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Op 21 februari 1999 drongen VU-voorzit-

ter Patrik Vankrunkelsven, Vlaams VU-parlements-

lid Kris Van Dijck en uittredend kamerlid Hugo 

Van Dtenderen (Agalev), samen met actievoerders 

van het Forum voor Vredesactie en Voor Moeder 

Aarde de militaire basis van Kleine Brogel binnen. 

Op zoek naar Amerikaanse kernwapens die daar 

Zondag 11 Juli 
vergeet niet te vlaggeni 

opgeslagen liggen, kropen de politici over de om

heining voor een burgerinspectie. 

Deze daad wordt beschouwd als een 'aanslag 

tegen de veiligheid van de staat'. De gewone actie

voerders kregen reeds een voorstel tot minnelijke 

schikking in de bus. Hen wordt verplicht 3000 fr. 

te betalen, zoniet zouden ze vervolgd worden. Deze 

intimidatie is ook aan het adres van de politici ge

richt. Wie op heterdaad betrapt wordt, is niet par

lementair onschendbaar. Op die manier vond men 

er niet beter op de betrokken politici voor de cor

rectionele rechtbank te dagen. Bij een veroordeling 

kunnen ze een gevangenisstraf van acht dagen tot 

één jaar of een fikse geldboete krijgen. 

Dinsdag jl. vonden voor de correctionele 

rechtbank van Hasselt de eerste verhoren plaats. 

Vankrunkelsven pleitte er 'onschuldig'. Overigens 

kon hij de bevoegdheid van de betrokken recht

bank op de korrel nemen. Zo is het lang niet zeker 

of een correctionele rechtbank zich ter zake mag 

uitspreken aangezien het impliciet over een poli

tiek feit gaat, wat logischerwijs door een assisenjury 

moet behandeld worden. 

De onlangs verkozen senator gooide het 

niettemin over een andere boeg. Tegen vrijspraak 

op basis van loutere vormprocedures heeft VU&ID 

reeds heel wat verzet aangetekend. En dus verde

digde Vankrunkelsven zich op basis van inhoudelij

ke argumenten. Bovendien wou hij het proces niet 

politiek uitbuiten, hij pleitte daarom als arts. 

Bij een noodtoestand moet een geneesheer 

iedereen bijstaan. Indien er kernwapens worden ge

bruikt, zijn de gevolgen niet te overzien en onstaat 

er een rampzalige situatie waardoor het onmogelijk 

wordt om de gehele bevolking hulp te bieden. 

„Daarom", zo wierp de arts op, ,,heb ik preventief 

gehandeld. We moeten vermijden dat kernwapens 

worden gebruikt en dus moeten ze verdwijnen. 

Mijn eed als arts laat in functie van het hoger be

lang of de veiligheid van de bevolking toe de wet te 

overtreden of over de omheining te kruipen." 

Een uitspraak volgt later. Intussen begaf de 

VU-voorzitter zich naar politiek Brussel. Ook daar 

heerste de noodtoestand. 

(evdc) 

De formatie: week 3_ 

Over de Taalunie 

Wat was er van de sport? 
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11 juiiteiande 

Een verzonnen iand. 

D e Elfdaagse die sinds enkele Jaren de 
Vlaams-nationale feestdag vooraf

gaat draait op volle toeren, tot in de klein
ste dorpen van het Vlaamse land. De ma
nifestaties zijn herkenbaar aan het onder
tussen vertrouwd geworden logo. het 
Jaartal 2002 opgefleurd met de leeuw van 
onze gemeenschap en de sterren van de 
Europese Unie. De symboliek is duidelijk: in 

dentsverkiezingen in Frankrijk. Als geen 
ander EU-land is Frankrijk zo grondig ver
deeld over verdere europeanisering. 
President Chirac heeft bij de voorbije 
euro-verkiezingen zijn achterban uit elkaar 
zien vallen, er kwam zelfs een scheuring 
binnen de partijen die hem ooit voordroe
gen. Onder het mom van een nieuw Frans 
pathottisme wil Chirac verhinderen dat 

Niet voor minder 
2002 wordt herdacht dat de Slag der 
Gulden Sporen 700 Jaar geleden zijn be
slag kreeg, Het hele Jaar door zal gevierd 
worden omdat verwacht wordt dat rond 
die tijd Vlaanderen nog meer staat zal zijn 
dan nu en hopelijk ook een deelstaat van 
de EU. 2002 is ook het jaar dat de euro hét 
betaalmiddel wordt en de 'symbolische 
frank' vervangt, dat wil zeggen dat een 
belangrijk stukje staats-nationaie symbo
liek definitief uit handen wordt gegeven. 
Het ziet er ook naar uit dat de traditionele 
bevoegdheden van de nationale staten 
verder zullen worden afgebouwd ten 
voordele van hogere, Europese, en van la
gere, regionale, overheden Het ritme van 
afbouw zal echter mee bepaald worden 
door binnenlandse evoluties. Zo is 2002 
ook het Jaar van met onbelangrijke presl-

links zich bestendigt en dat rechts verder 
khstalliseert rond de figuur van Charles 
PasQua, een notoir tegenstander van eu
ropeanisering. Dat dit ook een van de re
denen is waarom Chirac zo plots van me
ning veranderde aangaande de grondwet
telijke erkenning van de regionale talen 
binnen Frankrijk, doet ons vrezen voor 
snelle regionalisering van Europa. 
Deze uitschuiver naar Frankrijk om aan te 
tonen dat de grote droom van een plaats 
voor Vlaanderen In Europa hopelijk, maar 
misschien nog niet voor het jaar 2002 is. 
En deze vaststelling brengt ons meteen 
naar de regeringsonderhandeilngen. Ook 
dinsdag Jl. was nog niet duidelijk uit welke 
partijen de Vlaamse regering zal samenge
steld zijn. De formatie is ingewikkelder dan 
kleuren mengen of met elkaar verzoenen. 

De Vlaams-nationalisten hebben voor de 
verkiezingen bij monde van voorzitter 
Patrik Van Krunkelsven duidelijk gezegd 
dat toetreden tot een Vlaamse regehng 
gekoppeld moet zijn aan verdere stappen 
in de staatshervorming. Deze eis werd ook 
door alliantiepartner ID21 onderschreven. 
VLD, SP en Agaiev weten dus dat aan de 
resoluties die door het Vlaamse parlement 
werden aanvaard, niet kan worden ge
prutst. De Commissie Staatshervorming 
heeft goed werk geleverd, de partijen die 
deze teksten nu ongebruikt zouden laten 
of afzwakken zullen door de Vlaamse pu
blieke opinie terecht worden misacht. 
Bovendien zal de oppositie, en zeker de 
CVR de Vlaamse regenngspartijen onop
houdelijk met deze teksten confronteren 
en achtervolgen tot In de federale Kamer 
Compromissen sluiten is niet oneervol, 
maar niet alles is koopwaar. De omzend
brieven van minister Leo Peete/5 intrekken 
in ruil voor de nog niet-uitgevoerde ver
worvenheden van Sint-Michlei, zoals ge
fluisterd wordt, is dus onaanvaardbaar. Ais 
federaal formateur Verhofstadt VU&ID 
graag in de Vlaamse regenng wil om de zo 
uitdrukkelijk gevraagde bestuursvernieu-
wlng te helpen verwezenlijken, dan moet 
hIJ de alliantie méér aanbieden dan 'een 
federaal kader voor discussie'. Zelfs een 
plechtig geïnstalleerde 'intergouverne

mentele conferentie' waar van gemeen
schap tot gemeenschap wordt gesproken 
lijkt ons onvoldoende als niet eerst een 
welomschreven agenda en dito kalender Is 
aanvaard. En of de onderwerpen nu In 
fasen, pakketten of valiezen worden be
handeld doet weinig ter zake: de VU kan 
niet voor minder gaan dan de resoluties 
van het Vlaamse parlement. Dus geen 
nieuwe onderhandelingen over eerder be
komen verworvenheden, wel duidelijke 
waarborgen Inzake verzekerde aanwezig
heid van Vlamingen in Brussel en de toe
gang van Vlaamse regehng en administra
tie tot de Europese Commissie. 
En wat wanneer deze oefening tot vertra
ging van de onderhandelingen leidt? Dit 
mag geen drama zijn, liever een goed ak
koord dan halve afspraken. En als er een 
breuk van komt? Nog niets verloren, mis
schien dienen zich alternatieven aan die 
nieuwe perspectieven openen. 
Tijdens onderhandelingen kunnen voor
stellen snel komen en gaan, het kan dus 
best dat tegen eind deze week de rege
ringen gevormd en wel zijn. Maar het kan 
ook anders uit pakken. 
Los daarvan blijven de Vlaamse eisen door 
VU&ID venwoord overeind. Op 11 Juli zullen 
we ze kracht bijzetten met het uithangen 
van de leeuwenvlag! 

Maurlts van Uedekerke 

^ 



Wie zingt daar? ik ni weet ni! 
Helmut Lotti, Vlaanderens meest gekende 
en populairste zanger van het moment, 
verlaat de klassieke wegen en zal zich 
toeleggen op het Afrikaanse lied. Het 
uitbrengen van een straalplaat met een 
Afrikaans repertoire hangt zeker samen 
met Lotti's immense populariteit in Zuid-
Afrika. Lotti zal bij zijn nieuweling gebruik 

blijven maken van een groot orkest en 
muziekjes zingen die goed in het gehoor 
liggen. De CD zal in het najaar worden 
uitgebracht en rond de jaarwisseling laat 
Lotti drie keer Vorst-Nationaal vollopen 
met nieuw en oud werk. 
De marketingploeg rond de sympathieke 
zanger heeft alweer goed werk afgeleverd! 

Resultaat! 
,,Als Patrick Dewael belooft dat alle partners zullen kunnen 
'scoren', dan geldt dat ook voor de VU, en die moet absoluut 
scoren in de staatshervorming Want in een meerderheid stap
pen tera/ljl zowel Vlaams Blok als CVP in de oppositie zitten is 
voor de VU politieke zelfmoord, als ze aan het eind van de rit 
geen schitterend resultaat inzake de staatshervorming kan 
voorleggen " 

Commentator Luc Standaert In Het Belang van Limburg van 
vrijdag 2 juli 1999 

• DOORDEWEEKS • 

Sinds 1990 verdriedubbelde 
het aantal zelfmoordgevallen bij jon
geren. 

De wereldgezondheidsorgani
satie schat dat zowat de helft van de 
medicUnen die naar Kosova zijn ge
stuurd, moet worden vernietigd. 
Sommige produicten waren vervallen, 
bevatten geen bijsluiter of waren ge
woon niet gepast. 

Het Arbitragehof is van oor
deel dat een viertalige Identiteist-
kaart kan. 

Uit onderzoel< van Test 
Aankoop naar de kwaliteit van sinaas-
appeilimonade blijkt dat bezorgde 
ouders hun kinderen net zo goed 
slechte cola kunnen geven. 

Een jongen van 16 wurgde in 
het West-Vlaamse Avelgem een meis
je van 9. 

Zes op tien Vlamingen is ge
kant tegen de afbraakpolltielc inzake 
Ruimtelijke Ordening. Hoeveel 
Vlamingen een illegaal bouwsel heb
ben, kwamen we niet te weten. 

In de zomermaanden zullen 

naar schatting weer 400.000 Jobstu
denten een cent bijverdienen. 

Vorig jaar brachten de dien
sten van de douane ons land 331 mil
jard op. 

Vanaf 2004 moeten autobe
stuurders als vanaf 60 jaar naar een 
medische keuring. De maatregel 
geldt voor heel Europa. 

Eric Coven is aangehouden. 
De man zou klanten van de KBC-bank 
voor ongeveer een miljard hebben op
gelicht. Coven is nu evenwel platzak. 

Noodweer zorgt voor overs
tromingen in het oosten van Limburg. 

Torhout/Werchter lokte dit 
jaar zo'n 100.000 verschillende bezoe
kers verspreid over de 3 dagen. De op
tredens gingen enkel in Werchter 
door 

Tot slot: België mag ook vol
gend jaar deelnemen aan het 
Eurovisiesongfestival. 
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HORIZON 2004 
In Franstalig België is het formatieberaad 
in een eindfase getreden. Daar wacht men 
nog de federale regeringsonderhandelin
gen af Eerst hebben de Franstalige onder
handelaars de symmetrische coalitievor
ming van paars en groen gestuwd. Nu 
werkt het Franstalig 'lobbyen' in omge
keerde richting. Vooraleer PRL-FDF-MCC, 
PS en Ecolo hun handtekening onder een 
nieuwe Brusselse hoofdstedelijke rege
ring, een Waalse gewestregering en een 
Franse gemeenschapsregering zetten, 
moeten de federale onderhandelaars met 
beloften over de brug komen. Deze heb
ben betrekking op een nieuwe regeling in
zake de financiering van het onderwijs. In 
navolging van de financieringswet, moest 
dit reeds tijdens de vorige legislatuur afge
rond worden, maar Vlamingen en 
FranstaUgen raakten het daarover niet 
eens. 

Vandaag eisen de Franstalige partijen extra 
federaal geld voor het Franstalig gemeen
schapsonderwijs. Vooral Ecolo wil daar 
een breekpunt van maken. De Waalse 
groenen, daarin gesteund door PRL en PS, 
staan erop dat de federale onderhande
laars nog deze week een akkoord bereiken 
over de financiering van het onderwijs. 
Intussen zetten de Franstalige onderhan
delaars één en ander onderling op punt. 
Zo zal de noodlijdende Franse gemeen
schap minder geld moeten overmaken aan 
het Waals gewest. Dat gewest staat sinds 
het 'Sint-Kwintensakkoord' in voor de uit
oefening van een aantal gemeenschapsbe
voegdheden. De herfinanciering van de 
Franse gemeenschap maakt deel uit van de 
ontwerptekst 'Wallonië horizon 2004: ren
overen en mobiliseren'. 

HULP IMODIC 
Onder leiding van formateur Frangois-

Xavier de Donnéa (PRL) raakten de 
Brusselse onderhandelaars het vrij vlot 
eens over dossiers als leefmilieu, volksge
zondheid, tewerkstelling, economie, mo
biliteit en stadsvernieuwing. 
De tekst waarover de onderhandelaars 
zich buigen, zou niet meer dan 20 biz. tel
len. Daardoor schuift men nogal wat knel
punten naar de toekomstige regering 
door 

Daartoe behoren ook communautaire dos
siers. Over de plaats van het Brussels 
hoofdstedelijk gebied, de Franstalige on
derhandelaars hebben het steevast over 
een 'volwaardig Brussels gewest', in het fe
derale België zou dinsdag en woensdag 6 
en 7 juli gesproken worden. Dan komen 
ook de bi-communautaire aangelegenhe
den aan bod. 

De Vlaamse onderhandelaars bekwamen 
intussen dat het taaiakkoord of het zoge
naamde 'hoffeiijkheidsakkoord' correct zal 
uitgevoerd worden. De driemaandelijkse 
taah^pporten kunnen daarbij als leidraad 
dienen, al hangt één en ander af van de 
loyauteit in de nakende Brusselse rege
ring. 

De Vlaamse onderhandelaars stuurden 
ook aan op het principe van de tweetalig
heid voor de Brusselse ambtenaar in de 
centrale of bovengemeentelijke diensten. 
Vooral de tweetaligheid van de brand
weermannen werd naar voren geschoven. 
De Franstaligen wilden daar niet op in
gaan De Vlaamse Brusselaars moeten 
daarom kunnen rekenen op de federale 
regering want de tweetaligheid van de 
ambtenaar vergt een herziening van de 
taalwet. 

JJNieuwsblafls 

HETiMMIüP-". 

De Standaard 

VUM verovert 

La Libre 

Belgique. 

KRAPPE MEERDERHEID 
Nog voor de federale onderhandelaars een 
inhoudelijk akkoord bereikten, werden 
volgens aloude partijpolitieke spelregels 
'postjes verdeeld'. In navolging van een 
pre-electorale afspraak tussen PRL en PS 
zou Philippe Busquin (PS) Europees com
missaris worden. Dat moet weliswaar nog 
aanvaard worden door de Europese com
missie en haar voorzitter Romani Prodi. 

Busquin heeft geen ervaring ter zake, de 
PS-voorzitter nam nooit aan Europese to-
ponderhandelingen deel. En Busquin is 
niet de man om het fel gehavend Belgisch 
imago op te krikken. „De Ne-
derlandsonkundige Busquin is een besmet 
en bevlekt man", aldus Het IJzer-

bedevaartcomité. ,,Hij leidt een partij van 
wie verscheidene vooraanstaande poUtici 
recent nog voor misbruik van macht ver
oordeeld werden en daardoor in omkoop
schandalen waren betrokken." 
Allicht zal Busquin in de Europese com
missie zijn pijlen richten op het econo
misch herstel van Wallonië. „Alleszins", zo 
stelt VU-voorzitter Patrik Vdnkrunkelsven 

terecht vast, „bewijst de voordracht van 
Busquin nu reeds hoe de krappe Vlaamse 
paars-groene meerderheid in het federaal 
parlement door een sterk Franstalig blok 
zal worden overvleugeld." Weinigen, ook 
in de media, schijnen zich daaraan te sto
ren. Nochtans hebben de Vlaamse partijen 
in de federale Kamer slechts één zetel op 
overschot. Van de nieuwe Kamervoorzitter 
Herman Decroo (VLD) mag bovendien 
weinig Vlaamse gevoeligheid verwacht 
worden 

BASISAKKOORD 

Blauw, rood en groen hebben tijdens het 
weekeinde na 20 uren onderhandelen een 
federaal basisakkoord afgesloten. De par
tijen moeten nog een tweede lezmg hou
den. Indien alles naar wens verloopt, kan 
een nieuwe federale regering begin vol
gende aan het werk. 

Heikele thema's als het lokaal migranten
stemrecht en mburgeringscontracten voor 
inwijkelingen werden uit de weg gegaan. 
SP en Agalev hebben het onderspit moe
ten delven: het basisakkoord voorziet in 
de versoepeling van de naturalisatiewetge
ving, niet in lokaal stemrecht voor migran
ten. Andere twistpunten zoals vermogens
belasting en invoering van een ecotaks 
worden naar 'Europa' doorgeschoven. De 
groenen bekwamen wel dat kerncentrales 
op termijn zouden verdwijnen. Er werd de 
ecologisten beloofd dat een groene belas-
tmg zou worden ingevoerd, terwijl het 
kopen van 'propere producten' fiscaal zou 
beloond worden. 

Het is duidelijk dat het federale basisak
koord valt of staat met de economische 
evolutie. Hoewel weinig voorspelbaar, ver
wachten de onderhandelaars de komende 
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Waarde Heer 
Hoofdredacteur. 

