beginjaren van het socialisme in Menen. 

Die embryonale beweging werd geken
merkt door een voortdurende schom
melbeweging tussen het succes (met on
der andere het oprichten van een eigen 
lokaal) en het afglijden naar een nulpunt 
(zo was Debunne in 1899 zowat de enige 
socialist die er nog activiteiten ontwik
kelde). Debunne werd ook telkens ge
slingerd tussen de intensieve voorberei
dingen voor plaatselijke en nationale ver
kiezingen en de stakingsbewegingen die 
in de grensstreek de lokale politiek in hun 
greep hielden. Het was tijdens die sta
kingsgolven dat Debunnes reputatie van 
bevlogen redenaar {orateur violent) ont-

tellijsten met de liberalen verliepen niet 
altijd in opperbeste stemming. Hoewel de 
verkiezingen telkens in een nederlaag 
resulteerden, kwam Debunne steeds ster
ker uit de strijd. 

De nationale verkiezingen van 1906 
brachten het langverwachte resultaat: 
Debunne werd verkozen tot volksver
tegenwoordiger. Maar zou het ook gelukt 
zijn zonder de steun van Anseele, de 
Gentse socialistische voorman? 

SLUNSE 

De verkiezing van Debunne onder

steunde zijn plaatselijke propagandafunc-

Het socialisme van 
August Debunne 

stond en dat hij zich als syndicaal voor
nam kon waarmaken. 
Uit de beschrijving van de beginjaren van 
het socialisme in Menen blijkt hoe moei
lijk het was om tot een vergelijk te komen 
bij het opstellen van kieslijsten. Niet 
alleen was er de interne discussie, meestal 
werd gewerkt met een kartellijst: libe
ralen en socialisten tegen de katholieken. 
En de onderhandelingen voor de kar-

tie. En dat blijkt ook uit de resultaten van 
de volgende verkiezingen: keer op keer 
groeide de aanhang van de socialisten in 
Menen aan. Het feit dat alle tussen
komsten van Debunne aan de bevolking 
in Menen uitgedeeld werden, speelde 
daar een grote rol in. Want Slunse had het 
in zijn interpellaties meestal over de toe
stand van de arbeiders in de grensstreek: 
vragen over verbetering van hun pen-

Met WIJ Jaak uitwuiven in Straatsburg 

Voor wie in september nog twee dagen vrij 
heeft, lean met het weel<blacl WIJ een mooie 
uitstap beleven. Onze redactie organiseert op 
de drempel van de herfst, wanneer in de Elzas 
de wijnfeesten beginnen, een busreis naar 
Straatsburg. Het is de bedoeling om er Jaak 
Vandemeulebroucke, die na een mandaat van 
17 jaar van het Europees Parlement afscheid 
neemt, ter plekke uit te wuiven. 
45 WIJ-lezers kunnen op woensdag 16 en don
derdag 17 september met ons mee. In Straats
burg zullen ze er door Jaak en zijn collega's van 
de EVA-fractie ontvangen worden en kunnen 
een deel van de plenaire zitting In het Eu-
opees halfrond bijwonen. De reis kost 3.500 
rank per persoon op basis van een verblijf in 

een tweepersoonskamer. Wie een eenper-
soonskamer wil, betaalt daar 840 f r. bovenop. 
Wat is er verder in de prijs begrepen? 
Eén avondmaal en één morgenontbijt. Niet 
inbegrepen zijn de twee middagmalen, tij
dens de heenreis en de middag van de tweede 
dag. Alle medereizigers ontvangen een map 
met documentatie over Straatsburg, de Elzas 
en het Europees parlement. Het vormings
centrum Lodewijk Dosfel verleent zijn me
dewerking. 

Wie met WIJ mee naar Straatsburg wil, kan 
inschrijven door bijgaande bon degelijk in
gevuld te sturen naar: Redactie wu, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel en gelijktijdig 

inschrijvingsbon 
JA, Ik wulf met wu Jaak uit In Straatsburg! 

Voornaam: 

Naam: 

Adres: 

- Reist op 16 en 17 september 1998 mee naar straatsburg. 

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

- Ik betaal 840 fr. bij voor een eenpersoonskamer. 

Handtekening 

Volledig Ingevuld sturen naar wu, BarrlkadenpleIn 12 te 1000 Brussel. 
d|b Fax: 02/219.97.25 

3.500 fr. (al dan niet verhoogd met 840 fr) te 
storten op het rek.nummer 424-6071331-24 
van: EVA, Wiertzstraat 02H357,1047 Brussel. 
Faxen kan ook: 02/ 219.97.25. 

HET PROGRAMMA 
woensdag 16 september 
8 uur: vertrek aan het VU-secretariaat te 
Brussel. Via Luxemburg naar Straatsburg. 
15 uur: aankomst Europees Parlement te 
straatsburg. 
I5u.30-I8u.30: ontvangst in het Europees 
Parlement. 
Verwelkoming door Jaak Vandemeule
broucke en kennismaking met EVA-
parlementsleden en fractiegenoten. Bijwo
nen plenaire zitting vanop de publieke tri
bune. 
19 uur:avondmaal (drie gangen, drank in
begrepen) in restaurant La cruche ö'Or, in 
aanwezigheid van Jaak Vandemeulebroucke 
en parlementsleden van de Scottish Nati
onalist Party (SNP). 
22 uur: vertrek met bus naar het hotel in 
Obernai, drie kwartier buiten Straatsburg. De 
avond wordt besloten met een slaapmuts 
aangeboden door de EVA-fractie. 

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

sioen, over de werking van de spoor
wegen, over de schaftijd en het verlof van 
douanearbeiders... 

Vóór de Eerste Wereldoorlog slaagden de 
socialisten er in Menen evenwel niet in 
om genoeg weerwerk te bieden tegen de 
klerikale overmacht. Na WO I hervatte 
Debunne zijn parlementair werk waar het 
eindigde: zijn vragen handelden vooral 
over Menen, over de geëvacueerden en 
de wederopbouw. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1921 
leverden de socialisten in Menen voor 
een tweede keer mooie „rode" cijfers op. 
Samen met de liberale kartelgenoten kon
den de socialisten het bestuur van de stad 
overnemen. Bij de eerstvolgende gemeen
teraadsverkiezingen hadden de socialis
ten genoeg steun van de kiezers om het 
bestuur alleen in handen te nemen. 
Tijdens de bestuursperiode van de so
cialisten maakte Debunne van Menen een 
modern stadje, een verkleinde kopie van 
Gent. De naam Debunne wordt immers 
nog altijd verbonden met een aantal grote 
openbare werken die hij er liet uitvoeren: 
Menen kreeg een badhuis, een zwembad, 
een waterleidingnet, een woonwijk en het 
was Debunne die opdracht gaf om het 
belfort te restaureren. 