Vriend De Liedekerken, het wordt hoog tijd dat die regeringen er 
nu eens komen. Staat de Vrome Verjans mij daar uit te schijten -
hij kent niks van het MAÎ  weet ge wel... Omdat mijn vriend van 
de pers, gij dus, gewaardeerde De Liedekerken, de schuld is van 
de dioxine in de eieren! „De persjongens hadden dat niet zo moe
ten opblazen" vertelde hij. Alsof die na al die rotzooi ook nog 
maar een kiek hadden durven dynamiteren! 

Wat mij brengt bij mijn tweede aanvaring die met de Bruine 
Maesen Of ik het was die aan Madou een bommetje had gelegd 
De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek' Ik, die zo een paci
fistische Vlaanderenaar ben, zou een bom gelegd hebben! Onder 
hunnen toren in Brussel nog wel! 

Waarna, tot overmaat van rampspoed, ook de Rooie Rutten mij 
kwam uitkafferen. Dat zijne gewezen voorzitter en senator 
Tobback met uwe 'Kjoe' aan hetzelfde tafeltje heeft moeten zitten. 
En dat de Louis er niet goed van was Wat van die ID'er niet ge
zegd kan worden: die was als vanouds in de wolken. 
Maar mag ik u, vooraleer ik naar 'De Meter' ga, toch nog op een 
argumentje wijzen dat u snel rijk kan maken? Het schijnt dat een 

madam in de McDonalds van de Verenigde Staties eens een haar 

in haren hamburger heeft gevonden. En die is naar de rechter ge

stapt en heeft daar 125 miljoen fr schadevergoeding voor gekre

gen. Omdat er een haar van een mens in haar vlees zat. Kunt gi) 

eens nagaan bij Pinxten wat hij veil heeft voor een flinke dosis 

dioxine? 

Uw vaderlijke, 

De Gele Geeraerts 

PS.: Mag ik u vragen mij op de hoogte te houden van de te 
bekleden postjes op uw cabaretten' 

• DOORDEWEEKS • 

jaren een positieve economische conjunc
tuur. Bovendien gaan de federale ge
sprekspartners nogal licht over de finan
ciële gevolgen van de dioxine-crisis heen. 
Zondag jl. lieten de boeren in Brussel zien 
hoe kwaad ze zijn. Ze eisen meer geld voor 
de opgelopen schade. 

DUO 

Het duo Guy Verhofstadt (VLD) en Frank 

Vandenborucke (SP) tekenden de federale 
sociaal-economische voornemens uit. Er is 
de loonlastenverlaging voor vooral de 
laaggeschoolden, die in het jaar 2000 ze
stig miljard fr. zou bedragen en in 2001 
tachtig miljard £r. Daarna zou alles geëva
lueerd worden. Ook de vorige regering 
voorzag in een loonlastenverlaging van 
108 miljard fr., weliswaar gespreid over 
zes jaar, met serieuze verlagingen vanaf 
het jaar 2002. De nieuwe regering wil 
vooral op korte termijn veel geld vinden 
om de loonlastenverlaging door te voeren. 
Er zou tevens 4 miljard fr vrij gemaakt 
worden om iedere jongere aan een start
baan te helpen. Allicht gaat het hier enkel 
om laaggeschoolden. Opmerkelijk is dat 
de non-profit sector in de kou blijft staan. 
Voor loonlastenverlaging in deze sector is 
slechts 3 miljard fr. voorzien. Het is bo
vendien onduidelijk wat onder een start
baan moeten worden begrepen. Daar kan 
men evengoed vorming mee bedoelen 
En de vraag rijst of jongeren de aangebo
den startbaan al dan niet verplicht moeten 
aanvaarden. 

De liberalen, socialisten en groenen wei
geren geld uit de Sociale Zekerheid te 
halen. Er zouden meer middelen voor de 
laagste pensioenen uitgegeven worden. 
De chronisch zieken zouden op meer te
rugbetalingen kunnen rekenen en de alge
mene uitgaven voor de ziekteverzekering 
mogen stijgen. 

VEROORDEELD 

In Turkije werd VYÜ^AtiAtt Abdullah Oca-

Ian tot de doodstraf veroordeeld Hij 
wordt verantwoordelijk gesteld voor terro
ristische activiteiten van de PKK en de 
ruim 30 000 mensen die de afgelopen 15 
jaar bij gevechten in het Zuidoosten van 
Turkije omkwamen Ócalan is geen liever
dje, leidde de PKK op autoritaire en bruta
le wijze, schakelde ook tegenstanders bin
nen zijn organisatie uit. 
Vanaf 1993 vaarde de PKK-leider evenwel 
een andere koers Hij kwam niet langer op 
voor een onafhankelijke Koerdische staat, 
stuurde aan op onderhandelingen met de 
Turkse staat en zou daarbij het geweld af
zweren. Daarmee werd tijdens het proces 
geen rekening gehouden Ocalan herhaal
de er zijn hoop op vreedzame oplossingen 
in de richting van meer autonomie voor de 
Koerden Tijdens het proces werden ook 

de rechten van de verdediging geschon

den Alle verzoeken van de verdediging 

om getuigen te horen, werden afgewezen. 

DOODSTRAF? 

Of de PKK-leider werkelijk zal worden te
rechtgesteld is lang niet zeker. Er volgt nog 
een cassatieprocedure, en het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens neemt 
aanstoot aan de wijze waarop de man 
werd gevangen genomen, eigenlijk ont
voerd. 

Overigens moeten de Turkse regering en 
het Turks parlement zich nog over de uit
voering van de doodstraf uitspreken. 
Turkije is lid van de Raad van Europa dat 
de doodstraf verbiedt Bovendien neemt 
de internationale druk opdat de Turkse 
staat de veroordeling met in terechtstel
ling zou omzetten, toe. 

De formatie: 

souplesse 

oblige. 

r\ p maandag 6 juli drukte de VU zich l<ritiscli uit over de 
^ lopende regeringsonderhandelingen, Er l<wam geen 
duidelijl< signaal om een ernstig engagement ten aanzien 

van een betel<enisvolle staatshervorming aan te gaan. 

De drie koffers 
Het federale basisakkoord dat paars en 
groen afsloten en op het moment van dit 
schrijven aan een tweede lezing toe is, lijkt in 
feite op een compromis tussen de Imker- en 
rechtervleugel van de christen-democraten 
Het gaat hier om een voortzetting, hier en 
daar een aanpassing en op sommige pun
ten, zoals groene accenten, een bijsturing 
van het beleid van de vorige regenng 
Ovengens is duidelijk dat momenteel een 
soort van noodregenng wordt gevormd In 
afwachting van de nakende gemeenteraads
verkiezingen zullen enkele praktische en 
voor de burger direct waarneembare maat
regelen worden genomen, zoals de Invoe-
nng van het snelrecht Sommige van deze, 
soms populaire en voor de geldbeugel inte
ressante voornemens, zijn zeker met onbe
langrijk, maar horen vooral het vertrouwen 
van de bevolking In paars-groen te wekken 
Daarnaast is er ook de aanhoudende dioxi-
ne-crlsis De schadelijke gevolgen daarvan 
lijken nog steeds onduidelijk, terwijl zo snel 
mogelijk het vertrouwen van de consu
ment, het bedrijfsleven en de Internationale 
handel in de economie van dit land moet 
worden hersteld 

Wordt het federale basisakkoord als een ver-
fnssend vergelijk tussen (nieuw) links en 
(nieuw) rechts voorgesteld, dan Is het voor
al de grootste gemene deler van de afzon
derlijke partijprogramma's In die zin is het 

akkoord wel nieuw Zo zijn de voorziene so
ciaal-economische beslissingen vooral op 
maat gesneden van de achterban van socia
listen en liberalen de laaggeschoolden en 
werklozen versus werkgevers en zelfstandi
gen Het lijkt erop alsof socialisten en libera
len zich weinig inlaten met de belangen van 
de grote groep loontrekkenden en zeker 
met met deze van de werknemers van de 
zachte of de non-profit sector Hienn schuilt 
een verlangen om de christelijke 
(welzijns)zuil te treffen 
Een andere vaststelling is de gemoedelijke 
houding van de federale partners tegenover 
ziekenfondsen en vakbonden De huidige 
overlegdemocratie, met de overmatige im
pact van de sociale partners, lijkt met aan 
'verandering' onderhevig De uitgaven van 
de ziekteverzekering mogen stijgen, zonder 
een structurele 'vernieuwing' van het ge-
zondheidsstelsel voor te staan In het vierde 
rapport over de 'eenvormige toepassing van 
de wetgeving in heel het land' blijkt dat met 
de patient, maar sommige zorgverstrekkers 
en ziekenhuizen in de ziekteverzekenng een 
makkelijk aan te boren inkomstenbron zien 
Bovendien nemen de transfers in de ziekte
verzekenng tussen Vlaanderen en Wallonië 
met af. Eerder kwam aan het licht dat in het 
bijzonder Vlaanderen zal moeten betalen 
voor het naleven van het Europees stabili
teitspact 

Federaal formateur Cuy Verhofstadt liet 
geenszins verstaan dergelijke, structurele en 
fundamentele problemen op de onderhan
delingstafel te leggen In de oppositie sprak 
de ambitieuze, zelfbenoemde 'confedera-
list' heel andere taal Op communautair vlak, 
zo deelde de VLD-formateur tijdens het af
gelopen weekeinde mee, zou hij drie 
koffers, Verhofstadt sprak van 'valiezen', in 
de hand houden. Eentje zou hij meteen 
openen Daann zitten de 17 'deblokkenn-
gen', genoteerd in het verslag van de se
naatscommissie, die de goede werking van 
gemeenschappen en gewesten in de weg 
staan Een voorbeeld hiervan is de regionali-
senng van het toezicht op de veiligheid van 
brandweerdiensten Het was maandag jl 
met echt duidelijk of Verhofstadt ook me
teen de tweede koffer zou openen Daarin 
zitten de defederalisenng van de gemeente
en provinciewet, de volledige overheveling 
van acht gewestbelastingen zoals de ver
keersbelasting en de trekkingsrechten voor 
de gewesten De derde koffer zou voorlopig 
gesloten blijven en pas via een zogenaamde 
intergouvernementele conferentie geopend 
worden In die commissie zou over alles, ei
genlijk de belangrijkste dossiers zoals fiscale 
autonomie en defederalisenng van de ge
zondheidszorgen, gepraat kunnen worden 
Ten aanzien van deze, zeg maar, 'derde fase' 
liet de formateur met uitschijnen een resul
taatsverbintenis of een timing te willen kop
pelen Op het partijbestuur achtte een over
grote meerderheid van de VU dit als een te 
vrijblijvend engagement Op het moment 
van dit schrijven Is nog met duidelijk of de 
federale en Vlaamse onderhandelaars op de 
VU-bezwaren willen ingaan 
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stof tot spreken 
Zodra het gaat zomeren voelen tal van -
meestal jonge - mensen de noodzaak om de 
ramen open te gooien en de hele buurt mee 
te laten genieten van hun favoriete 
deuntjes. Niet zelden leidt een en ander tot 
flinke burenruzies. Een nieuw wapen in de 
strijd zou wel eens SABAM kunnen zijn, de 
auteursrechtenmaatschappij die er 

minutieus op toeziet dat de bij haar 
aangesloten artiesten hun geld krijgen. 
Uit een parlementaire vraag van Claude 
Eerdekens blijkt hoe streng SABAM wel is: 
muziek in de wachtkamer van een arts, de 

radio in de frituur, een radiootje van een 
marktkramer, ja zelfs van een deuntje op 
een antwoordapparaat kan SABAM de 
rechten komen opeisen. Misschien is het 
dan niet eens zo'n gek idee om bij 
langdurige, ongewenste geluidsoverlast de 
rechtvaardige SABAM-rechters in te 
schakelen... 

• ACTUEEL • 

p eigië is niet liet enige Europese land waar een 
•^ grondwetswijziging de konnende maanden 

voor politieke spanningen kan zorgen. Buurland 
Frankrijk worstelt al een paar weken met een 

vervelende politieke crisis en ook hier gaat het 
tussen unionisten en regionalisten. 

In FrankrUk Frans 
Frankrijk, nog veel meer dan België een 
kunstmatige staat met veel valse histori
sche symboliek, telt verschillende regio
nale talen op zijn grondgebied. Veel van 
die talen zijn door jarenlange verdrukking 
weggezakt tot op folkiore-niveau. Vlaams, 
Bretoens, Occitaans, Baskisch, Duits, 
Catalaans en Corsicaans zijn de belang
rijkste regionale talen, enkel in Corsica 
geldt een apart statuut. 

PARTIJ KIEZEN 
Al in het jaar 1539 legde de toenmalige 
koning van Frankrijk het gebruik van de 
Franse taal op aan de randgebieden van 
zijn rijk. De Franse Revolutie met zijn on
wankelbaar jacobijns geloof in de eenheid 

en gelijkheid aller mensen, bracht geen 
verbetering. Dit citaat uit 1793 spreekt 
boekdelen: „Bretons is de taal van het fe
deralisme en van het bijgeloof; Duits is 
de taal van de immigratie en haat ten 
overstaan van de Republiek; Italiaans 
spreken de contra-revolutionairen en 
Baskisch de fanatiekelingen. Laten we 
deze instrumenten vernietigen die leiden 
tot fouten en vergissingen " 
In de huidige Vijfde Franse Republiek 
staat het exclusieve gebruik van de Franse 
taal in de grondwet ingeschreven, evenals 
de ondeelbaarheid van het Franse territo
rium. 

De huidige Franse regering onder leiding 
van de socialist Lionel Jospin doet heel 

De afwijzing van het Charter is voor Chirac 
het mlódei om zijn verscheurde achterban 

te hergroeperen. 

Frankrijk nu noodgedwongen partij kie
zen in dit debat. Op 7 mei jl. onderteken
de de regering in Budapest het 'Europees 
Charter van de Regionale en Minder
heidstalen', met als vooruitzicht het in de 
loop van volgend jaar te laten ratificeren 
door het Parlement. Dit charter garan
deert het recht op het gebruik van de 
eigen taal ook in het openbare leven, dit 
wil vooral zeggen administratie en onder
wijs. 

Nret volgens afspraak 
Het voorbije weekeinde stelde Vlaams for
mateur Patrick Dewael (VLD) een ontwerp 
van regeerakkoord op Dat ontwerp Is het 
resultaat van onderhandelingen in elf werk
groepen Maandag jl kwamen de onder
handelaars van VU&ID, VLD, SP en Agaiev 
bijeen om tot de 'finish' te onderhandelen 
Dinsdag jl bleek dat de eindspnnt nog 
moest worden ingezet 
Intussen werd wel duidelijk dat Norbert De 
Batselier (SP) andermaal parlementsvoor
zitter wordt. De aanstelling van de 
Dendermondenaar laat bij sommigen, zoals 
VU&ID, een wrange smaak na. Reeds tijdens 
de vonge legislatuur kwamen de democra
tische partyen overeen om de fractievoor
zitters te laten beslissen over de aanduiding 
van een nieuwe Vlaamse parlementsvoor
zitter. Op die manier zou de aanstelling 
ervan geen deel uitmaken van regeringson
derhandelingen en kon een voor oppositie 
en meerderheid aanvaardbaar figuur naar 
voren worden geschoven. 
Conform het reglement werden eerst de 
fractievoorzitters van alle democratische 
partijen samengeroepen voor een eerste 
overlegronde. Kort daarop, verleden week 

VU-fractieieider Paul Van Crembergen wou maar 
mocht geen parlementsvoorzitter worden. 

donderdag, kwamen de voorzitters van de 
vijf onderhandelende partyen 'informeel' 
byeen Snel bleek dat de SP erop aandrong 
Norbert De Batselier tot parlementsvoorzit
ter te benoemen. VLD en Agaiev stemden 
daarmee In VU&ID stond geïsoleerd, het 
had nauwelijks nog zin fractieleider Paul 
Van Crembergen als parlementsvoorzitter 
voor te dragen Van Crembergen bleek 
nochtans een voor alle partijen aanvaard
bare kandidaat. Ook de vermeende opposi
tie, CVP en Vlaams Blok, had zyn steun toe
gezegd Daardoor kon VU&ID, bij een suc
cesvol verloop van de paars-groen-gele on
derhandelingen, ook op twee Vlaamse mi

nisters rekenen Dat werd de alliantie blijk
baar met gegund Het was of een parle
mentsvoorzitter en een minister, of twee 
ministers. 

Het IS duidelijk dat, tegen de afspraak en 
het reglement in, de aanduiding van een 
Vlaams parlementsvoorzitter deel uitmaak
te van regeringsonderhandelingen. 
Maandag jl nodigde André Denys (VLD) de 
fractievoorzittters van alle partijen uit om 
zich 'm overeenstemming met art 6 van 
het reglement' te beraden over de aanstel
ling van een parlementsvoorzitter. De CVP 
is met opgezet met deze schijnvertoning 
en vindt het met netjes dat De Batselier zijn 
functie met deze van burgemeester van 
Dendermonde wil combineren. Ook al had 
de CVP daar tijdens de vohge legislatuur 
geen bezwaar tegen. 

In een reactie op de VRT-radio liet ook VLD-
fractievoorzitter Denys uitschijnen met 
echt tevreden te zijn met de gang van 
zaken, noch met de cumulatie van de SP'er. 
„De Batselier moet ter zake een signaal 
geven." 

(evdc) 

KAR KEREN 

President Chirac, die zich enkele maan
den geleden in Bretagne nog positief uit
liet over het Charter, keen nu zijn kar. 
Volgens hem is het Charter strijdig met 
artikel 2 van de Franse grondwet, hij 
legde de kwestie dan ook voor aan het 
Franse Grondwettelijk Gerechtshof Op 
16 juni jl. stelde dit hof Chirac in het ge
lijk. De president haalt daarmee zijn slag 
thuis want de enige wijze om het Charter 
nog te laten aanvaarden is een wijziging 
van het bewuste artikel, en elke grond
wetswijziging moet niet alleen worden 
goedgekeurd door het Parlement maar 
ook door... de president, Chirac dus. 
Chirac vindt voor zijn hardnekkig verzet 
tegen de regionale talen weinig steun. 
Zijn partij (RPR), de RPF en minister van 
Binnenlandse Zaken Chevenement zijn 
de enigen die hem volgen. Zij vinden het 
Charter „een politiek wapen in handen 
van de autonomisten en regionalisten die 
er gebruik van willen maken om de een
heid van het land te verbreken en een 
Europa van regio's te creëren." 

MESSEN SLIJPEN 
Vrijwel de hele linkerzijde (ook de groe
nen) trekt de kaart van de minderheidsta
len. Ze vinden dat een weigering om de 
grondwet te wijzigen en dus het Charter 
te aanvaarden Frankrijk eeuwen terug in 
de tijd katapulteert en de verdere Franse 
integratie in Europa onmogelijk maakt. 
Maar, er staat meer op het spel. Chirac is 
nu al enkele maanden over de helft van 
zijn zevenjarige ambtstermijn en hoewel 
de presidentsverkiezingen nog 3 jaar ver
wijderd zijn, worden de messen al gesle
pen. De nederiaag die Chiracs partij leed 
in de Europese verkiezingen ten voorde
le van reactionair en extreem rechts {De 

Villers, Pasqua en Le Pen) doen hem er
voor opteren dit verloren kiezerspubliek 
opnieuw aan te spreken, een misplaatst 
Frans patriottisme is daarvoor het ge
schikte glijmiddel. 

Dit is niet de eerste uiting van spannin
gen in het gedwongen huwelijk van het 
Elysée (de rechtse president Chirac) en 
Matignon (de linkse regering Jospin), 
maar wel een krachtmeting van formaat. 
Het politieke landschap in Frankrijk evo
lueert snel en de linkerzijde lacht bij haar 
(herwonnen) eenheid met rechts dat 
voor de zoveelste maal verdeeld dreigt te 
worden. 

Tot slot dit: Het is geen geheim dat de 
Franstaligen in België met dit Charter zul
len zwaaien om de faciliteiten van de 
Franstaligen in de rand veilig te stellen. 
Men weze gewaarschuwd. 
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Twee eeuwen voor het afsluiten van het 
Verdrag van de Nederlandse Taalunie was 
er slechts de eenzame stem van Jan 

Baptist Verlooy met zijn 'Verhandeling op 
d'Onacht der moederlyke Tael in de 
Nederlanden' (1788). In de daarop vol
gende perioden (Franse tijd, Hollandse 
periode en na de Belgische onafhankelijk
heid) kwam van de idealen van Groot-
Nederlandse integratie niets in huis. Pas 
vanaf 1849 schiepen de Nederlandse 

Taal- en Letterkundige Congressen een 
nieuw forum voor culturele prominenten 
uit Noord en Zuid. Dit zou resulteren in 
de uitgave van het 'Woordenboek der 
Nederlandsche Taal', begonnen in 1864 
en voltooid in 1998, in 40 delen. 
Een belangrijke rol binnen de strijd voor 
culturele integratie werd gespeeld door 
professor Pieter Geyl. Met de terugslag 
van WO II en de collaboratie in 
Vlaanderen, was de bespreking van 
Vlaamse beweging en culturele integratie 
in Nederland heel moeilijk geworden. 
Een nieuw pad terzake werd geëffend 
door Johan Fleerackers, de auteur draagt 
zijn boek dan ook aan hem op. 

VANUIT BIBLIOTHEKEN 

In een afzonderlijk hoofdstuk heeft de au
teur het over de belangrijke rol van de 
Antwerpse stedelijke bibliotheek, als oud
ste in haar genre van de Nederlanden 
(vanaf 1481) en haar in het strijdbare fla
mingantisme verankerde bibliothecaris
sen. 

Sinds 1933 droegen zij ook verantwoor
delijkheid over het Museum van de 
Vlaamse Letterkunde (nu AMVC). Van 
hieruit bleek het bewuste aanleunen bij 
het Noorden, zowel op het eigen vakge
bied als op het brede domein van de al
gemene cultuurbeleving. 
De schrijver staat dan stil bij de belang
rijkste figuren terzake: Frans Hendrik 

Mertens (benoemd in 1834), Pieter 

Génard (van 1868 tot 1873), Constant 

Jacob Hansen, stichter van de 'Aldietsche 
Beweging' (1874-1903), Frans Gittens 

(1903-1911), Emmanuel de Bom werd in 
1933 opgevolgd door de markante figuur 
van Lode Baekelmans (1933-1945) die 
zeer actieve contacten met Noord-
Nederland legde. 

Van 1945 tot 1963 volgde dan de legend
arische Ger Schmook, hij verdiende zijn 
sporen bij de uitbouw van de biWiotheek 
van de Antwerpse Diamantbewerkers-
bond en van het AMVC. Schmook was te
vens een ijverig pleitbezorger van de 
Nederiandse culturele integratie. 

PIETER CEYL 

In dit belangrijke hoofdstuk weerlegt de 

auteur de beweringen van de Belgisch ge

zinde historicus Lode Wils, meer bepaald 

zijn onüuisterende onthullingen over de 

vermeende pro-nazistische ingesteldheid 

*« 1980 werd tussen België en Nederland het Verdrag 

van de Nederlandse Taalunie gesloten. Daardoor 

willen beide landen samenwerken op het brede culturele 

vlak, met taal en letteren als basis. Alhoewel deze Taalunie 

pas nu haar echte kruissnelheid inzake werking en invloed 

heeft bereikt is het streven naar integratie een oud 

verlangen. Ludo Simons maakte een balans op. 

« • C U L T U U R • 

van Geyl. Wils beweerde dat Geyl zich 
door de Duitsers had laten gebruiken 
(zelfs rijkelijk had laten vergoeden) ter 
vernietiging van de Belgische staat en de 
aanhechting van Vlaanderen bij 
Nederland. Wils ventileerde zijn beschul
digingen - ook gelijkaardige naar de 
groot-Nederlandse professor F.C. 

Gerretson - in zijn publicatie 

PRAGMATISCHE VISIONAIR 

Ludo Simons begint het hoofdstuk over 
Johan Fleerackers met persoonlijke herin
neringen aan hun beider collegejaren in 
Turnhout, de werking van de ABN-kernen 
en de redactie van 'De Goedendag' in 
Leuven. Dit blad stoelde op radicaal fla
mingantisme, sociale bewogenheid, reli
gieuze bezinning en culturele verbonden-

Gescheiden door 
dezelfde taal 

'Vlaanderen, België, Groot-Nederland', 
een bundel historische opsteUen die hem 
naar aanleiding van zijn emeritaat in 1994 
aangeboden werd. 

Ook Wils leerling Louis Vos begaf zich in 
zijn opstel 'De eierdans van E Geyl' 
(1975) op dezelfde ontluisterend-be
schuldigende weg. Volgens Wds en Vos 
misbruikte Geyl zijn Vlaamse relaties om 
België te vernietigen. Ludo Simons weer
legt dit alles. Hij citeert daarvoor uit Geyls 
briefwisseling met o.m. Antoon Jacob, 

Herman Vos, Leo Picard en Hendrik 

Borginon. Nauwkeurige lectuur hiervan 
doet Pieter Geyl hieruit enkel verschijnen 
als een (wellicht wat opdringerige en be-
moeizieke) bezorgde betrokkene in de 
'herleving en herwording van het natio
naal bewustzijn in Vlaanderen' waartoe 
vooral de Vlaams-nationalisten (meer dan 
de minimalisten van Frans van 

Cauwelaert) dienden bij te dragen en zijn 
diepe bezorgdheid om de eenheid bij de 
nationalisten. 

Zeer duidelijk ook zijn Geyls ftilmineren-
de uitspraken tegen het emigrantenweek
blad 'Vlaanderen' van/oxwé de Decker en 
Robrecht de Smet, dat steeds maar radica
ler de Groot-Nederlandse toer opging, los 
van België. Bij herhaling viel Geyl over de 
stellingen en standpunten van 'Vlaan
deren'. 

Principiëler en ruimer nog was Geyls hou
ding tegenover het probleem Groot-
Nederland in het algemeen. Geyl verde
digde Groot-Nederland op federatieve 
basis als een na te streven ideaal, maar op 
het praktisch-politieke vlak hield hij het 
bij 'decentralisatie en federalisme". 
Groot-Nederiand bleef voor hem verre 
toekomstmuziek. 

Volgens Simons berusten de foute conclu
sies van Vos op 'verkeerde lectuur' vanuit 
een te 'dogmatisch apriorisme'. Geyl aan
vaardde het Belgische feit, maar achtte 
wel een evolutie-ten-gunste voor 
Vlaanderen binnen dit bestaande staats
verband mogelijk. 

VERHANDELING 
o P 

D' o N A C H T 
D E R 

MOEDERLYKE TAEL 

I N D E 

NEDERLANDEN. 

T O T M A E S T R I C H T . 

M D C C . L X X X V I I I . 

Jan Baptist verlooy schreef het eerste essay 
over de heel-Nederlandse gedachte. 

heid met Nederland. In 1959 werd 
Fleerackers secretaris van de Kultuurraad 
voor Vlaanderen. 

Hij was tegelijk een visionair en een prag
maticus. Dit resulteerde, na zijn veelvul
dige diplomatieke interventies, tot de op
richting van de Nederlandse Taalunie. 
Andere realisaties waren o.m. de verwer
ving en de restauratie van Alden Biesen 
en de gezamenlijke Wereldomroep van 
het Nederlandse taalgebied. Fleerackers 
was bezorgd om de geestefijke emancipa
tie van Vlaanderen, de kwaliteit van het 
cultuuraanbod in de media en de kun
stensector, en de rol van de elite in een 
tijd van veralgemeende vervlakking en 
commercialisering. 

In het slothoofdstuk uk staat de auteur 
stil bij de resultaten van het Taalunie-ver
drag Johan Fleerackers, kan als belangrij
ke figuur van de culturele autonomie van 
Vlaanderen (o.a. als kabinetchef van op
eenvolgende CVP-ministers van Cultuur), 
beschouwd worden als de vader van deze 
Taalunie. 

De bedoeling van culturele integratie 
zorgde wel voor heel wat misverstanden. 
Op louter taalkundig vlak zijn en blijven 

er verschilpunten in woordenschat, zins
bouw en uitspraak tussen Noord en Zuid, 
zonder dat hier fundamenteel afbreuk ge
daan wordt aan de eenheid van de 
Nederlandse taal. Ook inzake letteren 
blijft een aantal misverstanden bestaan. 
De Taalunie-teksten spreken nochtans 
duidelijk van de 'gemeenschappelijke be
vordering van de Nederiandse letteren' 
wat een heel andere dimensie biedt dan 
echte 'integratie'. Dit is dus meer gericht 
op gemeenschappelijke instellingen en 
een gemeenschappelijk beleid terzake. 
Doelstelling is dus duidelijk een 'gemeen
schappelijk letterenbeleid'. 
Ook op het brede culturele vlak komt het 
erop aan op te treden als één Nederlands-
Vlaams cultuurgebied, als de cultuur van 
het Nederlandse taalgebied, met inbegrip 
van alle historisch gegroeide verschillen 
en nuances. 

Het aanleunen bij Nederland dient be
schouwd te worden als een natuurlijke re
flex, als een vanzelfsprekende inpassings-
vorm in een groter geheel, om als ge
meenschap van ruim 21 miljoen 
Nederlandstaligen binnen de Europese 
Unie meer gewicht in de schaal te wer
pen. 

De steeds verderschrijdende staatshervor
ming, via federale naar confedrale struc
turen, heeft hier veel mogelijk gemaakt. 
Inzake buitenlandse contacten, meer be
paald vertaalpolitiek van literair werk en 
ondersteuning van de buitenlandse leer
stoelen in de neerlandistiek, dienen de 
inspanningen sterk aangezwengeld of 
hernomen te worden. 
Op het diplomatieke vlak kan de geïnte
greerde culturele inspanning verbeterd 
worden. Dit veronderstelt wel een vaste 
wil tot samenwerking van de betrokken 
diplomaten. 

Kortom, dit is hartversterkende lectuur! 
Auteur Ludo Simons is hoogleraar Boek
en bibliotheekwetenschap aan UIA en 
KUL en hoofdbibliothecaris van de UFSL̂ . 
Eerder was hij conservator van het AMVC 
en directeur van de Antwerpse 
Stadsbibliotheek. Hij speelde (en speelt) 
een belangrijke rol als culturele verbin-
dingsman tussen Vlaanderen en 
Nederland, onder meer op de Algemene 
Conferenties der Nederiandse Letteren 
en in de Nederiandse Taalunie. 

Dirk Stappaerts 
=* Antwerpen Den Haag retour. 

Over twee volken gescheiden door 
dezelfde taal. Ludi Simons. 
Uttg. Lannoo, Tielt. 695 fr. 

Johan 

Fleerackers, als 

een van de 

vaders van de 

culturele 

autonomie, 

dé vader van 

de Taalunie! 
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Volgens 
Dirk Holemans 

bestaat de 
belangrtlkste 
vernieuwing 

voor de ecolo
gische burger 

In het recht 
op een gezond 

leeftnllleu. 

In zijn boek Ecologie en Burgerschap 

houdt Dirk Holemans een pleidooi voor 
een nieuwe levensstijl De auteur, gebo
ren in 1965, is bio-ingenieur en kandidaat 
in de Wijsbegeerte Sinds eind 1997 ver
richt hl) onderzoek naar de mogelijkhe
den tot verbeterde besluitvorming inzake 
milieuproblemen. Hij was betrokken bi) 
het eerste Vlaamse referendum te Gent, 
waar hij sinds 1998 Agalev-gemeente-
raadslid is. 

ALGEMEEN BELANG 

Holemans vertrekt van de - niet ongeken

de - vaststelling dat we als mensen alle
maal samen de natuur meer gebruiken 
dan deze kan geven en dat we meer ver
vuilen dan die natuur kan verdragen. Hi) 
stelt de vraag welke democratische inno
vaties er noodzakelijk zijn om de berg 
rapporten die over de ecologische crisis 
verschijnen om te zetten in een houding 
die de mensheid een perspectief geeft. De 
tijd dat kon gepropageerd worden dat ie
dereen maar zijn eigenbelang moest nast
reven om finaal de samenleving voor ie
dereen beter te maken is voorbij Door 
democratisch samen te leven enkel met 

Vijf zoektochten 
in Vlaamse bossen 

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen organi
seert voor de tweede maal zomerzoektochten 
tn de mooiste bosgebieden van Vlaanderen 
Streekkenners werkten in elke Vlaamse provin
cie een zoektocht uit De vier wandelzoektoch
ten en één fietstocht zijn gebundeld in de rijk 
geïllustreerde en bijzonder boeiende 
'Zomerboskrant' De routes zijn uitgestippeld 
op een handige fiets- en wandelkaart Deze 
zoektochten brengen de wandelaar op het 
spoor van enkele minder gekende maar boei
ende aspecten van het bos Aan de gezinszoek
tocht kan je vry deelnemen tussen juli en sep
tember 

In Antwerpen wordt het Vneselhof in de groe
ne Schijnvallei bezocht, waarbij men onder an
dere het vleesmuizenreservaat en het Fort van 
Oeiegem kan bezichtigen In Limburg staan de 
natuurgebieden en de vijvers rond Bokrijk op 
het programma In Oost-Vlaanderen wordt ken
nis gemaakt met de rijzige wintereiken van het 
Buggenhoutbos en in Vlaams-Brabant met het 
Walenbos in het hartje van het Hagenland In 
dit brongebied van de Motte bevindt zich het 
grootste Elzenbroek van Vlaanderen De fiets-
zoektocht gaat dit jaar door in en om het 
Bulskampveld te Beernem. Twintig kilometer 
fietsplezier in het 400 hectare grote bosgebied 
Hier worden bIJ de opening van de Week van 
het bos op 3 oktober a.s de prijzen verdeeld 
van de zoektochten 

Aan de zomerzoektochten is een prijzenpot 
verbonden van meer dan 100 000 fr Voor elke 
zoektocht is er een weekendverblijf te winnen 
in één van Vlaanderens mooiste bosgebieden 
Wie de rode draad vindt tussen de vijf tochten 
maakt kans op de hoofdprijs Een wandelweek-
end met gastronomisch tintje voor zes perso
nen te midden van de mooiste Limburgse na

tuurgebieden en aansluitend op het fietsroute
netwerk Kempen en Maasland Er zijn mooie 
troostprijzen zoals natuur- en wandelboeken 
en gastronomische diners te winnen ledere 
deelnemer kan na de wandeling alvast gemeten 
van een gratis drankje aangeboden door lokale 
horecazaken In de Zomerboskrant zijn ter 
waarde van 250 fr drankbonnen opgenomen 
En dat IS toch ook al een prijs' 

Wie wil deelnemen kan de Zomerboskrant 
bestellen b\} de Vereniging voor Bos In 
Vlaanderen, 
tel. 09/252.21.13, fÉX 09/252.54.66, 
e-mall: vbv@rug.ac.be, ^ 
webpagina: www.vbv.be of 150 fr. over-
schrljven op reknr. 448-3605351-56 met 
vermelding Zomerboskrant. 
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Iedereen zoekt 
de nieuwe burger 

• SAMENLEVING • 

het oog op een garantie voor economi
sche en sociale veiUgheid komen we er 
ook niet. 

Er is noodzaak aan een nieuwe democra
tie stelt, Holemans. Een toekomstgerichte 
democratie staat voor een paradoxale op
dracht. Want hoe kan in een sterk geïndi
vidualiseerde maatschappij het begrip 
„algemeen belang" opnieuw aan beteke
nis winnen' De auteur stelt dat de dialo

gische democratie hierop het antwoord 
is Een dialogische democratie zoekt cre
atieve oplossingen, die voortvloeien uit 
het gezamenlijk én openlijk discussieren, 
oordelen én handelen van burgers en/of 
maatschappelijke actoren Ze kan het be
leid de nodige legitimiteit verschaffen tot 
het nemen van onpopulaire maatregelen 
en burgers motiveren om zelf hun levens
stijl te wijzigen. Die wijzigingen kunnen 
sporen met de structurele veranderingen 
die tot de verantwoordelijkheid van het 
beleid kunnen behoren. 
De dialogische democratie moet worden 
gezien als een versterking van de huidige 
representatieve democratie. Dit betekent 
ook dat - behalve bij referenda - de de
mocratisch verkozen mandatarissen het 
laatste woord houden. Maar meer dan 
ooit moeten zij hun beslissingen toelich
ten met argumenten. 