DE MYTHE DOORPRIKKEN 

In 1938 verliest Debunne de verkiezin
gen. Hij was samen met het socialisme 
opgegroeid, maar na 1938 ging het met 
zijn partij enkel achteruit. Men zou nog 
precies vijftig jaar moeten wachten voor
aleer er opnieuw een socialist burge
meester zou worden in Menen. 
In de biografie over Debunne doorprikt 
Hendrik Defoort een aantal mythes rond 
de politicus. Over August Debunne doen 
immers heel wat verhalen de ronde. Hij 
was zelfs al tijdens zijn leven een mythe. 
Daarvan is zijn bijnaam een voorbeeld. 
Het verhaal deed de ronde dat hij na een 
staking in 1936 ergens gevraagd werd om 
te spreken. Hij kon op die uitnodiging 
niet ingaan, omdat hij alleen „slunsen" 
[vodden) had om aan te trekken. In 
werkelijkheid was het gewoon een bij
naam die de katholieken hem gaven, en 
die heeft hij overgenomen. 
Hendrik Defoort slaagt erin om met zijn 
boek - een herwerking van zijn eind-
verhandeling - een beeld te geven van een 
gewone arbeidersjongen die dankzij zijn 
onverdroten inzet en verdediging van het 
alledaagse op politiek vlak alles bereikte 
wat hij met zijn mogelijkheden kon be
reiken. 

Kurt Himpe 
c» Mijnheer Slunse. Het sociaüsme van 

August Debunne 1872-1963. Hen
drik Defoort. Uitg. Houtekiet i.s.m. 
AMSAB, Antwerpen. 1998, 222blz., 
790 fr. 
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V an IS tot 19 juli jl. had te Rennes, hoofdstad 

van Bretagne, de 35ste Europeade plaats. Een 

Europeade is de jaarlijkse bijeenkomst, in een 

Europese stad, van enkele duizenden 

volkskunstbeoefenaars, hoofdzakelijk dansers, 

zangers, muzikanten en vendeliers, met de bedoeling 

propaganda te maken voor een Europa van 

de volkeren. 

• VOLKSCULTUUR ^ 

Het begon allemaal onder het impuls van 
de Vlaming Mon de Clopper, toen en tot 
begin dit jaar voorzitter van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging (WKB). Met een 
aantal medewerkers organiseerde hij in 
september 1964 te Antwerpen de al
lereerste „Europeade voor Europese 
volkscultuur". 

Een paar maand later kreeg het initiatief 
te Dortmund (D) zijn definitieve vorm. 
De namen uit deze begintijd: Barbara 
Streeblow, Edith Harbarth, Robert Mül-
ler-Kox, August Peeters, Louis Bonnaud, 
Léon Werry en vanzelfsprekend Mon de 
Clopper. De Europeade was geboren! 
In 1965 had het feest plaats in Dortmund, 
in 1966 was het terug Antwerpen, het jaar 
daarop werd het Valencia (Sp) en zo ging 
het dan ononderbroken door tot de hui
dige dag. Twintig steden uit 9 Europese 
staten boden reeds gastvrijheid aan de 
Europeade-deelnemers, soms meer dan 
6.000 m getal. We sommen deze steden 
hier even op: Annecy, Antwerpen, Dort
mund, Figueira da Foz, Frankenberg, 
Gijon, Herzogenaurach, Horsens, Li-
bourne, Marbella, Marche-en-Famenne, 
Martigny, München, Nuoro, Rennes, 
Schwalmstadt, Turijn, Valencia, Vallado-
lid en Wenen. 

Volgend jaar wordt iedereen in het Duitse 
Bayreuth verwacht. En als alles volgens 
plan verloopt, trekt de Europeade in 
2004 naar Tallinn, hoofdstad van Est
land. 

HET DOEL 
Het doel van deze massa-manifestatie 
werd vanaf de beginjaren door de stich
ters duidelijk omschreven en die om
schrijving is vandaag de dag ongewijzigd 
zo gebleven: bijdragen tot de samen
horigheid onder de volkeren in het vrije 
Europa. In het politiek, economisch en 
militair éénwordend Europa mag de cul
turele rijkdom van de verscheidenheid 
niet verdrongen worden. 
Dat vrije Europa is de voorbije jaren een 
flink stuk groter geworden en dat merkt 
men duidelijk aan de deelnemerslijst van 
de jongste Europeaden. Maar liefst 209 
groepen stapten mee op in de stoet die op 
18 juh jj. door het historisch centrum van 
Rennes (in het Bretoens: Roazhon) trok. 
Een paar details hieromtrent. De ver
wachte invasie van Oost-Europese groe
pen is voorlopig uitgebleven - om fi
nanciële redenen, zo kan men vermoeden 
- maar Bayreuth ligt op niet veel meer dan 
50 km van de Tsjechische grens... zodus! 
De triptiek Estland-Letland-Litouwen 
heeft wel reeds massaal de weg naar de 
Europeade gevonden. Zo zag de hoofd
stad van Bretagne dit jaar maar liefst 30 
groepen uit het Balticum de stad bin
nentrekken! 

DE PROBLEMEN 

De Europeade barst uit haar voegen. 
Welke Europese stad kan gedurende een 
kleine week meer dan 6.000 jonge - en 
minder jonge - mensen een behoorlijk 
onderkomen verschaffen? En welke Eu
ropese stad wil daar de financiële en 
organisatorische inspanningen voor op
brengen? Dat het tot nu toe gelukt is en 
ook de volgende jaren nog zal lukken, kan 
een klein wonder heten. 
Maar er is meer. De officiële programma
brochure omschrijft de bedoelingen van 
de Europeade in 15 talen. In het Ne
derlands heet dat: „De volkscultuur ge-

Op donderdagnamiddag 16 juli had de 
grote openingsmanifestatie plaats, in het 
voetbalstadion van Rennes. De koor
avond stond geprogrammeerd op vrij
dagavond 17 juli. Zaterdagnamiddag 18 
juli trokken alle deelnemende groepen 
door het centrum van Rennes en 's 
avonds had op de Place de la Maine het 
Europees Volksbal plaats. Op zondag
voormiddag 19 juli werd in de kathedraal 
van Rennes een eucharistieviering ge
houden en 's namiddags trok iedereen 

35ste Europeade 
te Rennes 

dijt hier vandaag in de eenheid van haar 
verscheidenheid, in waardering die liefde 
voortbrengt voor elkander en voor al het 
schone dat wij elkaar heden bieden, (...). 
De Europeade bewijst dat de volkskunst 
de band kan zijn van mens tot mens, van 
volksgemeenschap tot volksgemeen
schap, (...). 