DE ECOLOGISCHE BURGER 

De nieuwe burger dient te beschikken 
over een aantal grondrechten als een ba
sisinkomen gecombineerd met herschik-
kingsmogelijkheid van de loopbaan en 
het recht op een uitgebreid zorgverlof De 
belangrijkste vernieuwing voor de ecolo
gische burger bestaat in het recht op een 
gezond leefmilieu, het is zelfs de grond
voorwaarde voor poUtieke participatie. 
Ogenschijnlijk een nieuw idee, maar dat 
in de zestiger jaren toch ook al weerklonk 
vanop sprekersgestoelten. 
De nieuwe burger dient in zijn sociaal 
netwerk van verenigingen of organisaties 
erkend te worden. Holemans noemt dit 
het sociale kapitaal. Daarin leren de men
sen de zin en de kracht van samenwerken 

waarderen, ze leren verantwoordelijkheid 
opnemen voor gezamenlijke doelen Het 
zijn knooppunten in een netwerk van 
zelforganisatie, zelfwerkzaamheid en zelf
redzaamheid Ze zijn politiek in de zin dat 
ze mee de samenleving vormgeven en de 
autonomie van de participanten verho
gen Het sociale kapitaal is de sleutel die 
de democratie doet werken. 
Het is storend in dit boek, dat nieuwe 
ideeën wil aandragen, nog dooddoeners 
als „haalbaarheid" en ,,draagvlak" terug 
te vinden. 

ONTHAASTINC 

Er zou een groeiende groep mensen ont
staan en/of bestaan die meer en meer be
lang hecht aan niet materiele waarden. 
Een groep die door onthaasting de vluch
tige levensstijl van vandaag in vraag durft 
te stellen Die vindt dat het algemeen be
lang prioriteit krijgt op het particulier be
lang. Die waarde hecht aan de kwaliteit 
van het leven. Die welzijn naast welvaart 
durft plaatsen. 

De auteur ziet eigenUjk over het hoofd 
dat dergelijke mensen en groepen van 
mensen al lang bestaan en actief zijn, dat 
de ecologische burger geen fictie is Het is 
een gemis in dit boek dat er veel te weinig 
verwezen wordt naar initiatieven en acties 
die, met vallen en opstaan weliswaar, se
dert de jaren zestig in Vlaanderen be
staan Eigenlijk een pleidooi voor nieuwe 
burgers die echter sinds vele jaren reeds 
actief zijn (bijvoorbeeld inzake natuurbe
houd), maar misschien met in die aantal
len die Dirk Holemans voor ogen heeft. 
Een verzuim in dit boek is de rol die het 
onderwijs en de opvoeding in het tot 
stand komen van het ecologische burger
schap zouden kunnen betekenen. 

(hup) 

°* Ecologie en burgerschap. Pleidooi 

voor een nieuwe levensstijl. Dirk 

Holemans. Uitg. Pelckmans, 

Kapellen en Stichting Leefmilieu, 

1999. 127 bh., 495fr 

Ruimte en tijd 
Dirk Holemans formuleert in zijn werk het milieuprobleem en de houding van de ver
kozen overheid daartegenover onder de duidelijke vraag: politici gevangen door hun 
kiezers? 

Elk nationaal beleid is gericht op het welzijn (welvaart) van de eigen burgers Deze 
territoriumgebondenheid van het handelen der overheden belet eigenlijk dat de 
grensoverschrijdende, wereldwijde, miheuproblematiek in zijn totaliteit aangepakt 
wordt 

De politici zijn voor een bepaalde periode verkozen, ze werken met een korte tijds
horizon waarbinnen het moeilijk is onpopulaire maatregelen te treffen. De milieu
problemen zijn veelal langetermijnproblemen. 

Deze tijd-ruimtekenmerken van het politieke systeem contrasteren met de karakteris
tieken van ecologische problemen. 
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D e Ronde van Frankrijk kreeg de start die zij zichzelf 

toewenste: felle strijd, topsport, geen schandalen, 

geen dopingproblemen. Het was zowaar wennen voor 

fean-Marie Leblanc. De man werd in de voorbije dagen 

belaagd. Hij liep duidelijk op de toppen van zijn tenen in 

Puy du Fou toen de eerste renner aan de proloog begon. 

% U v> Hf-; 'k^ « » / 

W':"^'. 

• SPORT • 

Tourbaas Jean-Marie Leblanc had zijn 
charmeoffensief zorgvuldig voorbereid. 
De Tour 1999 moest in het teken staan 
van het eerherstel, van de vernieuwde ge
loofwaardigheid. De jarenoude magie van 
de Ronde diende hersteld. Daarom wens
te Leblanc alles en iedereen te weigeren 
die van ver of dichtbij met doping te 
maken had gekregen. Geen Virenque, 

geen TVM, geen Manolo Saiz. Leblanc ge
noot vooral in eigen land grote bijval toen 
hij zijn directieven verkondigde. 

CHANTAGE 

De ontnuchtering kwam hard aan. Een 
paar dagen voor de Tourstart meldde de 
UCI dat Virenque en de omstreden ploeg
leider Sai2 niet uit de Tour mochten weg
gehouden worden. Er waren procedure
fouten gemaakt. Details weliswaar maar 
desondanks. De Franse pers reageerde 
woedend, sprak van verkrachte sporte-
thiek en Bruno Roussel, vorig jaar nog 
ploegleider van de gewraakte Festina-
formatie, eiste andermaal het ontslag van 
UCI-baas//m Verbruggen. Hij uitte zware 
beschuldigingen. „Verbruggen heeft me 
ooit gechanteerd toen er een conflict was 
tussen de UCI en mijn ploeg. Verbruggen 
dreigde er mee één van mijn renners po
sitief te laten verklaren indien ik niet 
toegaf... Die man heeft nooit wat onder

nomen tegen de dopingpraktijken. Hij 
wist echt wel wat er aan de hand was. 
Verbruggen had allang moeten aftreden." 
Roussel, de wolf die in een lam verander
de, schijnt de Nederlanders overigens 
niet in het hart te dragen. Over de uitslui
ting van TVM was hij kort maar krachtig: 
„Terecht. Ze hebben zich afschuwelijk ge
dragen vorig jaar Het is die typische 
Hollandse artogantie als het om doping 

werd gewaand, vocht een jaar lang tegen 

kanker. Hij won het gevecht van zijn leven 

en schijnt vandaag sterker dan ooit. 

Topsport met een menselijke gedaante. 

Op zoek 
naar eerherstel 

gaat." Hij verwees daarmee indirect naar 
uitlatingen van Steven Rooks, de nieuwe 
ploegleider van TVM: „Het komt er niet 
op aan doping te gebruiken. Het komt 
erop aan niet betrapt te worden." 
Erg opbeurend klinkt dat allemaal maar 
voorlopig schijnt groot gevaar bezworen. 
Nagenoeg iedereen beseft vandaag de 
ernst van de situatie. Er bestaat een con
sensus in en rond het peloton dat alles 
moet veranderen. In de wielersport is dat 
mogelijk. Het veloke kan als geen ander 
uit de doden opstaan. Dat bewees pro
loogwinnaar Lance Armstrong. De 
Amerikaan, die voor de sport verloren 

HYPOTHEEK. 

De Tour 1999 wordt er één zonder favo
rieten. De wedstrijd kan alle kanten uit 
omdat de drie jongste winnaars om uit
eenlopende redenen pasten. Geen Riis, 

geen Ullrich en geen Pantani. Kwetsuren, 
hematocrietwaarden: het heeft er alle
maal mee te maken. Daardoor kunnen 
wel tien renners een gooi doen naar het 
geel. Eén van hen is de 29-jarige 
Virenque, de kwelgeest van Tourbaas 
Leblanc. Het kan pijnlijk worden wanneer 
de ex-kopman van Festina, die tegen alle 
bewijslast in dopingschuld bleef ontken

nen, in Parijs op het hoogste schavotje 
moest staan. Leblanc durft er niet aan 
denken. 

Onder de kanshebbers op de eindzege 
geen landgenoten. Dat is geen nieuws 
maar dat onze renners de figurantenrol 
van voor een paar jaar hebben afgelegd 
staat wel vast. De Tourstart was veelbelo
vend. Tom Steels won een droomspurt en 
zal het daar vermoedelijk niet bij laten. 
Rik Verbrugghe was de revelatie van de 
proloog. Nieuwbakken nationaal kam
pioen Ludo Dierckxsens ging voluit in het 
offensief We hebben zeker nog niet alles 
gezien. Al was er ook weer volop ergernis 
toen de renners in de rit naar St.-Nazaire 
over een 'zeeweg' werden gestuurd waar
op zelfs de beste acrobaten ten val kwa
men en waarop de winstkansen van kans
hebbers als Michael Boogerd, Alex Zulle 

en Ivan Gotti voortijdig zwaar gehypothe-
keerd werden. 

Olympos 

Deze zeeweg 
betekende 
voor vele 
renners het 
vroegtUdig 
einde van 
Tour'99 

z 
Een dubbel afscheid 

Wimbledon 1999 kende een moeizaam 
verloop maar een beslist hoogstaande 
ontknoping. Het belangrijkste tennistor-
noooi van liet jaar werd geteisterd door 
gekmakende regenpauzes die niet meer 
van deze tijd zijn maar leverde wel twee 
knappe winnaars op. Lindsay Davenport 
by de vrouwen en Pete Sampras bij de 
mannen Laatstgenoemde won voor de 
zesde keer Wimbledon en onderstreepte 
- voor zover dat nog nodig was - dat hij 
de beste tennisspeler van zijn generatie 
blijft en op het snelle gras van 
Wimbledon zijn hoogste rendement 
haalt. Zelfs Agassi, in daverende vorm en 
gestimuleerd door het vooruitzicht dat 
hij de eerste speler sinds 1980 kon wor
den die na Roland Garros ook Wimbledon 
zou winnen, viel in de eindstrijd echt te 
zwak uit. Sampras was voordien nochtans 
behoorlijk In last gebracht Sampras won 
de kwartfinale omdat zijn tegenstander, 
die 1-0 voorstond, moest opgeven en in 
de halve finale bood de Brit Tim hienman 
felle weerstand. Echt onklopbaar scheen 
Sampras niet maar in de finale speelde hij 
plots beter dan ooit. 

Sampras lukte in Wimbledon een dubbel: 
hij verbeterde met zijn zesde thomf het 
record van de legendarische Björn Borg 

Met Kim Oijsters treedt een taler)tvolle generat/e 
tenisssters aan. 

(vijf overwinningen, op rij weliswaar) en 
met zijn twaalfde zege in een Grand Slam 
tornooi evenaarde hij het totaal van de 
ongenaakbaar gewaande Roy Emerson 
Het is zeer waarschijnlijk dat de 28-jarige 
Sampras, die de minst charismatische van 
alle tenniskampioenen wordt genoemd, 
daar nog wel één succes zal kunnen aan 
toevoegen en absoluut recordhouder zal 
worden. 

SCHONE DOOD 

Eigenlijk was het vrouwentornooi min
stens even interessant. Om meerdere re
denen. België stond met twee speelsters 
in de achtste finales Dominique Van 
Roost en Kim Oijsters Clijsters stierf een 
schone dood tegen haar grote idool 
Steffi Graf en Van Roost had zelfs uitzicht 
op de kwartfinale toen zij in de slotfase 
van haar wedstrijd tegen de Franse 
Tauziat alsnog door de knieën ging. Van 
Roost IS duidelijk nog met uitgeteld 
Hetzelfde kan met gezegd worden van 
Sabine Appeimans voor wie het einde van 
een mooie carrière zichtbaar nadert Ons 
vrouwentennis heeft de toekomst even
wel voor zich. Justine Henin en de zusjes 
Clijsters staan amper aan het begin maar 
hun talent, karakter en gedrevenheid 
wordt nu al over de landsgrenzen ge
roemd Het heet dat België genoeg klas
se op de court kan brengen om ooit de 
Fed Cup te winnen. Zover zijn we echter 
nog met. 

Klasse, verbetenheid en ambitie dat was 
Steffi Graf. Zij stond op Central Court 
dicht bij haar achtste Wimbledontitel en 
eigenlijk gunde iedereen haar die ultieme 
kroon, Graf nadert immers het einde en 
na haar scherpe nederlaag tegen de 

Amerikaanse Davenport kondigde zij aan 
dat ze niet meer naar Wimbledon terug
komt als speelster Het is wel geweest en 
zij is al van ver teruggekeerd Steffi maak
te overigens slechts twee puntjes minder 
dan Davenport die het moest hebben van 
een moordende opslag en een inderdaad 
sterke spreiding die haar tegenstandster 
tot slopend loopwerk verplichtte. Graf zal 
altijd herinnerd worden als een tennismo-
nument. Negen Wimbledonfinales, altijd 
en overal inzet en maximale toewijding. 
De vrouw geworden onvermurwbaarheid 
Overigens was Steffi met de enige kam
pioen die afscheid nam van het tornooi 
van de aarbeien met slagroom Ook Boris 
Sector laat Londen voor goed achter zich. 
Hij was de meester van Wimbledon eind 
jaren tachtig. Kracht, snelheid en lef 
waren zijn grote kwaliteiten. Becker be
geesterde en was de verpersoonlijking 
van wat in de sport de 'Duitse deugden' 
wordt geheten Zijn erelijst is verbluffend 
Zijn uitstraling was onvergelijkbaar groot 

(Olympos) 
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De regionale vu-krant 

vu-Haiie 
herhaalt 

vlaggenactie 
Net als vorig Jaar willen de 
Halse VU-mandatarissen Juul 
Denayer (provincieraadslid) 
en Ene De Creef (gemeente
raadslid), samen met de VU-
besturen van Haile, Lembeek 
en Buizingen, ter gelegen
heid van de Vlaamse l=eest-
dag op 11 juli een symboli
sche actie voeren. 
Het doel is de bevordering 
van het Vlaams karakter in 
Halle. 

Gedurende het hele jaar door wordt nauwlettend de an-
derstaligheid in deze taalgrensstad in het oog gehou
den. Er wordt allert maar vriendelijk gereageerd op elke 
inbreuk van het eentalig Vlaams karakter. De VU doet 
een oproep opdat zoveel mensen dit ook zouden doen. 
Erie De Creef „Wij zijn van oordeel dat ook het straat
beeld in Halle nog heel wat Vlaamser kan worden ge
maakt. Het beleid zou hierop positief moeten inspelen. 
Bloemen maken onze straten aantrekkelijker, maar het 
IS eveneens zo dat typische, originele, goedkllnkende 
Nederlandstalige opschriften en uithangborden het 
eigen Vlaams karakter van het Halse straatbeeld kunnen 
bevorderen en herwaarderen." 
Tijdens de viering van de Vlaamse Feestdag op 11 juli 
doen Eric De Creef en Juul Denayer een speciale oproep 
om het Halse straatbeeld een feestelijker en Vlaamser 
uitzicht te geven en dit door te vlaggen met de 
Leeuwenvlag 

Vorig jaar werden al wie op 11 juli de leeuwenvlag aan 
zijn woning of in zijn tuin deed wapperen, gelukgewenst 
door Juul Denayer en Ene De Creef en ontvingen een 
gele tulp of anjer 

Juul Denayer ,,Dit jaar ontvangen zij die de leeuwenvlag 
uitsteken op zondag 11 juli als gelukwens een zelfklever 
met de Vlaamse Leeuw, bestemd voor de wagen of de 
f iets" 

Wie nog met over een leeuwenvlag beschikt kan er nog 
net op de vaalreep eentje aankopen Ze zijn verkrijgbaar 
bij Juul Denayer (tel 02/556 30 25) 

U et wordt een spetterenide ll-juli-viering dit 
• ' jaar in Brussei. Het aanbod is veeizijdig en 

aantrel<l<elijl< met zin voor avontuur en spektal<ei. 
Ooi< ai wordt het traditioneie aspect 

niet verwaarioosd. 

11 Juli-viering 
in Brussel 
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Het Vlaams muzikaal centrum van 
Brussel, dcAncienneBelgique, deskundig 
geleid Aootjari De Meulemeester, staat in 
voor de organisatie van de jaarlijkse 
Gulden Sporenviering op de Brusselse 
Grote Markt. De Meulemeester is een 
complexloze hoofdstedelijke flamingant 
die graag samenwerkt met de andere taal
groep maar tegelijk de concurrentie met 
de Franstaligen niet schuwt, laat staan 
vreest. De AB is uitgegroeid tot een cultu
rele tempel. Dat, zo meent De 
Meulemeester, moeten de Vlaamse Brus
selaars uitspelen en ook gretig bekend
maken 

OPDRACHT 

Het grote publiek en zeker de niet-
Brusselaars beschouwen de AB nog te 
vaak als een concertzaal zoals alle andere. 
In de AB wordt nochtans veel werk van 
eigen kunnen opgevoerd. „Het pleidooi 
voor erkenning en ontwikkeling van het 
Nederlandstalige repertoire, origineel of 
in vertahng, behoort statutair tot de op
dracht van de AB. Deze bekommernis is 
ook één van de krachtlijnen geworden 
van de jongste 11-julivieringen op de 
Brusselse Grote Markt." 
Het valt niet te ontkennen, zo staat in de 
persmededeling geschreven, „dat de 
volksmuziek eeuwenlang een emancipe
rende rol heeft gespeeld. Ook de 
Vlamingen hebben een moeizame en nog 
niet voltrokken emancipatiestrijd gele
verd. De culturele ontvoogding had zeker 
evenveel voeten in de aarde als de sociaal-
politieke, omdat wij over zeer weinig ins
trumenten, noch taalvaardigheid beschik
ten. De muziek heeft in onze ontvoog-
dingsstrijd een belangrijke rol gespeeld. 
Eind de jaren 1950 kreeg de Vlaamse be
weging voor de eerste keer het gezel
schap van artiesten die in hun eigen taal 
moderne liederen brachten waarin de 

mens van vandaag in het Vlaanderen van 
vandaag zich kan herkennen. Deze pio
niers liggen aan de basis van een popu
lair-artistieke ontwikkeling die veel heeft 
bijgedragen tot het identiteitsbesef van de 
Vlaamse burger, in de eerste plaats van de 
jongere generatie." 

WILMOTS 

Vanaf 20u. staan orkesten, capella-groe-
pen en artiesten op het podium. Zo is er 
het Michel Bisceglia Ensemble. De 
Genkse Michel Bisceglia, pianist, arran
geur, orkesüeider en componist, stelde 
speciaal voor de gelegenheid en in sa
menwerking mttjuliaan Wilmots een or
kest samen dat getuigt van vitaliteit en het 
talent van de jonge muzikantengeneratie. 
Het orkest bestaat uit 38 hoog gekwalifi
ceerde beroepsmusici, strijkers, blazers 
en percussionisten. Juliaan Wilmots hoeft 
nauwelijks te worden voorgesteld. Als 
geen ander slaagt hij erin aloude strijd- en 
gemeenschapsliederen te actualiseren en 
ze in een fris kleedje te steken. Naar aan
leiding van de Gulden Sporenviering 
brengt hij en orkest een aantrekkelijke 
mengeling van traditionele liederen, re
naissance-chansons, divers kleinkunstma-
teriaal, l6de eeuwse geuzenliederen en 
Zuid-Afrikaanse volksliedrepertoire. 
Dit jaar wordt ook de Guldensporen-
capella verwacht, bestaande uit 9 profes
sionele vocalisten. Het enthousiasme en 
de zingbereidheid van deze groep verle
nen het programma een speciale dimen
sie. Ook Nele Bauwens, aflcomstig van het 
Pajottenland, beschikt over een uitsteken
de stem. Dat bewees ze reeds met de 
Alpenzusjes en Wacko. Daarna is het de 
beurt aan Patrick Riguelle, multi-instru-
mentalist bij uitstek en de man van de 
minder voor de hand liggende, maar des 
te boeiender deuntjes. Ook Vera 
Coomans, vroeger bij Rum, is van de par-

De Mokken-
luiders: alsof 

hun leven 
ervan afhangt. 

tij. Deze eigenzinnige vocaliste, begeleid 
door accordeon, zeldzame percussie, een 
snuifje altviool en trombone, biedt we-
reldsongs van o.a. Tom Waits en Serge 
Gainsbourg. Als laatste in de rij is er 
Wigbert, de bedachtzame Aalstenaar en 
uitstekende tekstschrijver in beeldrijk 
Nederlands. 

DE GULDEN ONTSPORING: 
Straattheater is bij ons minder bekend. Er 
waren de aanzetten tijdens de Genste 
feesten en in Limburg. Sinds vorig jaar 
werd tijdens de ll-juli-viering straat
theater ingelast. Deze vernieuwende 
paden wil men verder bewandelen. Eén 
van de mooiste historische pleinen van 
Europa zal andermaal opgeschrikt wor
den door jongleurs en acrobaten, straat-
gekken en wandelende muzikanten. Ze 
verenigen Vlaming en buitenlander, toe
rist en dagjesmens in een wervelend the
atraal landschap. 

Vanaf 17u.30 presenteert de AB een waai
er van de beste gezelschappen in het 
genre. Mare Bober regisseert de chaos 
met vaste hand. Hoogtepunt wordt An^rj 
Man uit Australië. Vijf klokkenluiders zul
len, heel acrobatisch, meters hoog in de 
lucht slingeren en de klokken doen lui
den alsof hun leven er ervan afhangt. De 
klokken zijn van staal of brons, wel een 
sterk staaltje elektronica en mechanica 
waarmee een indrukwekkend muziekde-
cor wordt gecreëerd. 
Tot slot van het hele gebeuren treedt om 
23u. de formatie Gorki op in de AB zelf 
Luc De Vos koppelt met Gorki spitante 
taaivondsten aan breed uitdeinende gi-
taar-rockmuziek. 

Alle evenementen tijdens de ll-juli-vie
ring zijn gratis! Overigens biedt VU-
Brussel, bij monde van Bert Anciawc, 

Sven Gatz en Marie-Paule Quix, vanaf 
20u. een gratis vat aan in café Groot 

Eiland, Anspachlaan 189 (hoek 
Fontainasplein). 

(evdc) 
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V an Antoine de Saint-Exupéry is het gezegde 

afkomstig dat sommige kinderen verdomd 

veel geduld moeten hebben met hun ouders. Enkele 

boeken voor geduldige ouders! 

• BOEKEN • 

• Bij uitgeverij Lannoo verscheen re
cent de uitstekende 'Complete gids voor 
jonge ouders. Alles over zwangerschap, 
bevalling, verzorging en opvoeding'. 
'Alles' is vfcfaarschijnlijk niet te hoog gegre
pen want in deze rijkelijk geïllustreerde 
kanjer wordt werkelijk niets aan het toe
val overgelaten. Ofschoon familie en 
vrienden nog altijd de meest geraadpleeg
de adviseurs zijn inzake opvoeding - kin
deren opvoeden met boeken alleen zou 
echt niet gemakkelijk zijn - kan je in dit 
boek toch ook terecht voor tal van nuttige 
tips. Een vijftal uitgebreide hoofdstukken 
beschrijven de zwangerschap, de geboor
te, het eerste levensjaar en negen jaren 
die erop volgen. Over gezondheid, nacht

rust, voeding en sociale contacten. Over 
kinderen die kwaad worden, of duimzui-
gen over de tafelmanieren en de televisie. 
De uitgave bevat ook een kort hoofdstuk 
over adolescentie en eentje over EHBO. 
Deze iaroMxxe-vertaling sluit af met een 
omvangrijk medisch lexicon. 

perieure posities. Ik geloof alleen in ken-

nisverschil en kennis kun je overdragen. 

Vaders en moeders 
„Ik hou er niet van als mensen vanuit 

een zogenaamd superieure positie goed
bedoeld afdalen tot het niveau van ande
re mensen. Ik geloof namelijk niet in su-

Daarom vertel ik Roos dat een hond een 
hond is, en niet een woef Roos is uitste
kend in staat om met het woord hond om 
te gaan. En ook met het woord auto. En 

Culinair Nederlands 
Wie uit gaat eten, laat zich meestal ge
makkelijk verleiden door de feeërieke ge
heimtaal, die van de spijskaart een ont
dekkingstocht, een zoektocht door het 
onbekende maakt. 

Hoe kan het ook anders: de geheimtaal 
rond wat je kunt eten is meestal het 
Frans. Dat is een erfenis van het impera
tieve Frankrijk van de laatste koningen en 
hun opvolger Napoleon. Ook van de vele 
Hugenoten die zich - op de vlucht voor 
de Franse koning - over heel Europa heb
ben verspreid en er hun taaiinvloed heb
ben uitgeoefend. 

Nochtans, klinkt „een torentje van gan-

zenlever met appelgelei" of „schuimvla 

drijvend in zoete saus" niet even feeë
riek, maar dan in een door iedereen be
grepen volkstaal? 
„Laten we er dan ook wat aan doen". 

hebben ze in het Gentse gedacht. Met het 
leuke boekje 'Culinair Nederlands' willen 
de Marnixringen van de regio Oost-
Vlaanderen-Noord en de Vlaamse koepel 
'De Draak', restaurants en koks helpen 
om het Nederlands ook in de horeca als 
normale voertaal te hanteren. Verzorgde 
tafelmanieren veronderstellen immers 
ook verzorgd taalgebruik in ons eigen al
gemeen en verzorgd Nederlands. 
'Culinair Nederiands' is bedoeld als een 
leesboekje, dat men nu en dan ter hand 
neemt. Door aandachtige lectuur van de 
één of andere rubriek kunnen de belang
stellenden - en zeker de vakmanA'ak-
vrouw - zich een aantal benamingen 
eigen maken. Aan de hand van de in
houdstafel kan men gemakkelijk op het 
spoor komen van de rubriek, waar een 
term of benaming thuishoort. Wie enigs

zins vertrouwd is met het culinaire bedrijf 
zal daarbij geen moeilijkheden ondervin
den. 

Het boekje geeft ook bestaande positief 
Nederlandstalige spijskaarten als voor
beeld en wijst op het belang en het unie
ke van de keuze van een Nederiandstalige 
restaurantnaam. Een restaurantuitbater 
kan voor zo'n naam vaak putten ut de 
plaatselijke toponiemen of de geschiede
nis. 

Dit mooi uitgegeven boekje wordt aan de 
Gentse horeca gratis aangeboden. De uit
gevers willen het ook aan heel 
Vlaanderen tegen kostprijs aanbieden. U 
kunt bestellen door storting van 200 fr. 
op het nummer 446-9627471-70 van 'De 
Draak'-Vlaams Overieg Gent. Het is zeker 
de moeite waard. 

ook een trein is een trein en geen tjoekt-
joek." In ruim 20 columns neemt journa
list Matthias Peeters zijn lezers mee in het 
vaderschap. 'Alleen voor vaders' is een erg 
prettige kijk op de veranderingen - of 
niet - die kinderen betekenen in het 
leven van een man. Aangenaam. 

Tot slot nog twee knutselboekjes uit
gegeven bij La Rivière, creatieve uitge
vers. Een 'doeboekje' van Mery Cozijnsen 

laat de lezer kermismaken met 'Kaarten 
en cadeautjes met babystofjes'. Geboorte
kaartjes en doopsuikerverpakkingen om 
zelf te maken. Dat laatste geldt ook voor 
'Cadeautjes voor de kraamtijd' van 
Henriette Van Weenum. Zij geeft tips voor 
een vijftal kraampakketten, maar ook 
voor 'schudkaarten' en zelfs een heuse 
'luiertaart'. Mooie uitgaven boordevol 
creatieve tips. 

<=* Complete gids voor jonge ouders. 

Uitg. Lannoo - Tielt. 1999. 480 blz., 

1.295fr. 

<=» Alleen voor vaders. Matthias 

Peeters. Uitg. Archipel - Amsterdam. 

1999. 100 blz. 399 Jr. 

=» Kaarten en cadeautjes met baby-

stores. Mery Cozijnsen. Uitg. La 

Rivière - Baam. 1999. 32 blz., 250 fr. 

=* Cadeautjes voor de kraamtijd. 

Henriette van Weenum. Uitg. La 

Rivière - Baam. 1999 48 blz., 350 fr. 9 

WEST-VLAANDEREN 
zo. 11 juii DEERLIJK: Braadfeest in 

het kader van de Culdensporenviering. 
Vanaf 11u.50 in D'lefte te Deerlijk. Info: 
056/71.76.41 en 71.47.68. Org.: VU en Ic 
Dien. 

Zo. 11 Juil BRUCCE:: Abdijkerk 
Steenbrugge om I0u.: Eucharistie n.a.v. 
H. Benedictusfeest en Vlaanderens hoog-
dag.Om 15u. Vespers en lof. 

^ o . 14 Juli BRUCCE: 11 jullvierlng 
van VVVG-Brugge-Zuid met diavoordracht 
door LUC Welvaert over ,,Vo de schreve 
weün mie menschen". Om I5u. in de 
Magdalenzaal, Violierstraat 7 te Brugge. 

Kia. 19 lult BRUCCE: Culturele na
tuurwandeling te Wildenburg (Wingene) 
o.l.v. Omer en Livtna Dombrecht. 
Samenkomst op perkeerplaats Delhaize, 
St.Kruis om 14u., vandaar carpooling. 
Org;: VWC-Brugge-Zuid. 

WO. 28 Juli BRUCCE: Jaartijkse sport 
en speidag van VWG-Brugge-Noord. Om 
15u. in t Keunekot, Warendestraat te 
Sijsele. Deelname 200 fr. Inschrijven bij 
Joriska, 050/34.19.74. 

ANTWERPEN 
Za. 10 Juli WOMMELCEM: 

Daverende allerlaaste sporenzanfeest van 
het millenium. Om 20u. in de zaal van KH 
De Verbroedering, Schransweg 32. M.m.v. 
Koperensemble o.l.v. Joz de Houwer en 
kleinkunstgroep Zakdoek. Inkom gratis. 
Org.: KK Jan Puimège. 

za. 10 Juli TONGERLO: 11 jullvie
rlng. Vanaf 18u. in 't Abdijke te Tongerlo. 
Welkomstdrank, feestmaal en zangston
de. Toespraak door Margriet Hermans. 
Deelname: 600 fr. Inschrijven bij VU-
Westerlo. 

Zo. 11 Juli EDECEM: FVV-Edegem 
wandelt door het recreatiegebied 
Muisbroek te Ekeren. Samenkomst om 
13U.50 Kerkplein Elsdonk of om 14u. aan 

de parking Ekersedijk. 's Avonds naar het 
feest van de Vlaamse Gemeenschap. 

Dl. 27 Juli BERCHEM: FVV-Berchem 
neemt deel aan voetralty van DF-Jan 
Blom. Deelname: 200 fr. Samenkomst om 
13U.30 aan het stadhuis. 

Do. 29 Juli EDECEM: FW-Edegem 
bezoekt retrospectieve tentoonsteiting 
van Pol Mara. Afspraak om I3u.30 
Kerkplein Elsdonk. 

Zo. 8 aug. EDECEM: Fietsen rond 
Doel, langs waardevolle fauene en fiore 
(33 km). Kerncentrale leent gratis fietsen. 
Reservatle vóór 28 juli op tel. 499.17.66 of 
288.52.85. Wie niet fietst kan ook wande
len. Org.: FVV-Edegem. 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 11 Juli ZOTTECEM: 

Culdensporen-etentje met reuze barbe
cue. Van l lu.30 tot I5u. in zaal 
Ontmoetingscentrum Leeuwergem, 
Gentsesteenweg. Deelname 400 fr, -I2j. 
250 fr. Kaarten bij Ghlslain Diependaele, 
09/360.13.37. Org.: VU&ID-Zottegem. 

Zo. 11 Juli DEINZE: Feestzitting in 
het Museum van Delnze en de Letestreek. 
Om IOu.30. Met uitreiking van de trofee 
'Gemeentelijke Ambassadeur van 
Vlaanderen' en m.m.v. W. Van Hove en W. 

De Weerdt met Gezellegedichten. Om 
19u. belaardconcert. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 10 Juli OVERUSE: 

Culdensporenviering. Vanaf I8u. groot 
terras met barbecue, met vendelters De 
Ijserzwaalers en De Koerp. Om 20u. Feest 
en strijdrede door ivan Mrtens (WB) en 
optreden van Troissoeur. tn open lucht, De 
Bosuil, Jezus-Eik. Bij slecht weer: in de 
Bosuil. 

LIMBURG 
Zo. 11 Juli TONCEREN: 11 jull-vle-

ring met optreden van jeugdorkest 'Strijd 
voor vrijheid " en Basillcakoor. Feestrede 
door Evrard Raskin. Om 10u.30 in de 
feestzaal van het stadhuis van 
Tongeren.Org:: DF-Tongeren. 

^o. 11 Juli VOEREN: 11 juli-wande-
ling. Samenkomst om lOu. in café 
Wijnants, Kerkplein van 's Cravenvoeren. 
Na de wandeling gelegenheid tot geza
menlijke lunch in café-restaurant 't 
Boerenhof, De Plank 24 te smt-Martens-
Voeren. inschrijven bij Jean Duyssens 
(04/381.07.80) Of bij Anita Paulv 
(0477/70.36.10). Org.: VU-Limburg. 
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11 iuli-wandelinq te Voeren 
Gewoontegetrouw blaast VU-Iimburg op 11 juli verzamelen te Voeren. Om lOu. 

komen mandatarissen en sympathisanten samen in Café Wijnants op het Kerkplein 

(tegenover de kerk) van 's Gravenvoeren. 

Om Uu.: Vertrek van de wandeling aan Café Wijnants. De tocht loopt rond domein 

Altenbrocck en door de vallei van de Noordbeek, over een afstand van ongeveer 8 

km. 

Na de wandeling is er gelegenheid tot gezamenlijke lunch in café-restaurant 't 

Boerenhof, De Plank 24 te Sint-Martens-Voeren. Iedereen is van harte welkom maar 

graag vooraf in te schrijven voor de lunch door telefoontje bij Jean Duyssens 

(04/381.07.80) oibï\ AnitaPauly (0477/70.36.10). 

vu-verkiezinqsfonds '99 
Totaal vorige lijsten 181.905 + 100 FF 

Naamloos 500 

Huguette De Frame, Kampenhout 1 000 

Totaal negende lijst 1 500 

Algemeen totaal 185.405 + 100 FF 

Bij deze sluiten wij het verkiezingsfonds '99 af De nationale penning
meester dankt allen die hebben gestort, de gelden hebben bijgedragen 
tot het verkiezingssucces van zondag 13 juni jl. 

• AANBEVOLEN HUIZEN • 

ZOMERVERKENNINCEN 
OPEN DACUITSTAPPEN VOOR I N D I V I D U E N , GEZINNEN, GROEPEN, 

DONDERDAG 8 juu: Brugge: 

Guido Gezelie-wandeling 

ZATERDAG 17 JUU: Fabrieksstad Aalst en 

Louis Paul Boom 

ZATERDAG 24 JUU: Faciliteitengemeenten: 

De Zes 

ZATERDAG 31 juu: In Flanders Fields: 

J | ^ het Keltische spoor 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS: Leuven, 

^.. eeuwenoud Vlaams strijdtoneel 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS: Gent: 

Keizer Karel-route 

VRIJBLIJVEND INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN: 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Omwentelingsstraat 13 te 1000 Brussel 
VOFlUaHaSCEMTRUU 
Lc^00üKoosFEL t e l . : 0 2 / 2 1 9 . 2 5 . 0 0 - f a x : 0 2 / 2 1 7 . 3 5 . 1 0 

DEZE WEEK IN KNACK 
http://>v>w/.knacl<.be 

RECLAME 
VOOR 
BELGIË 
Dutroux, Agusta, Dioxine: "There 

is something rotten in the state of 

Belgium." In het buitenland kampt 

België met een imagoprobleem. 

Daar moet ons land iets aan doen. 

Knack vroeg drie gerenommeerde 

Belgische reclamebureaus om een 

campagne uit te werken. Plus tekst 

en uitleg van experts in de kunst die 

"communicatie" heet. Reclame 

voor België: de benefiet-campagnes. 

DE WETSTRAAT 
IN DE KERING 
Waarom doorkruisten de Europese ambities 
van Busquin de liberale plannen? Waarom 
draaide het de afgelopen weken toch allemaal 
nog om Jean-Luc Dehaene? Over dikke 
portefeuilles, de erfenis van Jean Gol, de 
blauwe watervrees van de diplomaten, flirts 
en vrijages, het blussen van brandjes, borrels 
in de stad, het socialisme van Oostende, het 
verschil tussen Guy Verhofstadt en Achille 
Van Acker en de visie van Els Witte: de 
Wetstraat in de kering. 

WEEKEND 
KNACK 
Zomerhappening in Antwerpen + Culinair 
feestje in de duinen + De frisse rock van Arid 

KVTTSBweekoQjjl Knack Agenda Vacaf j i re 
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WIJ ZIJN DE 
SOEDKOOPSTEÜ! 

Fotokopiepapier 

aan een voordelige prijs? 

Minimum afname 100.000 vel. 

70 BEF de 500 vel +BTW 21%. 

U vindt een betere prijs? 

Wij betalen het verschil terug! 

Info/bestellen: 

09/340.60.50 
www.volk«inl«.b« 

<£. ^^•iej^^Tz^^^xaigi^p/?^ ^r^cK/re 

, TC^it^èe^z e-n- ̂ ^<//i/z^-^??'ek^ t y^€£ice^ 

(OA 'iMa<iAyf<r/ ^t^ 

Afhalen van palinggerechten mogeli|k 

Openingsuren van maandag tot en met donderdag: 

12 uur tot 14 30 uur - 18 uur tot 21 30 uur 

Zaterdag. 18 uur tot 22 uur 

Zondag: 12 uur 21 30 uur 

Verlofperiode' de maand december 

VU&ID 
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Ontmasker x 
en win! 