Datzelfde staat er (ongeveer) ook in het 
Frans, Bretoens, Spaans, Duits, Engels, 
Deens, Italiaans, Portugees, Estlands, Let
lands, Litouws, Fins, Iers en Grieks. Daar 
zullen volgend jaar nog enkele Oost-
Europese talen moeten bijkomen. 
Die vele talen vormen bij de afwerking 
van het programma een reuzengroot pro
bleem, dat slechts met veel goede wil van 
iedereen een werkbare oplossing krijgt. 
De ongeschreven regel is dat elke groep 
bij een optreden aangekondigd wordt in 
de eigen taal. Maar toespraken en langere 
aankondigingen gebeuren in de hoofd-
talen, waarbij het Nederlands zeker niet 
achtergesteld wordt. Al kan iemand wel 
eens een steekje laten vallen (zoals tijdens 
de Bretoense avond van 15 juli). Maar 
ook het omgekeerde is gebeurd. De do-
denhulde tijdens de openings-manifes-
tatie van 16 juli verliep enkel in het Frans 
en... het Nederlands. 
Een laatste schoonheidsfoutje nog. In de 
57 „info-fiches" i.v.m. de deelnemende 
regio's komen enkele betwistbare pas
sages voor. Maar, we herhalen het, dit 
waren schoonheidsvlekjes op het blazoen 
van een overigens bijna perfect geor
ganiseerde Europeade. 

HET PROGRAMMA 
Een Europeade verloopt volgens een vast 
schema dat er in Rennes zo uitzag: op 
woensdag 15 juli stelde de organiserende 
volksgroep (deze maal de Bretoenen dus) 
zich voor. 

terug naar het stadion voor de grote 
slotmanifestatie. 

Op donderdag, vrijdag en zaterdagvoor
middag stond straatanimatie geprogram
meerd door de groepen in de straten en 

op de pleinen van Rennes en voorsteden. 
De zgn. Europeade-steden konden zich
zelf voorstellen op donderdag en vrijdag 
in de Halle Martenot. 

DE VLAAMSE INBRENG 
De Europeade is een oorspronkelijk 
Vlaams initiatief en ook vandaag nog is de 
Vlaamse inbreng, niet alleen qua deel
nemende groepen, maar evenzeer or
ganisatorisch zeer groot. 
Voorzitter van het Internationaal Euro-
peade-comité was sinds het begin Mon de 
Clopper (Wijnegem), dit jaar opgevolgd 
door Bruno Peeters (Antwerpen). De re
gie van de Europeade-manifestaties 
voert, met veel brio. Piet Pottie (Kluis-
bergen), bijgestaan door Greet Hermans 
(Antwerpen) en Erik Verresen (Dender-
monde). De presentatie is het werk van 
Vera Versieck (Edegem). Verdere Vla
mingen op het schema: Wim de Coninck, 
Geertje Peeters en Hermine Van der 
Laan. 

Of ze nu uit 
Andalucla 
komen of un 
Castllla y 
Lyon. op de 
Europeade 
hebben hun 
dansen altijd 
succes. 

6.000 dansers, zangers, muzikanten 
en vendeliers hielden vijf dagen 

Rennes in hun ban. 

De tekst van het officiële Europeadelied 
schreef Omar Waegeman en deze werd 
getoonzet door Armand Preud'homme. 

VAKANTIETIP 
Een tip voor een volks-culturele vakan
tie? U boekt volgend jaar, tweede helft 
van juli, voor een mooi plaatsje in het 
Fichtelgebirge (N-0 van Bayreuth) of in 
de Frankische Schweiz (Z-W van Bay
reuth). Van daar uit kunt u de 36ste 
Europeade meemaken. Bayreuth zelf is 
trouwens ook een mooie stad. Wedden 
dat u tevreden terugkeert? 

Willy Cobbaut 

De vendeiiers 
van de 
Vlaamse 
Volkskunst-
beweging 
verzorgen elk 
jaar een mooi 
vendeinummer. 
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ARMAGEDDON 
Deze sci-fi thriller in een regie van Michael Bay, heeft nogal wat 

schrijvende vaders. Enkelen die werkten aan het scenario, enkelen 

die het verhaal in vorm goten, en dan weer een andere die het 

adapteerde. Met deze films loopt het meestal niet zo goed af Dan 

heb je nog Bruce Willis. Die man slaagt erin om de meest 

fantastische acteursprestatie af te wisselen met iets wat een 

amateurgezelschap nog te min vindt om op de scène te zetten, en 

in deze pre-milleniumfdm is hij een echte ramp - alhoewel hij de 

wereld van de ondergang redt - omdat het scenario gewoonweg 

geen ontwikkeling in zijn karakter heeft voorzien. Maar het 

verhaal kennen we ook al, ja toch? Een asteroide die in razende 

snelheid richting aarde stoomt, en die geëlimineerd wordt door een 

NIEUW IN DE BIOS 

stel moedige astronauten. Cowboys John Wayne, Robert Mitchum 

en Audie Murphy zouden met evenveel flair deze ruimtecowboys 

hebhen vertolkt. En dan is er nog het geluid, waarschijnlijk weet de 

regisseur dat de nieuwe generatie langzaam dover wordt, want de 

personages moeten steeds roepen om zich verstaanbaar te maken 

boven de irriterende geluiden van de speciale effecten. {**) 

LETHAL WEAPON 4 
De 'Lethal weapon'-reeks bestaat uit wat de Amerikanen een 

'buddymovie' noemen: twee vrienden tegen de rest van de wereld. 

Het werkte in Lethal Weapon 1/213 en het doet dat opnieuw in dit 

vierde deel. De film is dan ook beter gemaakt dan alle andere 

actiefilms die we de laatste maanden over ons heen kregen. En 

waarschijnlijk ook omdat Richard Donner als regisseur aan het 

roer stond. Het soms wat te overdreven geweld gaat zelfs niet 

storend werken, gewoon omdat je dit van dit tweetal aanvaardt. 

De bijrollen van Joe Pesci en Rene Russo komen ook excellent uit 

de verf en de leider van de Chinese triades. Jet Li, is om van te 

snoepen. Het verhaal vertellen heeft geen zin. Er is er nochtans 

een, maar eigenlijk is het er maar om de actie en de lach te 

ontsteken, en ook hier stonden heel wat mensen aan de wieg. Yoor 

de vierde maal: leuk. (***) 

Willem Sneer 

^ M E D I A L A N D S C H A P ^ 

i f e # Evil under the sun Na het succesrijke 'Death 
on the Nile' van John Guillermin waagde de Britse 
regisseur Guy î amiiton zich in 1982 ook aan een 
Ingewikkeld Agatha Christieverhaal. Erg veel actie is er 
niet, maar de mooie kleren, de zonnige buiten
opnamen (op Mallorca) en de gesofistikeerde muziek 
van Cole Porter zorgen voor een prima thriller. Zat. 1 
aug., Ned. 1 om 20u.30 

fc# Ronde van Frankrijk Aankomst op de 
Champs Elysée. Na de recente schandalen is het zeer 
de vraag of het een triomftocht wordt voor de 
wielersport. Vooral de Belgische medische delegatie is 
in opspraak gekomen. Zit het kwaad enkel in wie-
Iermiddens? zon. 2 aug.. Canvas om 13U.25 

^J§ Rain Man Met oscars overladen film van Barry 
üevinson uit 1988 over de relatie tussen twee broers: 
Dustin Hoffman als een autistische man zonder af
finiteiten en Tom Cruise als de yuppie met veel lef. 
zon. 2 aug.. BBC 1 om 22U.50 

^my Heaven and Earth Amerikaanse Vletnamfllm 
van Oliver Stone uit 1993. In 1963 wordt het rustige 
leven van de boeren in het dorpje Ky La abrupt 
verbroken door de komst van de Vietcong. De 12 jaar 
oude üe Ly ziet haar familie uiteenvallen. Haar broers 
sluiten zich aan bij het verzet en bekampen de 
regeringstroepen. Daarop wordt Le Ly gearresteerd, 
gefolterd en verkracht. Na haar vrijlating slaat ze 
samen met haar moeder op de vlucht naar Saigon. 
Maan. 3 aug., TV1 om 2iu.35 

Mahatma 
Ghandi in 
'Histories', 
dins. 4 aug., 
canvas om 

21U.20 

P six Degrees of separation Amerikaanse film 
van Fred SchepisI uit 1994 naar een toneelstuk van 
John Guare, met Donald Sutherland, Stockard Chan-
ning en Will Smith. Een kunsthandelaar in Central Park 
krijgt een knappe jongeman aan de deur die beweert 
dat hij de zoon van Sidney Poitier is. Hij laat zich 
overdonderen door diens kennis van kunst en li
teratuur Woens. 5 aug.. canvas om 20u.30 

^S? Panorama: crash Eerste deel van een 2-
dellge documentaire over de geschiedenis van de 
auto- en verkeersveiligheid. Veertig jaar geleden 
moest een auto vooral mooi ogen, veiligheid kwam op 
de tweede plaats. Nu wordt steeds meer gezocht naar 
manieren om de mens te beletten zich dood te rijden. 
Dond. 6 aug., TV1 om 22u.05 

1 S # Lacombe Lucien l̂ •ans-ltaliaans-Duitse film 
van Louis Malle uit 1973 met Pierre Blaise en Aurore 
Clément. Boeiend portret van een naïeve jongeman 
die uit gekwetste trots en opgekropte frustraties 
evolueert van ongeletterde boerenzoon tot verrader 
en beul Vr|J. 7 aug., Ned. 3 om Ou.28 

A Is laatste in het boekenrijtje een aantal werken 
over en voor taalgebruikers. En zijn we dat 

niet allemaal? 

Goed ter tale? 
Enige tijd geleden verscheen bij Amster

dam University Press de 'Geschiedenis van 
de Nederlandse taal', een indrukwekkend 
werk over het ontstaan en het gebruik van 
het Nederlands. Ofschoon er al enkele 
werken over deze geschiedenis bestonden, 
ontbrak het volgens de samenstellers nog 
aan een uitgave die als doelpubliek eerst en 
vooral de acadamici voor ogen had. Nu is 
dat werk er wel en het bevat een tiental 
hoofstukken van ongeveer eveneel ver
schillende auteurs, allemaal autoriteiten 
voor het tijdvak waarover ze schrijven. 
Meestal begint een hoofdstuk met een be
schrijving van de 'externe taalgeschiede
nis': 'Wat waren de omstandigheden 
waarin de taal gesproken werd?' Dit om 
later over te gaan op een interne geschie
denis, waarbij nagegaan wordt welke in
vloeden, wijzigingen de taal ondergaat. 
Deze indrukwekkende uitgave besteedt tot 
slot ook aparte hoofdstukken aan het Ne
derlands in België en aan het Afrikaans. 
Bij uitgeverij Garant verschenen twee 
minder omvangrijke, maar niettemin zeer 
praktijkgerichte uitgaven over het ge
bruik van die Nederlandse taal. Een eer

ste boekje heet 'Schriftelijke communi
catie' en is samengesteld voor CEVORA, 
het vormingscentrum van het Aanvullend 

Nationaal Paritair Comité voor Bedien

den. De uitgave heeft vooral tot doel een 
praktische leidraad te zijn bij het schrijven 
van handelscorrespondentie. Het theo
retische aspect daarvan wordt beperkt tot 
een minimum, maar het boekje bevat wél 
tal van tips en ook een groot aantal 
oefeningen. De tweede Garant-uitgave 
waarin met taal gespeeld wordt heet 
'Voor een veer van goud' en is samen
gesteld door Paul Gillaerts en Stijn Ver-

rept. Dit werkje bevat en becommen
tarieert de tien beste verkoopbrieven van 
de afgelopen 20 jaar - om de twee jaar 
wordt een 'Gouden veer' toegekend aan 
de beste verkoopbrief. Geschikt voor al 
wie van ver of dichtbij iets met com
merciële communicatie te maken heeft. 
En voor de echte verslaafden: van het 
'Taal quiz boek' van Geert Craps en Willy 

Smedts (Uitg. Davidsfonds/Clauwaert) is 
inmiddels een derde druk verschenen. 
Het boek bevat een 370-tal vragen en 
antwoorden en het wil de lezer vooral 

aanzetten tot het nadenken over taal. Al 
mag u dat niet beletten ook het com
petitief element niet uit het oog te ver
liezen natuurlijk! 

c» Geschiedenis van de Nederlandse taal. 
Red. M.C. Van den Toom e.a. Uitg. 
Amsterdam University Press - Am
sterdam. 1997. 697 blz., 1990 fr. 

c» Schriftelijke Communicatie. Vor
mingscentrum ANPCB. Uitg. Garant -
Leuven. 1997.148 blz., 490 fr. 

c» Voor een veer van goud. De tien beste 
verkoopbrieven. Paul Gillaerts & Stijn 
Verrept (Red.) Uitg. Garant - Leuven. 
1997.136 blz., 680 fr. 

c«> Taal quiz boek. Geert Craps & Willy 
Smedts. Uitg. Davidsfonds/Clauwaert 
- Leuven. 1997. Derde druk. 173 blz., 
395 fr. 