Naar jaarlijkse gewoonte ook deze zomer 
een wedstrijd. De spelregels blijven onge
wijzigd: u ontcijfert de X die in elke op
gave verstopt zit en vormt met de eerste 
letter van uw vondst een begrip. Dit jaar 
zijn dat de namen van twee knappe 
Vlaamse koppen. U vult uw oplossing in 
een antwoordraster in en stuurt dat vóór 
zaterdag 31 juli a.s. naar de redactie. Uit 
de juiste antwoorden worden de win
naars geloot. Veel succes! 

1) Alhoewel X pas 42 jaar was toen hij 
overleed, werd hij op Campo Santo be
graven. Hij werd in Eeklo geboren. Deze 
textielarbeider schopte het, door zelfstu
die, uiteindelijk tot vrederechter. Een 
leegganger was X dus niet. Deze prille 
Vlaamse beweger won zelfs 600 fr. met 
een romantisch gedicht over België, een 
bedrag dat in 1834 geen schijntje was. 
Maar zijn naam en faam dankt hij vooral 
aan drie Vlaamse zusters die hij als geen 
ander aanbad. 

2) Deze X stond een grote carrière als 
operazanger te wachten ware het niet dat 
hij zijn vele luisteraars nog voor zijn der
tigste verliet. In hetzelfde jaar trouwens 
dat een beroemde stadsgenoot van hem 
zijn eerste one-man-show gaf Toch liet X 
de zingende Nederlanden een handvol 
zoetgevooisde luisteriiedjes na die hij zelf 
op de gitaar begeleidde. Dat er al eens 
een woordje van zijn teksten diende te 
worden vertaald, is nooit een punt ge
weest. X stond er in zijn regio vaak 'allein' 
voor. 

3) Bij deze X volstaan twee titels: 
'Spooken op de ruwe heide' is er één van. 
X publiceerde enkele van zijn andere grie
zelverhalen 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 slsjohn Flanders door het leven ging, 
schreef het al in 1943. X hield van pseu
doniemen: zijn echte naam was immers 
Raymond Jean Mier de Kremer. Maar 
welk is X' Franstalig pseudoniem? 

4) X is een drieletterwoord dat liefst met 

hoofdletters wordt geschreven. X werd de 

jongste twee jaar overvloedig, te pas en te 

onpas, door politici in de mond geno

men. X is een modebegrip geworden, 

zodat de inhoud niet steeds de lading 

dekt. Niettemin hoopte een handvol dur-

vers met X grote bruggen te bouwen. Hoe 

X eruit moest zien werd informeel in een 

'Fijne' zaal besproken. Met een oude kro

kodil in de kamer lijkt X nu wel heel ver 

weg! 

5) X is een plaatsje in het Maasland waar 

de stilte bruusk werd verstoord door 

dames die er juist de stilte wilden zoeken. 
De ene boude uitspraak volgde in deze af-
faire-X de andere op, maar geen van de 
partijen lijkt water in zijn wijn te willen 
doen. Ook de pers heeft nooit de kerk in 
het midden gehouden, en smeerde de 
naam van X royaal uit op haar 
Binnenland-pagina's. 

6) X is één van de BV's waarover weinig 
twijfel bestaat: X heeft talent, ofschoon X 
uitstekend is in nonsens, lijden de TV-
projecten waaraan X meewerkt niet aan 
kwaliteitsveriies Integendeel: X wil altijd 
alles beter doen. X mag dan geen hemel
bestormer zijn, een flinke Alpenrit in de 
Tour de France kan X nog altijd in vervoe
ring brengen. X zal overigens weinig vis
sen vangen. 

7) In Vlaanderen is X een dubbel weide-
. gebeuren en sinds 1976 een begrip, het 

gaat dus reeds een hele generatie mee. 
Daardoor weten ouders en kinderen 
waarover ze het hebben. Sommigen 
zagen in X een bedreiging voor een ander 
West-Vlaams weidegebeuren. Toch heb
ben beide manifestaties weinig meer dan 
een weide gemeen. Feit is dat X ervoor 
zorgt dat twee dorpjes van 'een zakdoek 
groot', een keer in het jaar internationale 
belangstelling genieten. Ofschoon beide 
namen bleven, verdween de helft. 

8) Kenners beweren AA Jeroen Bosch er 
trekjes van nam. De magistrale meester 
rookte immers gedreven de met X gevul
de pijp. En dat had invloed op zijn soms 
sombere, vaak macabere, maar steeds sar
castische werk Of deze middeleeuwse 
schilder zich daarmee wou 'outen', zoals 
vandaag nogal eens voorkomt, durven wij 
betwijfelen. Dit in tegenstelling tot een 
jonge politicus die, wanneer hij nieuwe 
ideetjes zoekt, inspiratie put uit een met 
X gevuld vloeitje. 

9) Geen blauwe maandag maar een 
quaede maandach werd X noodlottig. Hij 
was nochtans graag gezien bij het volk dat 
hem de naam van 'wijze man' had gege
ven, maar dat hem in een opstandige bui 
ten gronde bracht. Net als die andere 
volksleider spreidt deze X zijn rechterarm 
over de stad die soms naar hem wordt ge
noemd wordt. 

10) X staat synoniem voor een uitsterven
de groep met achterhaalde denkbeelden. 
Wie toch nog in de 'eendracht maakt 
macht' gelooft, krijgt niet zelden het eti
ket 'neo' opgekleefd. De X-en verenigen 
zich graag in drukkingsgroepen of onbe
nullige partijtjes, soms krijgen ze geld van 
bevriende zakenlui. Ze vinden dat mosse
len de beide landshelften kunnen vereni
gen. 

11) X' naam begint met dezelfde lener als 
de Antwerpse buurt waarin X' geestelijke 
vader is opgegroeid. Nochtans was X niet 
voorbestemd om een hoofdrol te krijgen 
Rikki was X immers voor X is een echte 
avonturier en samen met een aantal vrien
den en vriendinnen heeft hij al menig 
schepsel uit hachelijke situaties gered. X 
is de eerste helft van een in Vlaanderen en 
Nederland zeer bekend duo. 

12) Wie zegt dat hij van X kaas heeft ge
geten, liegt niet. Maar deze X is om ande
re redenen wereldberoemd, uit alle 
windstreken was men naar dit bescheiden 
dorp aan de Mandel afgezakt om er... on
sterfelijk te worden. Althans wanneer we 
de woorden op de vele graven die er njs-
sen de klaprozen staan, mogen geloven. 

13) X heeft veel aan wind en regen te dan
ken. Deze merel ging o.a. Lisa, Vanessa 

en Melanie voor en zong op het grote 
podium zelfs met een Bos. X is vaak te 
zien op het VTM-scherm en vertoeft daar 
van tijd tot tijd in andere werelden. X 
hield voorts van spannende afspraakjes 
en ging daarbij altijd hypemerveus te 
keer X is ook bij kinderen gekend en wel 
omdat ze graag eens op de schuifaf zit. 

14) X ondergaat zo stilaan het lot van veel 

grote schilders: eens ze er niet meer zijn 

stijgen de aandacht voor en de prijzen 

van hun werk spectaculair. X wilde de 

maskers doen vallen door ze onder de 

aandacht te brengen. Ook nu nog heeft X 

een nauwe band met een West-Vlaamse 

koning. De overheid waardeert X niet zo: 

ze acht zijn werk niet meer dan 100 fr 

waard. 

PRIJS? 
De 20 gelukkigen die als eerste uit de sta

pel juiste inzendingen worden gevist, 

kunnen een van volgende prijzen in hun 

brievenbus te vinden 

Onze prijzenpot bestaat die jaar uit: 

• Niet minder dan 10 straalplaatjes met 

de mooiste moedergedichten uit het 

Nederiandse taalgebied, gebloemleesd 

en gelezen door Tinne Ruyschaert. Een 

bundeltje met de gedichten zit ingeslo

ten; 

• Evenveel boekenpakketten om de ko

mende herfst ontspannend door te 

brengen 

weetu 
wie 
x & x 
zijn? 

EN NU PUZZELEN MAAR! 
Antwoordraster insturen vóór zaterdag 31 

juli a.s. naar ons adres- Weekblad WIJ, 

Vakantiepuzzel, Barrikadenplein 12 te 

1000 Brussel. 
11 

Antwoordraster 
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D e aangroei van de collectie van een 

thematische archiefinstelling zoals het Archief 

en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme 

(ADVN) verduidelijkt het 'plaatje' dat het werkterrein van 

verzamelen biedt, als was het een puzzel die gaandeweg 

gelegd wordt. Soms schuiven de stukken door toeval 

ook tegelijkertijd in elkaar 

• CULTUUR ^ 

Archlef-

verschaeve 
kan nu In ADVN 

geraadpleegd 
worden. 

12 

Zeer onlangs werd het archief van Cyriel 

Verschaeve overgebracht naar het depot 
van het Archief en Documentatiecentrum 
voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) in 
Antwerpen. Het archief was reeds in 1995 
officieel door het Jozef Lootensfonds 
overgedragen aan het ADVN. Om prakti
sche redenen bleef het echter nog enige 
tijd bewaard op de zetel van het 
Lootensfonds in Assebroek (Brugge). 
Daar werd de afgelopen jaren door een 
ADVN-medewerker een werkinventaris 
van het bestand opgesteld, die nu zijn 
voltooiing nadert. Aan de hand daarvan 
kan het archief voortaan geconsulteerd 
worden in de leeszaal van het ADVN. 
Het historiografisch belang van dit circa 
25 meter groot persoonsarchief kan niet 
overschat worden. Cyriel Verschaeve 
(Ardooie 1874 - Solbad Hall 1949) was 
immers één van de hoofdrolspelers in de 
Vlaamse beweging tijdens de eerste helft 
van deze eeuw. 

Zijn archief werd eertijds verzameld en 
beheerd door jeugdleidster en stichter 
van de uitgeverij Zeemeeuw, Martha Van 

de Walle, in het - ondermeer daarvoor 
opgerichte -Jozef Lootensfonds. 
Het bevat een 5.000-tal brieven, een uit
gebreide reeks dossiers ter voorbereiding 
van zijn publicaties, een omvangrijke col
lectie persknipsels en een rij persoons
dossiers met brieven, postkaarten, enz. 
betreffende tijdgenoten en 'fellow-travel
lers' van Verschaeve. Bij het archief-
Verschaeve aansluitend zijn de archielbe-
standen van Martha Van de Walle en Jozef 

Lootens zelf, met stukken betreffende uit-

bibliotheek: dit is materiaal door Jozef 
Lootens aan Verschaeve geschonken, voor 
studiewerk. Er is ook een uitgebreide col
lectie periodieken met artikels van of over 
Verschaeve. In het audiovisueel archief 
noteren we ondermeer de collectie van 
meer dan 1.500 foto's, de beeldhouwwer
ken vervaardigd door Cyriel Verschaeve 
en ook de gebruiksvoorwerpen van de ar
chiefvormer. 

Het toeval wilde dat eveneens tijdens de 
lente van 1999 het archief van jeugdleider 

Verschaeve-archief 
naar ADVN 

geverij Zeemeeuw enerzijds en het ar

chiefvan het Jozef Lootensfonds. 

OUD-AKVS 
In de loop der tijden werd nog een aantal 
vreemde archieven aan het bestand toe
gevoegd, zoals dat van Dirk Vanstna en 
een deel musicologisch archief afkomstig 
van componist Ernest Brengier. De biblio
theek van het Verschaeve-archief bestaat 
uit enerzijds een volledige collectie druk
ken van werken van Verschaeve en ander
zijds uit de zogenaamde Lootens-

Jaak de Meester (1926-1999) overgedra

gen werd. Hierin bevond zich ondermeer 

uniek materiaal betreffende de beginpe

riode van het Lootensfonds. In dit be

stand bevindt zich ook archief van de 

vooraanstaande activist Karel 

Heynderickx (1875-1962), met onder

meer een uitgebreide collectie brieiwisse-

ling tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar 

vanzelfsprekend bevat het archief van De 

Meester vooral unieke snikken en dossie

rs rond de prille naoorlogse jeugdbewe

ging-

Op wandel met Luc Ledene 
De passionele beeldhouwer Luc Ledene 
(Veurne, °1955) woont in 
Eggewaartskapelle, nnidden in de polder, 
waar de grond nog naar grond ruikt en de 
West-Vlaamse luchten nog steeds even 
dreigend kunnen zijn. Ledene is een be
wonderaar van het werk van Henry 
Moore, houdt van de conceptuelen en 
van het raffinement van de Vlaming Jan 
Dries Wanneer je zijn beelden in hun 
volle schoonheid wil bewonderen, kun je 
dit deze zomer in De Panne en Adinkerke, 
waar de route 'Ambulatio Sculptorum' 
werd uitgezet. Zowel in het stadscen
trum, als in het bijna vernieuwde ge
meentehuis maar ook langs landelijke 
wegen, staan in zijn geheel een twintigtal 
van zijn eigenzinnige beelden tentoon 
Daarnaast wordt op andere plaatsen met 
gedichten (van Martine Lefevere, Hedwig 
Spellers, Fernand Florizoone) het werk 
van Ledene belicht 

Hier ziet men een kunstenaar die de zeg
gingskracht van de vormentaal onder de 
knie heeft Zijn voorkeur gaat uit naar 
weerbarstige steen, het witte marmer 

verwijzen naar de oorsprong van de ma
terie 
,,Wanneer tederheid zich pantsert, ver
huld in steen gaat wonen - en door voor
gewende kilheid onkwetsbaar is, weet ik 
na het wenden van mijn hoofd, dat 
bouwvalligheid haar deel nooit wordt, 
peilloze schoonheid met van haar schou
ders glijden zal " schrijft de dichteres 
Martine Lefevere in de begeleidende bro
chure (af te halen op de toenstische 
dienst), waahn ook gedichten van de 
twee andere dichters zijn opgenomen. 
Isabelle Dekeyser schreef ooit in 
'Vlaanderen Morgen':,,De beelden van 
Ledene zijn dualistisch ze zijn noch man, 
noch vrouw of liever én man én vrouw." 
Ga dat voelen i 

Beeldhouwer Ledene aan het werk. 

van Carrara, het groene marmer van 
Ierland, de Bourgondische steen en de 
harde blauwsteen uit Henegouwen. De 
grilligheid achtergelaten door de sporen 
van het boorgat, de snij- en breekkant. Momos 

Het ADVN heeft reeds een aanzienlijk 
fonds van jeugd- en studentenarchieven, 
met ondermeer het archief van Staf 

Vermeire en onlangs nog de overdracht 
van het archief van het oud-AKVS. 
Of hoe in één keer betreffende 
Verschaeve, de jeugdbeweging en het ac
tivisme telkens een hoekje van de puzzel 
in het ADVN wordt aangevuld. 

Andere markante aanwinsten gedurende 
het jongste jaar zijn ondermeer: het ar
chief van dienstverlenende instellingen 
als Vlamingen in de Wereld en het 
Vlaams Kruis of ook het restarchief van 
de Werkgemeenschap Vlaanderen 

Morgen en het archief van het laatste 
Brusselse kabinet van Vic Anciaux. 

Maar ook van privé-personen werd de 
voorbije maanden belangrijk archief ver
worven. Zo is er dat van Andries 

Caluwaerts die ambtenaar bij de 
Cultuurraad van de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap en bij de Vlaamse 
Raad was, en binnen de Vlaamse bewe
ging verschillende acties gevoerd heeft. In 
zijn bestand bevindt zich een uitgebreide 
verzameling knipsels e.a. documentatie 
betreffende de Vlaamse beweging, even
als een grote collectie boeken terzake (de 
andere publicaties worden in de biblio
theek van het Vlaams Parlement be
waard). 

Ook werd begonnen met de overdracht 
van het archief van de volksliedpromotor 
Willem De Meyer en werd onlangs een in
teressant deelarchief van de activist Cyriel 

Rousseeu overgemaakt. 
Daarnaast kan de nakende voltooiing van 
de ontsluiting van enkele grote, reeds eer
der overgedragen archiefbestanden aan
gekondigd worden: binnenkort kunnen 
in de leeszaal ook de inventarissen van 
ondermeer het archief van het Verbond 

VOS en dat van het IJzerbedevaart-

comité, van het kabinetsarchief Johan 

Sauwens en van het archief frawi Van der 

Eist geraadpleegd worden. 
In ADVN-TiJdingen verschijnt jaariijks een 
volledige lijst van de aanwinsten en een 
rapport betreffende de ontsluiting. 
Bovendien zal dit jaar nog in de 
Archiefgids een uitgebreid overzicht ge
publiceerd worden van alle belangrijke 
bestanden die aan het ADVN werden 
overgedragen. 

ADVN, Lange Leemstraat 26 te 

2018 Antwerpen (03/225.18.37, 

fax 02/226.64.05). 
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Binnen het Festival van Vlaanderen heeft 
Brugge zich altijd geprofileerd als cen
trum voor oude muziek. Met Antwerpen 
heeft het sinds een paar jaar een jongere 
broer gekregen. 

Brugge is in onze herinnering de heldere 
stem van Emma Kirkby in Haendels 
Messiah, een eerste kennismaking met 
het Requiem van Jean Gilles, en de vir
tuoze gamba van Jordi Savall. Maar 
Bru^e is vooral sfeer en het gevoel bij
een te horen als ingewijden. Dit jaar is de 
internationale wedstrijd voorbehouden 
voor zang, melodie-instrumenten, luit en 
ensembles. Verder zijn er ais naar ge
woonte tentoonstellingen, referaten, reci
tals en demonstraties. Van de middagcon
certen in de Ryelandtzaal kunnen wij de 
Salzburger Hofmusik met een programma 
onder de wat vreemde titel Mozarts 

Mannheimerinnen aanbevelen, muziek 
door de meester die niet afkerig was van 
vrouwelijk schoon gecomponeerd voor 
zijn liefjes die hij had voor zijn huwelijk 
met Constanze: ontspannend, geestig en 
soms frivool. Verder het jonge 
Nederlandse ensemble Antequera dat een 
keuze brengt uit de dertiende-eeuwse 
Cantigas de Santa Maria van Alfonso el 

Sabio, dichter, componist, koning van 
Castilié en Leon, en bewonderaar van de 
troubadours. Zijn mariale gezangen in het 
Galicisch dialect bezingen de wonderen, 
tot stand gekomen door tussenkomst van 
O.L.Vrouw. De thematiek van de avond
concerten staat in het teken van de 
Latijnse wereld en de eeuw van de 
Verlichting. Zo speelt Roel Dieltiens de 
celloconcerti van Vivaldi, een opname 
waarvoor hij al meer dan één bekroning 
kreeg. Bij Vivaldi is de cello dansritme en 
bron van vreugde en weemoed, 
Merkwaardig is het project met 
Sephardische muziek, een bloemlezing 
van liederen van de Spaanse Joden uit het 
Middellandse Zee-gebied. De familie 
Kuijken ontstoft de figuur van Frangois 

Couperin Ie Grand, in hoog aanzien bij 
de koning, muziekleraar bij prins en prin
ses, als clavecinist van grote invloed op 
Bach, en schepper van concertie in suite-
vorm die elke zaterdag werden gegeven 
door Lodewijk XIV Het festival in Brugge 
wordt afgesloten met de Mariavespers 

Festival 
van Vlaanderen: 
eerste geluiden 

• MUZIEK • 

Antwerpen 
Illustreert het 

leven van 
Antoon van Dyck 

muzikaal... 
van Monteverdi, zanger en violist aan vor

stenhoven, ooit met zijn mecenas op veld

tocht in Vlaanderen en gevormd door 
Adriaen Willaert. Zijn Mariavespers is een 
mijlpaal in de evolutie van de sacrale mu
ziek. Gregoriaans, dubbelkongheid en 
elementen uit de opera vormende basis, 
devotie de inslag. 

Onder de titel Laus Polyphoniae illus
treert Antwerpen het leven van Antoon 

van Dyck met muziek uit de periode 
1550-1650 In verschillende concerten 
komt het madrigaal aan bod. Van de hand 
van Luca Marenzio met het palet van een 
schilder, van Thomas Morley met spran
kels van geestigheid, en van John 

Dowland, even droefgeestig als zijn luit. 
De Capella Ducale Venetia zingt de ma
drigaalkomedie Le veglie di Siena van 
Orazio Vecchi met de gebruikelijke bouw
stenen uit de commedia dell'arte- parodie 
en karikaturale typetjes. Het Huelgas 

Ensemble zingt onder leiding van Paul 

Van Nevel het bekroonde en bejubelde La 

Pellegrina, een reeks van zes muzikale in

termezzi ter gelegenheid van het huwelijk 
tussen groothertog Ferdinand en 
Christina van Lotharingen. En het kathe
draalkoor van Oxford brengt werk van 
William Byrd, Father ofMusicke, een van 
de groten uit de Europese muziekge
schiedenis, in zijn tijd en zijn land onbe
mind omdat hij consequent katholiek 
bleef, maar menteel geprezen om zijn 
veelzijdigheid en vooral veel gezongen en 
beluisterd 

(wdb) 

Festival van Brugge heeft plaats 
van 24 juli tot 7 oogst. 
Inlichtingen en bespreking: Burg 
11, 8000 Brugge, tel 050/44.86.86. 
Laus Polyphoniae in Antwerpen 
van 21 oogst tot 1 september. 
Hessenhuis, Falconrui 53, 2000 
Antwerpen, tel. 003/206.03-86. 13 

De wereld horen 
Vijftigduizend mensen kwamen in het 
Brusselse genieten van de wereldmuziek 
die onder de noemer 'Couleur Café' hoge 
toppen scoorde. Namen als Zap Mama, 
Khjaled, Ruben Blades, Rachid Taha maar 
ook Beverly Jo Scott en het Alma 
Flamenca stonden er op de terreinen van 
Turn + Taxis borg voor Nog meer voor 
Werchter '99, dat dank zij een uitgekiende 
programmatie met Blur en Garbage voor 
de commerciële pop, Heather Nova en 
Robbie Williams voor het grote publiek. 
Placebo, Lenny Kravits en R E M voor folk-
popliefhebbers de massa weer naar de 
Vlaams-Brabantse weide lokte Dne dagen 
op voorhand uitverkocht dit moet 
Herman Schueremans en zijn ploeg een 
hart onder de riem gestoken hebben 
Het tweede weekeinde van juli is traditie
getrouw verbonden aan Brosella Folk en 
Jazz, een gratis tweedaagse in het 
Groentheater in de schaduw van het 
Atomium Rie Van den Berghe en kornui
ten zijn er weerom in geslaagd een mooi 
lijstje samen te stellen met niemand min
der dan Ladysmith Black Mambazo als lijst-
ttrekker Deze tienkoppige Zuid-Afnkaanse 
groep werd twintig jaar geleden door Paul 
Simon aangezocht om hem vocaal te om
lijsten op diens elpee 'Graceland', nog 
steeds een topper van betere popmuziek. 
Hun vocalen, geïnspireerd op de mijns-
ongs in de vroegere thuislanden, spreken 
voor zich Vorig jaar brachten ze nog een 
schitterend concert in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten waar Rie hen voor 
een pnkje kon stnkken Verder de kwart
eeuw jonge Battlefield Band, Dirk Van 
Esbroeck (ex-Rum) met zijn groep Kimizoin 

Willem Vermandere op 18 juli in Torhout 

en de Spaanse gitanst Marquito Velez 
Zondag komen na de Brosella Jazzfnends 
het combo van Roland van Campenhout 
met jazz en blues, de Amenkaanse saxofo
nist Scoot Hamiton, Klezmokum met 
Amsterdamse straatliedjes en Jiddische lie
deren, en de Zweedse pianolegende Bob 
Stenson Zaterdag 10 en zondag 11 juli, 
aanvang telkens om 15u 

ZOMERNACHTEN... 
Het muzikale weekeinde begint vandaag 
donderdag met om 21 u m het 
Rivierenhof te Deurne een kleinkunstge-
beuren met niemand minder dan Zjef Van 
Uytsel en Jan Dewilde, twee namen die 
eens op een volgende Nekka-nacht zou
den mogen staan i 
Vrijdag 9 juli kan u naar ledegem/Sint-

Eloois-Winkel, waar Trockner Keckx en ABN 
aantreden 
Sporenvienngen zijn er overal In het 
Vlaamse land maar op 10 juli pakt men te 
Antwerpen groots uit met vanaf I8u. op 
de Groenplaats optredens van Bram 
Vermeulen, Raymond, Jo Vervaet en 
Fernando Lameirhinhas En op 11 juli vanaf 
I5u Guido Belcanto en Johan Verminnen, 
Cnstina Branco en Fred Bierse 
Ook Brussel pakt in samenwerking met AB 
uit met een puik Ont-Sporingsfestival op 
de Grote Markt Zondag 11 juli is er het 
Plazeyfestifal in het Elisabethpark te 
Koekelberg met ondermeer Kns De Bruyne 
en Roland, de Congee, Brass en 
Nevergreens 

TORHOUT WERELD 
Zaterdag 17 juli lokt Torhout met een zeer 
eigenzinnige programmatie die helemaal 
los wil van het vroegere popfestival Mary 
Black en Boudewijn de Groot worden er 
omlijst door Nena Vanetsanou en Tno 
Viool, Man Boine en Luna Pena Zondag 18 
kan u er Willem Vermandere aan het werk 
horen, voorafgegaan door de Griekse 
Maria Farandoun en ondermeer ook de 
Bulganan Voices Wereldmuziek en klan
ken van bij ons op topniveau, die u kan 
horen en zien op het domein van het kas
teel d'Aertnjcke 

Er nog even aan toevoegen dat artistiek 
werk (op doek en papier, in ijzer en hout) 
van Vermandere te zien is in Het Labynnt, 
op de Dnes te Kemmel Elke dag vanaf 
lOu en tot 5 september a s (Dinsdag is 
dichtdag) 

Serglus 
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De meer dan 100 boeken van de Engelse schrijver, dichter en 
kunsthistoricus Gilbert Keith Chesterton (Londen 1874 - Londen 
1936) zijn zowel in zijn moedertaal als in het Nederlands haast 
onvindbaar geworden. Chesterton die in 1.900 debuteerde met de 
dichtbundel 'The wild knight', werd wereldbekend met zijn mis
daadromans over de speurende priester Father Brown-. 'Father 
Brown houdt zich van den domme' (1911), 'De wijsheid van 
Father Brown' (1914) en 'De blamage van Father Brown' (1935). 
Hierin combineerde hij vindingrijkheid met moraal-theologische 
opvattingen • hij was tegen kapitalisme, atheïsme, feminisme, 
echtscheiding en geboortebeperking. 
Tot in 1922 stond Chesteron buiten de kerk. Hij schreef voor 'The 

ONTERECHT VERGETEN 
illustrated London News' en gold als een van de beste journalis
ten van zijn tijd. Geen enkel literair genre liet hij onbeoefend, zijn 
taal is stout en breed, hoekig en vol humor, tintelend van para
doxen. Chesterton was een reus als mens en als kunstenaar, die 
voor de natuur en het katholiek geloof stond als een kind: eerbie
dig, bewonderend, nederig. Hij werd door Pius XI in de pauselij
ke adelstand verheven. Andere boeken in het speurdersgenre zijn 
'De krankzinnige rechter. Verhalen' (1905), 'De man die donder
dag was' (1908). Na zijn toetreding tot de RK kerk schreef hij een 
studie over Sint-Franciscus van Assist (1923). Zijn belangrijkste 
historische werk is 'The Victorian age in literature' (1913). 

Ook in filmland kwam Chesterton aan bod. In 1935 verbeeldde 
Walter Connoly 'Father Broum detective', die een remake kreeg in 
1954 met Sir Alex Guinnes In I960 was de Duitse komiek Heinz 
Rühmann aan de beurt in 'Das Scharze Schaf', Kenneth More 
speelde in 1973 'Father Brown' en in 1979 werd dat nog eens 
slecht overgedaan door Barnard Hughes in 'Father Broum detec
tive'. 

Willem Sneer 

(Tijdens de vakantieweken brengt onze filmrubriek een portretje 
van vergeten auteurs die ook verfilmd werden. Volgende week 
James Hilton.) 

• MENGELWERK • 

Danton Frans-Poolse film uit 1982 van Andrzej 
Wajda, met Gérard Depardieu en Wojcleck Pszoniak. 
1793. Om zijn vijanden het zwijgen op te leggen scha
kelt Robespierre de guillotine in. Danton, een impulsie
ve revolutionair, is niet te spreken over deze terreur. Het 
komt tot een confrontatie tussen de twee mannen: de 
welbespraakte, populaire Danton en de koele 
Robespierre.,, Intelligente film over de achtergrond van 
de moeder van alle revoluties: de Franse. Zat. 10 Juli, 
VTM om 23U.10 

"̂ =3=3̂  Boerenpsalm Vlaamse film van Roland 
Verhavert uit 1989, naar de complexe roman van Felix 
Timmermans. Overtuigend mengsel van melodramatiek, 
ernst en epos, met doorleefde vertolkingen Ronny 
Waterschoot, Jef Burm, e.a. Zon. 11 Juli, TVI om 
21U.10 

^=s=i/ Hls CIrl Friday Amerikaanse komedie van 
Howard Hawks uit 1940, een remake van 'The Front 
Page' uit 1951, die op zijn beurt een filmversie was van 
het theaterstuk uit 1928 van Ben Hecht en Charles 
MacArthur. Gary Grant en Rosalind Russell spelen de 
sterren van de hemel. Maan. 12 Juli, Ned. 3 om 
22U.58 

D The trouble with Harry Grappige zwarte ko
medie van Alfred Hitchcock uit 1955 rond een lijk dat de 
bewoners van een stadje In New England geen rust 
gunt. Met het overtuigende debuut van Shirley 
MacLaine Woens. 14 Juli. TVi om 2lu.40 

Antle De Boeck 
in 'Manneken 
Pis'. Dins. 
13 Juli, Canvas 

om 22U.50 

KIss of the spider woman Amerikaans 
Brazllaanse film van Hector Babenco uit 1985. In een 
Zuid-Amerikaanse cel zitten twee mannen met totaal 
verschillende achtergrond en persoonlijkheid: een Intel
lectueel en een homo die volledig opgaat in zijn fanta
sieën. Een theatraal opgezette succesfllm, die hoofdza
kelijk speelt binnen de beperkte ruimte van een cel. 
William Hurt kreeg de Oscar voor de beste acteur. 
Dond. 15 Juli. Ned. l o m 23u.0i 

^'fes' The Parallax View Amerikaanse thriller van 
Alan J. Pakula uit 1974 naar de roman van Loren Singer. 
Met Warren Beatty, Paula Prentisse e.a. Op 4 juli, onaf
hankelijkheidsdag in de VS, wordt senator Caroll tijdens 
een receptie vermoord. Ook de dader komt bij de aan
slag om het leven. Een onderzoekscommissie komt tot 
het besluit dat de man alleen handelde en de zaak 
wordt geklasseerd. Drie jaar later ontdekt een jonge 
journalist dat zes personen uit de onmiddellijke omge
ving van Garoll sedertdien in verdachte omstandighe
den om het leven zijn gekomen... Vr|J. 16 Juli, Ned. 3 
om 23U.07 
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De geschiedenis 
van de Langobarden 

Bij de val van het West-Romeinse Rijk, in 
476 na Christus, riepen Germaanse huur
soldaten hun aanvoeder Odoaker uit tot 
koning van Italië, waarbij ze de autoriteit 
van het Oost-Romeinse keizerrijk evenwel 
niet in twijfel trokken. Zeno, de keizer, 
liet Odoaker evenwel afzetten door de 
Ostrogoten, die hij daarvoor had inge
huurd. Het plan lukte en Italië kreeg een 
ostrogotische koning Theoderik. Ook die 
erkende het gezag van Byzantium en 
trachtte zelfs de oude Romeinse structu
ren en het bestuurssysteem te herstellen. 
Theoderiks integratiepogingen lukten 
niet. Na zijn dood trachtte keizer 
Justinianus (eerste helft zesde eeuw) nog 
één keer schoon schip te maken en het 
volledige Romeinse rijk in al zijn oude 
glorie te herstellen. Vergeefs: Clovis en de 
Franken waren te sterk geworden en be
zetten het oude Gallië nagegnoeg volle
dig. Italië kapte definitief met zijn 
Romeins verleden nadat het was ingeno
men door de Langobarden, een 
Germaans volk afkomstig uit Skandinavië. 
Over hun wedervaren verscheen bij uitge
verij Athenaeum - Polak & van Gennep 
'Geschiedenis van de Langobarden', een 
vertaling van het werk van Paulus 
Diaconus.,,schrijver, geleerde en, boven
al, monnik in het door Benedictus ge
stichte klooster van Monte Cassino." 
Diaconus werd rond 725 geboren in 
Friuli, een regio aan de noordkust van de 
Adriatische zee. In zijn 'Geschiedenis van 
de Langobarden', zegt hij zelf ergens uit 
een Langobardisch geslacht te komen. 
Vooraleer deze geschiedenis te boek te 
stellen, schreef hij ook nog historisch 
werk over o.a. de 'oudheid der tijden', de 
Romeinen en de kerstening van Italië. 

SCHRIJVER EIM IDOOL 

Behalve als auteur verdient Paulus 
Diaconus ook als diplomaat zijn plaatsje 
in de geschiedenis. Nadat Karel de Grote 
de Langobarden heeft onderworpern, 
worden tegen hem enkele pogingen tot 
staatsgreep doorgevoerd. Bij één van die 
pogingen is Paulus' broer betrokken. De 
schrijver verzoekt de Frankische heerser 
om zijn broer vrij te laten en hem zijn be
zittingen terug te geven. Paulus zal later 
verblijven aan het hof van Karel de Grote. 
Ook daar schrijft hij: hij componeerde er 
o.a. het grafschrift van Hildegard, Karels 
vrouw. Later zal de keizer Paulus vereren 
met een bezoek aan Monte Cassino. 
Paulus was niet de eerste die een in de 
ogen van de autochtone bevolking 'bar
baarse' geschiedenis schreef Onder meer 
de Ostrogoten, de Goten, de Franken en 

de Angelen was die eer al te beurt geval
len. 'De geschiedenis van de 
Langobarden' is Paulus' belangrijkste ge
schrift. Verspreid over zes hoofdstukken 
('boeken') maakt de lezer kennis met het 
ontstaan, de omzwervingen en de heer
schappij van dit volk: een overzicht dat 
meer dan acht eeuwen beslaat en waar
voor Paulus zich op tal van bronnen heeft 
beroepen. De auteur sprong daarmee 
overigens niet altijd even omzichtig om: 
sommige stukken van het werk zijn haast 
letterlijk overgeschreven van anderen. 
Deze geschiedenis eindigt bij de dood van 
koning Liutprand (744). Niets meer over 
de groeiende macht van de Franken, ook 
al niets over de ondergang van de 
Langobarden: verondersteld wordt dat 
Paulus het werk wel wilde afmaken, maar 
het door ziekte of overlijden niet meer 
kon. 

Diaconus beperkt zijn verhaal overigens 
niet alleen tot de weergave van - al dan 
niet aangedikte - wapenfieten van de 
Langobarden. In tweede lijn is ook hun 
ontwikkeling en hun rol als voortzetters 
van het christendom te ontwaren. Door 
'zijn' Langobarden binnen de Romeinse 
traditie te plaatsen - hij dicht zijn volks
genoten bv dezelfde deugden toe als de 
Romeinen - laat hij de Romeinse geschie
denis vlekkeloos overvloeien in de 
Langobardische. 

Na zijn dood groeit Paulus Diaconus uit 
tot een idool avant-la-lettre: een bijna my
thische verheeriijking was zijn deel. Door 
velen werd hij - enigszins overdreven -
gezien als dé man die voor zijn volk vocht, 
die ermee voor de vrijheid had gestreden. 

Paulus Diaconus 

De geschiedenis van 
de langobarden 

M»immm»~-M»k ft Wi» (Mismp 

Wijzen we nog kort op twee andere uitga
ven over de klassieke oudheid: in dezelf
de, tijdloos uitgegeven reeks als 
'Geschiedenis van de Langobarden' ver
scheen recent ook 'Rome in verval', een 
vertaling van Sallustius. 
Voor de jeugd verscheen bij Querido 
'Ilios. Het verhaal van de Trojaanse oor
log' van Imme Dros en met tekeningen 
van Harrie Geelen. 

(gv) 
^ De geschiedenis van de 

Langobarden. Paulus Diaconus. 
Vertaald door Ted Meijer en Fik 
Meijer. Uitg. Athenaeum - Polak & 
Van Gennep - Amsterdam. 1999-
231 bh., 1399 fr. 

<^ Rome in verval. De samenzwering 
van Catilina. De oorlog tegen 
Jugurtha. Sallustius. Vertaald 
door Vincent Hunink. Uitg. 
Athenaeum - Polak & Van Gennep 
-Amsterdam. 1999. 171 blz., 
1139fr 

^ Ilios. Het verhaal van de 
Trojaanse oorlog. Imme Dros. 
Uitg. Querido - Amsterdam. 1999. 
221 bh. 