Het viel ons enigszins op hoe wei
nig wij nog TV-kijken. Of beter: hoe 
weinig wij nog op Vlaamse kanalen 
afstemmen. Op het ontstellend 
zwakke vr4 blijven we hooguit ste
ken bij een -tigste herhaling van 
een aflevering van The Simpsons', 
op Kanaal 2 van tijd tot tijd een 
film. Het aanbod '2 op 2' - waarbij 
de kijkers gedurende de zomer 
kunnen kiezen voor hun favoriete 
film - is dit jaar overigens van een 
bedroevend laag niveau. Meer dan 
eens dient de keuze tussen 'niets' 
en 'helemaal niets' gemaakt te 
worden. Het zal deze twee stations 
worst wezen: we behoren niet tot 
hun doelgroep. 
Voor TV1 en VTM ligt dat anders. 
Modale Vlaming zijnde worden we 
niettemin verondersteld minstens 
enkele keren per week op deze 
netten af te stemmen. Om het 
Vlaams parlement ter wille te zijn, 
om de adverteerder te bevredi
gen. Geen van beide hebben we de 
afgelopen weken gedaan De 
grootste gemene deler wordt 
vooral heel gemeen, zij het voor 
een almaar kleiner publiek, zeker in 
de zomermaanden. De argumen
tatie waarmee men ons al die her
halingen van slechte programma's 
in de maag splitst is ook al niet 

eerlijk. 'De kijker krijgt zo toch ook 
de kans om naar uitzendingen te 
kijken die hij bij de eerste pro-
grammatie misliep' luidt het stee
vast. Dat is een leugen. Kijkers die 
een programma misten en nog in 
leven zijn, zitten echt niet massaal 
te wachten op een heruitzending, 
voor de anderen, die het tijdelijke 
voor het eeuwige hebben inge
ruild, geldt hetzelfde. Het valt ove
rigens op dat jaar na jaar meer 
vreemde uitwassen van deze 
maatschappij in de herhaling val-

in de namiddag documentaires 
van National Geographic lopen. 
Jammer dat ze niet ondertiteld zijn 
en dat ze telkens weer onderbro
ken worden door commerciële 
boodschappen. 
We moesten aan dit alles denken 
tijdens het kijken naar 'De zomer 
van '98', het VTM-antwoord op 
'Chez Magriet' dat gepresenteerd 
wordt door Luc Appermont in het 
decor van 'Vlaanderen boven', het 
VTM-zomermagazine van ... 1997. 
Ook de inhoud van deze 'De zomer 

De zomer van dit jaar 
De zomer van '98, donderdag 23 Juli 1998, VTM 

len. 'Goedele', 'Jambers', 'Afrit 9', 
'Nonkel Jef', ... 
Nee, eigenlijk kunnen wij ons op dit 
ogenblik maar met één Vlaams net 
min of meer verzoenen. Ofschoon 
ook Canvas het met enkele her
halingen doet, zijn het er over
wegend van de betere soort. Bo
vendien is er van tijd tot tijd een 
leuke film en enkele boeiende re
portages, al dan niet van Vlaamse 
makelij. Voor het overige is het 
deze zomer behelpen met Nedl 
en Ned3 en, voorde liefhebber van 
deze aardkloot, met NBC, waarop 

van '98' is niet meer van deze tijd: 
het had meer weg van een slecht 
georganiseerde Vlaamse kermis 
met een aantal interessantmakers 
in de hoofdrol dan van een vak
kundig in elkaar gezet TV-pro-
gramma. Hadde de vakmens Ap
permont er niet in rondgelopen, 
de leegte was totaal geweest. Het 
IS dat ook wat wij de zomer van 
1999 toewensen • gooi alle TV-net-
ten dicht en maak er één grote 
Vlaamse kermis van, maar dan wel 
een echte! 

Krik 
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Foute strategie 
Het verbaast mij dat de Franstalige par
t i jen, inclusief de PRL, gewonnen zijn 
voor stemrecint voor niet-Europeanen. 
In het recente verleden hebben som
mige PRL-ers herhaaldelijl< scherpe 
standpunten tegen de migranten in
genomen. Een Vlaamse partij zou zeker 
wegens racisme veroordeeld worden als 

zij hetzelfde discours tegen vreemde
lingen dur fde houden. Die ommezwaai 
is natuurli jk niet het gevolg van een 
plotse bekering t o t het antiracisme of 
het mult iculturai isme. Het is alleen een 
kwestie van electorale berekening. De 
Franstaligen willen de honderdduizen
den s temmen van de eurocraten en de 
migranten gebruiken o m de positie van 
de Vlamingen in Brussel en Vlaams-

Brabant nog verder te verzwakken. Zelfs 
vanuit Franstalig standpunt is dat een 
kortzichtige strategie. Gedurende één 
of twee generaties zou men de mi
granten kunnen gebruiken om de f ran-
cofonie te versterken. Maar daarna zul
len zij in Brussel de sterkste politieke 
macht vormen. De uiteindelijke winnaar 
zal dan niet de f rancofonie zijn, maar de 
islam. De Franstalige parti jen schaden 

met hun kortzichtige beleid niet alleen 
de belangen van de Vlamingen, zij zijn 
ook hun eigen ruiten aan het ingooien. 
Willen zij dat Brussel in 2050 een is
lamitische stadsstaat wordt? Denken zij 
dat ze met de Marokkanen en de Turken 
meer gemeenschappeli jke belangen 
hebben dan met de Vlamingen? 

W. Degroote , 
Brakel 

^ WEDERWOORD ^ 

Niks staart! 
Ik vind het fijn voor de VU dat ze pluimen 
op haar hoed mag steken inzake het 
Octopusoverleg. Nog beter is het dat, na 
de politiehervorming nu ook de her
vorming van de magistratuur in een ak
koord gegoten wordt, 't Werd tijd! 
Ondertussen wordt in de Franssprekende 
media openlijk campagne gevoerd voor 
de (on)schuldige Nihoul. Ene Julien 
Pierre klaagt het onmenselijke gevan
genisregime aan van zijn cliënt, Dutroux 
(of hoe vlug men vergeet aan welk ge
vangenisregime diens onschuldige slacht
offertjes bezweken...). 
Terwijl de Waalse media ongestoord hun 
gang gaan, pro misdadigers, en zelfs 
Vlaamse daaraan meedoen, pakt ons 
„rechtsinstituut" ongenadig mensen aan 
die „het recht" geweld aan doen. Ons 
weergaloos rechtssysteem zet zelfs rech
ters buiten spel (Connerotte, enz.) die 
hun job (uitzonderlijk) naar „mensen
maat" vervulden. Hetzelfde supersys
teem maakt topspeurders (Suys) het leven 
onmogelijk die sinds jaar en dag hun job 
uitvoerden. Plots, zonder enige aanwijs
bare reden (behalve dan dat het deze keer 
om seksmisdrijven ging) gaan deze lieden 
dus buiten hun boekje. „Té ijverig" heet 
het dan. Hardwerkende mensen raken 
door hun ijver zelfs hun job kwijt. Niets 
nieuws overigens, ware het niet dat te-
kortkomende en blunderende De 
Vrooms, Dejemeppes, enz. hoog en 
droog vastgeroest zitten. Commissie Ver-
wilghen, waartoe hebt gij gediend?! 
Een vrouw, sinds haar twaalfde jaar sek
sueel misbruikt, wordt letterlijk uitge
schakeld, precies op de dag dat haar 
„pooier" het aan het gerecht bekende! 
Volgens de - bij het onderzoek betrokken 
- magistraat lokte het kind (XI) alles zelf 
uit... Heb dan maar vrouwen op hoge 
postjes! 

Het dossier autozwendel is - zoals was te 
verwachten - onder grote druk afge
splitst. Kortom, alles loopt zoals wij 
(domme) buitenstaanders verwachtten. 
En onze NPC-politici? Zij roepen moord 
en brand en de pers loopt de benen onder 
haar kont vandaan om hun versies te 
verwoorden. Hier zal een staartje aan
komen... Niks staart! 
Waar blijven de politici die dit wereld
schandaal nu eens niét in het donker van 
de Belgische riolen laten verdwijnen? 
Met alle respect voor de VU, maar ik ben 
niet tevreden gesteld met het Octopus-
akkoord alléén. Er is een stinkende 
wonde die niet meer kan genezen met 
pleisters, hoe groot die ook mogen zijn. 
Bovendien is er die andere, veel mach
tiger octopus, die vrijwel ongestoord zijn 
gang blijft gaan. Zolang de kurk niet van 

de fles gaat en niemand mag weten welke 
inhoud nu écht in de fles zit, vrees ik dat 
ook de mentaliteit van het klootjesvolk 
(zoals ik) niet zal veranderen. 

Mady Vermeulen, 
Coin, Malaga (Spanje) 

HJuiiin 
Antwerpen 

Ik vond in WIJ geen woord over de 11 
juliviering in Antwerpen: nog altijd de 
grootste Vlaamse stad. 
Heronder mijn relaas over onze her
denking. 

Burgemeester Leona Detiège had het 
hoofdzakelijk over de hele problematiek 
rond stad en haven, maar vermeed angst
vallig de minste allusie op de huidige 
Vlaamse problematiek. En zeggen dat 
burgemeester Lode Craeybeckx op de
zelfde plaats Antwerpen nog kon op
roepen Brussel niet los te laten! 
Het Symfonisch Orkest van de KVO 
bracht verzorgde uitvoeringen van wer
ken van Dvorak, Tsjaikovski en Pucini! 
Een kwartet zong een lied uit de opera 
van Elvis Costello, waar niemand veel van 
begreep, want het was in het Engels! 
In het programma werd dan nog een 
hommage aan Ann Christie gebracht, die 
dat wellicht verdiende maar die in het 11 
juliprogramma paste als een tang op een 
varken! 

Ik zou nog vergeten te vermelden dat wij 
allemaal samen „Lied van mijn Land" en 
de Vlaamse Leeuw - jawel 2 strofen! -
zongen. 

Daarmee was de 11 juliviering in de 

grootste stad van Vlaanderen afgelopen! 

W.V.D. Janssens, 
Antwerpen. 

verschaeve 
In WIJ (9 juh jl.) verscheen van de hand 
van Lieven Demedts een persoonlijke 
appreciatie van Cyriel Verschaeve. Dit 
naar aanleiding van de nakende publi
catie van de biografie Kapelaan Ver

schaeve door Romain Vanlandschoot. 
Graag wil ik hierbij enkele praktische 

aanvullingen maken, die wellicht voor de 
lezer interessant kunnen zijn: 

1. Het Archief- en Documentatiecentrum 
voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) 
beheert sinds 1995 het Verschaeve-ar-
chief, dat het tijdens datzelfde jaar over
nam van het Jozef Lootensfonds. 

2. De Verschaeve-biografie komt tot 
stand door een samenwerking tussen Lan-
noo en Perspectief Uitgaven. Deze laatste 
is een werkmaatschappij van het ADVN, 
opgericht om Wetenschappelijke histo
riografie te publiceren. 

Frans-Jos Verdoodt, Directeur ADVN 

De VU wenst op korte termijn aan te werven: 

UNIVERSITAIR MEDEWERKER (m/v) 
Ons aanbod: 
U komt terecht in een parlementaire 
werkomgeving met ruime eigen In
breng en gelegenheid tot Initiatief. 
Uw werk Is het concreet vertalen van 
de kritische studies van wetsontwer
pen en voorstellen In amendementen 
en eigen wetsvoorstellen voor de 
fractie. 
Daarnaast werkt U mee aan de voor
bereiding van Interpellaties en vra
gen aan de Ministers en aan de studie 
van de begroting. 
Samenvatting van studies en/of do
cumenten met kritische analyse en 
bedenkingen. 

Uw Inzet wordt gehonoreerd volgens 
het barema van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers. 

Uw pro f ie l : 
- U wordt in de eerste plaats Ingezet 

voorde beleidsterreinen sociale ze
kerheid, begroting en bedrijfsle
ven. 

- behoorlijke politieke kennis en 
brede maatschappelijke interesse. 

- aanleg en interesse voor studie-
werk. 

- kennis van sociale wetgeving of be
groting Is een voordeel. 

- zelfstandig en stipt kunnen werken 
binnen het kader van een politieke 
fractie. 

- U kan zich kritisch terugvinden in 
het democratisch Vlaams-nationa
lisme. 

- U bent bij voorkeur economist. Ju
rist of U heeft een ander relevant 
universitair diploma. 

Uw reactie: 
Als deze functie U aanspreekt, reageer dan onmiddellijk en stuur uw sol
licitatiebrief met uitgebreid CV én motivatie naar Laurens Appeltans, Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brussel. We verwachten uw antwoord ten laatste op 
vrijdag 26 augustus e.k. d 

22ste vredesfietseling 
naar de IJzerbedevaart 

Na Torhout -Werchter : voeren-Diksmuide 

De 22ste Vredesfietseling naar de 71 ste IJzerbedevaart staat voor de deur. Ook dit jaar fietsen de 
Volksuniejongeren dwars door Vlaanderen, van Voeren t o t Diksmuide, Van 27 t o t 50 augustus 
staan wij op de trappers voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. De serene IJzerbedevaart van 
vong jaar versterkt ons In onze overtuiging om ons als jonge Vlamingen en democraten te blijven 
engageren rond deze drie thema's. 

Omdat wij overtu igd zijn van j ouw Vlaams engagement je vredeswit en je onverzadigbare drang naar sportieve presaties, zouden wij 
het f i jn vinden dat ook Jij dit jaar meef ietst ! 

VREOtSFIElStUftGNAftROEIJZERBEOEVAAftl 

donderdag 27 augustus: 
vrijdag 28 augustus: 
zaterdag 29 augustus-
zondag 50 augustus: 

Voeren - Diest 
Diest - Gent / Dessel - Cent 
Gent - Diksmuide 
IJZERBEDEVAART 

ĉ  wnje meer informatie, of wens Je in te schrijven, neem aan contact op met het volksunlejongeren secretariaat -
Barrlcattenpleln 12 -1000 Brussel - tel. 02/219.49.30 - fax 02/217.35. io. 
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I"" n de IJzertoren is het eerste deel van het museum 

of het Project 2002 afgewerkt. Hoe moest het 

museum worden ingericht? Na een discussie tussen 

prof dr. Verdoodt en zijn collega Luc De Vos werd 

uiteindelijk gekozen voor de chronologische 

invalshoek. 

# UITSMIJTER # 

Op 7 november 1997 werd in 'De Schelp' 
van het Vlaams parlement het Project 

2002 officieel voorgesteld. Niet zonder 
fierheid verklaarde Ijzerbedevaartvoor
zitter Lionel Vandenberghe er dat het 
museum in de Toren „de enige weten

schappelijk onderbouwde en permanente 

tentoonstelling wordt over de ontvoog

ding van de Vlaamse beweging." 

Prof. dr. Luc De Yos, staat in voor de 
coördinatie van het gehele project. „Vfl«-
denberghe zei me dat hij vastgesteld had 

dat ik van nature uit objectief en eerlijk 

ben." Tijdens de persconferentie ver
klaarde De Vos „dat een team boven elke 

verdenking borg staat voor de grote we

tenschappelijke degelijkheid van het mu

seum. Dat betekent dat de waarheid zal 

worden verteld, ook al is ze niet steeds 

aangenaam." 

RIJKE ERVARING 
In samenwerking met NV Ardicor, een 
decoratiebedrijf uit Ardooie dat instaat 
voor de uitvoering, en met het inte
rieurbureau Miet Boucquet, dat de plan
nen voor de museale inrichting voor zijn 
rekening nam, drukt vooral Devos -
althans voorlopig - zijn stempel op de 
conceptuele en inhoudelijke elementen 
van het museum. Van bij het opstarten 
van het project speelde de professor een 
voorname rol. Hij overtuigde de Vlaamse 
gemeenschap, de provincie West-Vlaan-
deren en de stad Diksmuide van het nut 
van het museum en droeg er in be
langrijke mate toe bij dat deze overheden 
subsidies verleenden. „Ik kon zelfs be

komen dat de stad Diksmuide haar eigen 

museum aan ons bezorgd heeft. Het IJ-

zerbedevaartcomité had, afgezien van een 

paar schilderijen en documenten van het 

Archief en Documentatiecentrum van het 

Vlaams Nationalisme (ADVN), niets om 

te tonen. De tentoongestelde uniformen, 

gaskamers, helmen en wapens komen 

bijna allemaal van de stad Diksmuide." 

De Vos, die naar eigen zeggen „de ene dag 

voor flamingant en de andere dag voor 

Belgicist wordt versleten en zowel 

Vlaamse als Belgische mythes heeft ver

nietigd", is net zo goed voor de meer 
Belgicistische als voor de gematigde 
Vlaams-nationale milieus aanvaardbaar. 
Dat heeft het IJzerbedevaartcomité geen 
windeieren opgebracht. De professor kan 
bovendien een rijke ervaring voorleggen. 
Hij stond in voor de organisatie van de 
succesrijke en modern opgevatte ten
toonstelling Ik was 20 in '45. De Vos 
leerde o.m. daaruit dat een chronologisch 
opgebouwde tentoonstelling de meest 
aangeprezen manier is om alles begrijp
baar te maken voor Jan met de pet. 
„Overigens kom ik uit de Wils-school, wij 

zijn grote voorstanders van de chrono

logie." 

WELKE INVALSHOEK? 
Onder mvloed van De Vos, daarin ge
steund door zijn medewerker Luc Van de 

Weyer, wordt de tentoonstelling chro
nologisch ingedeeld. Dat was aanvan
kelijk niet de bedoeling. In 1995 werden 
er binnen het Comité verschillende the
matische werkgroepen opgericht. Het 
museum zou onderverdeeld worden in 
een luik WO/ (van verdieping 18 

thema's- en de context - de ontvoog-
dingsstrijd als gehele problematiek - in 
een korte tekst worden uitgelegd. Op die 
manier zou de bezoeker als het ware niet 
meteen geconfronteerd worden met het 

De museale knoop 
is doorgehakt 

t.e.m.l4), een luik Vrede en Pacifisme 

(verdieping 13 t.e.m.8) en een laatste deel 
over de Vlaamse Ontvoogding (verdie
ping 7 t.e.m.3). Vooral prof. dr. Frans-Jos 

Verdoodt en zijn werkgroep Ontvoogding, 

waarin ook Walter Deconinck en Guy 

Leemans een belangrijke rol opnemen, 
pleitten voor de thematische aanpak. Vol
gens Verdoodt diende daarbij aan de 
bezoeker eerst een inleidende handlei
ding bezorgd te worden. Alvorens men de 
panoramazaal op de 22Ste verdieping zou 
bezoeken, moest de opzet - de drie 

fenomeen oorlog en zou hij van bij de 
start een inzicht krijgen over de manier 
waarop het museum is opgevat. Verdoodt 
was bovendien van oordeel dat de in
deling in drie thema's, zeg maar drie 
musea, die inhoudelijk één geheel vor
men, ook praktische voordelen bood. 
Want één chronologisch museum van 
boven tot onder, aldus de ADVN-di-
recteur, is voor de bezoeker veel te om
vangrijk. 

De visie van Verdoodt werd nu eens wel 
dan weer niet door het Comité onder

steund. Datzelfde mocht ook De Vos 
ondervinden. Een paar maanden geleden, 
toen de werken eigenlijk al begonnen 
waren, werd de knoop dan toch door
gehakt. Van de drieledige thematische 
invalshoek is afgestapt: een dergelijke 
benadering is voor De Vos te onover
zichtelijk, onpraktisch, weinig aantrek
kelijk en vooral te ingewikkeld voor wie 
niet vertrouwd is met de geschiedenis. Dit 
geldt zeker voor buitenlandse toeristen. 
En dus wordt het museum chronologisch 
opgevat. 

De chronologische invalshoek betekent 
niet dat aspecten als Vrede en Ontvoog
ding niet aan bod zullen komen. Door
heen de tijdsperioden worden de drie 
thema's geïntegreerd. Juist daarom zal 
het Comité een beroep doen op het 
grondig voorbereidend werk dat Ver
doodt en zijn werkgroep Ontvoogding 
hebben geleverd. 

(evdc) 

Vooral prof. 
dr. Luc De vos 
drukt-
althans 
voorlopig -
zUn stempel 
op concept en 
Inhoud van 
het museum. 

Snedig, boeiend en modern 
Vandaag kan het eerste deel van het mu
seum In de IJzertoren worden bezocht. In de 
panoramazaal hangt een Indrukwekkend ge
schilderd tafereel van 100m2 dat de front
zone van 1917 voorstelt. Op die manier 
wordt de bezoeker geconfronteerd met het 
Immens verschil tussen het toenmalige over
stroomde land en de huidige, vredige blik op 
Diksmuide en omgeving. 
Van de panoramazaal daalt men af naar de 
piepkleine 21ste, 20ste en 19de verdieping. 
De etterbuil van een wereldwijd conflict 
groeide reeds In de 19de eeuw, de Grote 
Oorlog deed haar openbarsten. Dat is wat 
men op de eerste drie verdiepingen duidelijk 
wil maken. Al Is men daar niet geheel In 
geslaagd. Getuige de middeleeuwse histo
rische gebouwen en figuren op de 21ste 
verdieping. Op de 20ste en 19de verdieping 
wordt wel Ingegaan op de ontstaansgeschie
denis van WOl en het toen aanzwengelende 
Vlaams radicalisme. Het is daarbij onbegrij
pelijk dat een verwijzing naar het Daensisme 
ontbreekt, het stond immers symbool voor 
het samengaan van de Vlaamse- en sociale 
beweging. Daarmee Is met gezegd dat op de 
sociale- en Vlaamse achtergronden van de 
Frontbeweging niet wordt ingegaan Ook de 
tegenstelling tussen het rabiate Belgicisme 
en het groeiend Vlaams bewustzijn wordt 
belicht. 

Reeds op de drie eerste verdiepingen wordt 
een museologische methode aangewend die 
naderhand herhaald wordt. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van situenngen en ver

klaringen. Er zijn talrijke originele en spraak
makende affiches te zien, er worden video's 
vertoond, de belichting Is uitstekend, sober, 
gepast, soms sfeerscheppend. Overal doe
men gelulden op. Soms, vooral tijdens een 
bezoek aan de verdiepingen over WOl, leidt 
dit zowel tot boelende verrassingen, mee
slepende evocaties als tot verwarring. Van de 
18de tot en met de 14de verdieping worden 
overigens onnoemelijk veel aspecten van 
WOl behandeld. Nu eens worden deze met 
sober tentoongesteld materiaal of met ver
zorgde maquettes weergegeven, dan weer 
staat de evocatie centraal en loopt men bijv. 
door pulk nagemaakte loopgraven. Alle zin
tuigen, dus ook het gehoor of de reuk, 
worden daarbij geprikkeld, tenA/Ijl een be
angstigende sfeer wordt opgeroepen. Een 
dergelijke museale methode biedt een boel
ende, snedige en moderne Indruk. Al komen 
bepaalde onderdelen bombastisch over. Zo 
werd een huisje nagebouwd waarin een 
vrouw zit die geen brood meer kan aan
bieden of werd er een nagemaakte café 
opgetrokken. Deze toch wel erg dure en naar 
onze mening weinig treffende onderdelen 
doen eerder aan het Meli-park denken. 
En hoe wordt de Frontbeweging belicht? 
Eerst en vooral ziet men op elke verdieping 
een grote rode muur met daarop, in witte 
letters, uitspraken als Stomme oorlog, 
stomme, stomme oorlog van soldaat Staf De 
Clercq of citaten uit de frontbrieven. Er 
wordt ook aandacht besteed aan de hel-
denhuldezerkjes, de talrijke frontblaadjes 

met scherpe aanklachten of de verboden 
Vlaamse studiekringen. Nadrukkelijk wordt 
gewezen op het Vlaams radicalisme vanaf 
1918. Ook het activisme wordt niet uit de 
weg gegaan:,,Het doel van de Duitsers was 
de annexatie en verduitsing van België of een 
satellietstaat onder Duitse tieerschapplj. Het 
collaborerende activisme werd door het me
rendeel van de bevolking met de nek aan
zien. Wel oefende het activisme veel Invloed 
uit op enkele radicalen en de activistische 
propaganda zette het Franstalig officieren
korps ertoe aan de Vlamingen onder de 
soldaten te onderdrukken." 
Tot slot dit: er is dringend nood aan een 
catalogus en de bezoeker wordt niet echt op 
de hoogte gebracht van het doel van het 
museum. Het eerste deel ervan toont nu 
reeds aan dat het niet makkelijk is om de 
thema's Ooriog, Vrede en Vlaamse Ontvoog
ding tegelijk te behandelen. Deze methode 
leidt te vaak tot herhalingen en verwarring, 
terwijl de beweging voor pacifisme onder
belicht blijft. 

(evdc) 

ex» Het museum Is van april tot en met 11 
november geopend, in de maanden 
Juni, Juli en augustus blijft het mu
seum doorlopend open van 9u. tot 
I8u. tijdens het weekeinde van I0u. 
tot I9u. Groepen kunnen op aanvraag 
het ganse Jaar naar het museum. 
Voor inlichtingen: 051/50.02.86. 
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