Het boek was beter 
Êfcn HÉÉL mooie BOEK 

UJflOT tK H£B me LPixeO VéR.Tei-L£0 
J5f)T o HÜO€TeVR£tS HÊ£FT 

SS) ofc (ioR.pnfii.£ VÊR.rM<sin6 
Kft,iG IKZé PiUi.OK\e u i r 

o» Uit: Het boek was beter. Cartoons van Stefan Verwey. 
Uitg. De Harmonie - Amsterdam. 1999.112 blz. 495 fr. 
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Over stemmen... 
Op 13 juni had ik de eer een hele dag in 
de weer te zijn voor de moeder alier ver-
l<iezingen en dat is een ieerriji< nnoment 
geweest. 

Meer dan ooit heb il< mij op die bewuste 
dertiende de vraag gesteid naar de zin en 
het nut van de kiesplicht. Voor het eerst 
drong het ook pas goed tot mij door in 
welk een politiek bewust nest ik uit het ei 
ben gekropen (in die tijd was nog geen 
sprake van dioxine-toestanden dus dat 
ziet er wel goed uit). 

Aangezien ons stembureau nogal veel ou
dere mensen mocht verwelkomen, werd 
ik door de voorzitter van het bureau be
last met de edele taak de mensen iet of 
wat te ondersteunen indien ze problemen 
hadden met het computergestuurd 
stemmen. Dat ik bij haast elke 'techni
sche' interventie ook nog eens een om

standige uiteenzetting over ons kiessys
teem moest te berde brengen heeft mij 
bijwijlen tot wanhoop gedreven. 
Heel wat mensen wisten nauwelijks dat er 
voor vier Instellingen moest worden ge
stemd, laat staan dat het onderscheid 
tussen Senaat, Kamer, Vlaamse Raad en 
Europees Parlement hen duidelijk zou zijn. 
De discussie ging meestal zo: 
,,lk wil op Tobback stemmen." 
,,Jamaar, meneer, dat gaat niet, die staat 
niet op de Europese lijst. Die komt op 
voorde Senaat." 
„Aja??!!??" 

,,De Senaat. Da's pas de derde lijst op 
deze computer." 
,,??? Jamaar, ik wil toch op Louis Tobback 
stemmen." 
,,0K, maar die komt niet op voor het 
Europees Parlement. Ge moet nu eerst 
iets of iemand aanduiden op deze lijst. 
Da's die van 't ER" 

„Jamaar, ik weet niet wie ik hier moet 
aanduiden." 
Of nog. ,,Voor welke partij wilt ge stem
men?" 
„Da wete kik nie zulle, 't Is mij al gelijk. 
Kiest gij maar voor mij." 
(Jamaar mevrouw, dat mogen wij niet.) 
,,Awelsie, (en nu zweeft de elektronische 
pen zomaar wat los over het scherm en 
komt ze toch wel net als een verkeerd ge
lande vlieg op het Vlaams Blok terecht 
zeker... wat mijn hart doet ineen krim
pen), voile, is 't goed juffrouw?" 
„OK, mevrouw, nu moet ge nog ne keer 
voor het Parlement een keuze maken." 
„Jammar, ik heb al juust iets aange
duid..." 

Zè kan ik nog meer voorbeelden geven, 
maar ze gaan allemaal in dezelfde rich
ting. Dat ze voor 4 onderscheiden instel
lingen moeten stemmen, dat hadden 
heel wat mensen niet door. In ieder geval 

zijn de hierboven geciteerde gevallen 
geen uitzonderingen. Zo heb ik die dag 
zeker een 60-tal mensen gehad, die finaal 
geen snars begrepen van wat er nu in 
feite allemaal gaande was of waarom ze 
precies naar de stembus moesten komen. 
Daarnaast was er nog iemand die zich de 
hele dag bezig gehouden heeft met het 
helpen van die mensen. Reken dus maar, 
er lopen heel wat compleet onbewuste 
maar vooral ook onwetende kiezers rond 
en dat is jammer omdat ik gemerkt heb 
dat zo'n mensen ofwel voor één van de 
traditionele partijen stemmen (vooral SP 
bij ons), ofwel voor het Blok. 
Afschaffing van de stemplicht: ik raak er 
steeds meer van overtuigd. Misschien is 
het ook een zaak van de politiek om wat 
meer aan voorlichting te doen, op een 
eenvoudige maar duidelijke manier... 

MIeke Douchy, 
Kessel-Lo 

• WEDERWOORD • 

Ontroerende 
samenwerking 
Opvallend dat bij onderhandelingen om 
een nieuwe regering te vormen vriende
lijkheid en hartelijkheid onder de part
ners overheersen. Langs alle kanten doet 
men water in zijn wijn. Echt ontroerend 
en wat een droombeeld van samenwer
king. Om te vergeten dat er ooit strijd 
was, voor elk zijn eigen gedacht! (WIJ, 1 
juli jl. - 'Bestuurlijke vernieuwing'). 
Op het ogenblik dat de regering gevormd 
is, begint het oude spel van trekken en 
duwen opnieuw. Wijst men er op, dat tot 
daar en niet verder overeengekomen is. 
Of door woordenspel, helemaal niet. 
Kan dat niet, zoals in een goed geleid be
drijf, met wat méér zin voor soepelheid 
en streven naar wat de beste oplossing is. 
Ongeacht of die nu letterlijk op schrift 
staat, want er komen altijd onverwachte 
gebeurtenissen, die niemand kan voor

zien. Die kunnen toch nooit vooraf vast
gelegd worden in een regeerakkoord. 
Wat doet een bekwaam bedrijfsleider die 
ziet dat zelf een aanvankelijk goed plan 
niet lukt? Direct afvoeren, want anders 
loopt het mis en kan hij veriies lijden of 
failliet gaan. 

In de politiek voert men een regeerak
koord uit tegen klippen en bergen omdat 
het geschreven staat. Bouwt men bruggen 
die achteraf nooit nodig zijn. Laat men 
alles toe wat niet door de wet verboden of 
voorzien is. Hecht men zich aan beleids-
toestanden die fataal zijn en die men niet 
kan veranderen zonder toestemming van, 
voor het plezier of uit onbegrip, dwarslig
gende anderen. De gevolgen zijn dikwijls 
verschrikkelijk. Zulke toestanden zijn on
denkbaar in het bedrijfsleven. 
Een nieuwe regering geniet maar het ver
trouwen voor 4 jaar. Kan men plannen of 
schulden maken op termijn die door de 
volgende regering mee moeten betaald 
worden? Theoretisch niet. Wat blijft er 

over? Knoeiwerk om zichzelf te handha

ven tegenover de burger. 

•Wllly Degheldere, 
Bru^e 

Signaal 
In overleg met de VU-fractie heb ik in de 
Kamer de eed afgelegd in het Nederlands 
én in het Duits. 

Het was hierbij de bedoeling om mijn 
sympathie en waardering te uiten voor de 
kleinere cultuurgemeenschap in ons 
land. Bovendien wilde ik hiermee een po
litiek signaal geven ter ondersteuning van 
het streven van deze Duitse gemeenschap 
naar meer bevoegdheden en meer auto
nomie, een doelstelling die trouwens ook 
door de Vlaamse gemeenschap wordt na
gestreefd. 

Het is overigens mijn intentie om in de 
Kamer bij het bepalen van het buiten
lands beleid aandacht te vragen voor de 
numeriek kleinere volkeren in Europa en 

• IN MEMORIAM • 

Jan verdoncic 
overleden 

Op 25 maart 1967 deelde de redactie van 
WIJ in de rubriek 'van de redaksie' de le
zers mee dat een oude droom in vervul
ling gaat, met name een regelmatige cor
respondentie uit Nederland. De redactie 
zag het als haar plicht „op het vlak van de 
Noord-Zuid-integratie het voorbeeld te 
geven". Daar werd vanaf die eerste lente-
week dan ook iets aan gedaan, want de 
eerste aflevering van de rubriek 'Wij in 
Nederiand' stond op bladzijde 5 afjge-
drukt. De cortespondent was de toen 47-
jarige journalist/«n Verdonck die zijn bij
dragen steevast door de initialen jeevee-

dee liet voorafgaan. Verdonck verzorgde 
de rubriek tot bij zijn opruststelling. 
Jan Verdonck werd op 27 juli 1919 te 
Putte geboren en alhoewel Nederlander 
was hij langs moederszijde familiaal met 
Vlaanderen verbonden, hij noemde zich
zelf een grensgeval. Wellicht daardoor 
richtte hij zijn journalistieke aandacht 
ook op Vlaanderen. Door tal van reporta
ges over politieke gebeurtenissen (de 

IJzerbedevaart), sociale conflicten (de 
Limburgse mijnstakingen) en sportieve 
evenementen (de Ronde van Vlaanderen) 
wist Jan zijn Hollands publiek te bekoren. 
Met uitgebreide berichtgeving over de 
overstromingen die in het voorjaar van 
1953 het hele Zuid-Westen van Nederiand 
onder water hadden gezet, had Jan de 
aandacht van de journalistieke wereld op 
zich getrokken. Maar ook zijn reportages 
over de Ronde van Frankrijk, zeker in de 
jaren dat volgen en verslaan nog een 
avontuur was, spraken tot de verbeelding. 
Tijdens zijn lange journalistieke loopbaan 
was Jan Verdonck in verschillende media 
bedrijvig, hij eindigde als chef van de bin
nenlandse nieuwsredactie van de KRO. 
Uit deze veelzijdigheid putte hij de vaar
digheid om naar het WIJ-publiek toe te 
schrijven. Jan wist zijn berichtgeving over 
Nederland steeds bevattelijk te formule
ren, niet zelden met een knipoog naar (of 
vergelijkingen met) toestanden in België. 
Toen jeeveedee het professionele leven 

Jan Veröonck tijóens de voorstelling van 
Abichts boek 

verliet stelde hij voor ons weekblad de 
veertiendaagse 'hersenbreker' samen, 
ook hier wist Jan zijn 'Hollandse identi
teit' in te tomen zodat onze lezers zich 
niet hoefden te ergeren aan 
Bovenmoerdijkse angels. 
De laatste keer dat onze redactie Jan en 
echtgenote Mia van de Ven op een WlJ-ac-
tiviteit mocht verwelkomen was de voor
stelling van het boek van Ludo Abicbt 

('De herinnering is een vorm van hoop'), 
in het voorjaar van 1997. 
Op donderdag 1 juli is Jan overleden. Zijn 

in de wereld. Zo zal ik bijvoorbeeld ge
bruik maken van de Letzeburgse taal wan
neer ik in september e.k. als schepen van 
Cultuur van Dendermonde in Luxemburg 
een toespraak dien te houden. 

Ferdy Willems, 
VU-volksvertegenwoordiger, 

Dendermonde 

Ondemocratisch 
De tendentieuze manier waarop het 
Vlaams Blok benaderd werd in de verkie
zingsdebatten op VRT en VTM is gewoon
weg verwerpelijk. Onbegrijpelijk en anti
democratisch is het weigeren van elk ge
sprek met het Vlaams Blok. 'Over mijn 
lijk' zei CVP-voorzitter van Peel. 
Christelijk, zeer christelijk! 
Dat betekent dat 750.000 kiezers uit 
Vlaanderen en Brussel niet meetellen. 
Mooie democratie is dat! 

Wilfried Rosiers, 
Neeroeteren 

overlijdensbericht vermeldt bijna speels: 
„Tachtig! Verdorie, bijna gehaald!" Hij 
werd op dinsdag 6 juli in Amsterdam-
Buitenveldert begraven. 
Onze redactie biedt aan mevrouw 
Verdonck-Van de Ven, kinderen en klein
kinderen diep medeleven aan bij het af
sterven van deze fijne, trouwe en bekwa
me medewerker én vriend van 
Vlaanderen. 

(mvl) 

Zondag 
11 juli: 

vergeet 
niet 
te 

vlaggen! 
11 
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et ontstaan van het Pajottenland is een 

omfloerste geschiedenis. Ging het om 

een grap of was het bloedige ernst? 150 jaar na datum 

zijn er nog steeds mensen die er zich het hoofd 

over breken. In een recent verschenen boek licht 

Maurits van Liedekerke even de sluier op. 

In het tweede deel van zijn Algemeen 
Vlaamsch Idioticon (verschenen tussen 
1865 en 1870) heeft pastoor Schuermans 

de naam Pajottenland verklaard als „de 
landstreek, gelegen tusschen Geeraarts-
bergen, Ingen (Enghien), Halle, Brussel, 
Aalst en Ninove en de bewoners heet men 
paiotten of pajotters". 

TWYFELLOOS 

Het Pajottenland is een uitvinding ont
sproten aan het speelse brein van een 
jonge intellectueel, die duidelijk beïn
vloed werd door de 19de- eeuwse gees
tesgesteldheid. Hij noemde zich 
Franciscus Josephus Twyfelloos en publi
ceerde zijn verhaal vanaf 1845 in feuille-
tonvorm in de Gentse krant Den 

Vaderlander, een blad van orangistische 
strekking. Later werden de teksten in 
boekvorm gepubliceerd, in 1852 ver
scheen zelfs een derde 'verminderde' 
druk. 

Twyfelloos is het pseudoniem voor Frans-

Jozef de Gronckel (°1816, St.-Kwintens-
Lennik). Na rechtenstudies te Brussel en 
Heidelberg liet deze advocaat zich in 1843 
inschrijven aan het Hof van Beroep te 
Brussel, hij was ook gemeenteraadslid te 
St.-Kwintens-Lennik en tussen 1847-1870 
liberaal raadslid van de provincieraad van 
Brabant. 

Twyfelloos gaf zijn verzonnen verhaal de 
allure van een ernstige studie door te ver
wijzen naar allerlei belangrijke histori
sche gebeurtenissen, die de samenhang 
van het gebied en de aard van zijn bewo
ners zouden hebben gevormd. 'Payotten' 
zouden dan 'patriotten' of 'beschermers 
van het vaderland' geweest zijn. 
Onder het Pajottenland moeten, volgens 
de uitvinder, volgende gemeenten ver
staan worden: Anderlecht (tot aan de eik 
van Sint-Guido!), Bekkerzeel, Bellingen 
Beert, Bierk (Bierghes), Sint-Laureins 
Berchem, Sint-Martens-Bodegem, 

Bogaarden, Borchüombeek, Sint-Ulriks' 
Kapelle, Kester, Dilbeek, Elingen, Essene 
Gaasbeek, Galmaarden, Gooik, Groot-
Bijgaarden, Hekelgem, Heikruis 
Herfelingen, Heme, Itterbeek, Leerbeek, 
Sint-Martens-Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, 
Sint-Kwintens-Lennik (met Eizeringen) 
Liedekerke, Lieferinge, Onze-Lieve 
Vrouw-Lombeek, Sint-Katharina-

Lombeek, Meerbeke, Neigem, Oetingen 
Oudenaken, Pamel (met Ledeberg) 
Pepingen, Ruisbroek, Schepdaal, Strijtem 
Teralfene, Ternat, ToUembeek 
Vlezenbeek, Vollezele, Wambeek, Zellik. 
Niet minder dan 47 gemeenten! 

ALLEGAARTJE 

Opvallend is dat de gemeenten Bever en 
St.-Pieters-Kapelle, die vandaag tot het 
Pajottenland worden gerekend, in deze 
oorspronkelijke lijst ontbreken. Dat mag 
verbazen, want ook al behoorden in de 

tijd van De Gronckel beide gemeenten tot 
de provincie Henegouwen en werden ze 
pas bij de taalgrensregeling van 1962 bij 
Brabant gevoegd, zij sluiten landschappe
lijk en sociologisch bij het Pajottenland 
aan. 

Vervolgens gaat de auteur dieper in op de 
diverse verklaringen van het woord 
'payot', en dat zijn er heel wat want sinds 
jaren houden historici en anderen zich 
met het probleem bezig. 
Feit is zeker dat de verzonnen constructie 
van Twyfelloos perfect past in de pogin-

LAND VAN KOKANJE 

Deze publicatie laat de lezer ook kenni

smaken met de folklore van de streek, 

met de zandtapijten, de ommegangen en 

processies, de boerenpaarden, het 

Stevenisme ... en gaat dieper in op het ty

pische karakter van het Pajottenland en 

Een verzonnen 
land 

gen om het jonge, pas onafhankelijke 
België, een artificieel maaksel van de 
grote mogendheden, een 'etnisch-cultu-
rele identiteit' te bezorgen. 
Aan de hand van verschillende gelijkenis
sen toont de auteur aan dat Twyfelloos 
dezelfde methodiek heeft toegepast en er 
zo in slaagde om voor zijn streekgenoten 
een heus 'land' met een landkaart, echte 
'vaderlanders' én een 'volkslied' te verzin
nen! 

Dat ook zijn verhaal een 'kunstmatige 
constructie' is, wordt wel degelijk bewe
zen door het feit dat hij uit bestaande his
torische entiteiten putte, de auteur somt 
de verschillende 'landen' op. Kortom een 
allegaartje van dorpen, die ooit deel uit
maakten van Vlaams en Waals Brabant, 
van Vlaanderen en van Henegouwen. 
Ondanks deze kunstgrepen heeft het 
Pajottenland vooral na WOl bestaansrecht 
verworven en bekleedt het vandaag een 
(haast) gelijkwaardige plaats tussen de 
andere 'landstreken'. 
In het hoofdstuk 'Vele parels aan één 
kroon' zet de auteur, zoals Twyfelloos dat 
deed, de gemeenten van het Pajottenland 
op een rijtje en beschrijft ze één voor één. 
Deze gids wijst dan ook de weg naar his
torische plaatsen in Dilbeek, Gooik, 
Pepingen, Roosdaal, Lennik, 

Galmaarden... Hij brengt de lezer naar 
het indrukwekkende kasteel van 
Gaasbeek, naar de abdij van Affligem, naar 
de kartuis van Herne, naar de imposante 
vierkantshoeve Bree-Eik, naar het steen-
na-steen heropgebouwde Pampoelhuis 
op het gemeenteplein van Groot-
Bijgaarden, naar de watermolen van Sint-
Gertrudis-Pede, naar de kerk van Strijtem, 
naar het waterkasteel Coloma in Sint-
Pieters-Leeuw, naar de kaatsbaan in 
ToUembeek, naar het geboortehuis van 
Pol de Mont in Wambeek, naar het 
Trammuseum in Schepdaal, naar de 
Kesterheide waar Staf de Clercq zijn vol
gelingen samenriep... 

In Essene wordt Antonius gevierd met de 
verkoop van spijs en dranfc 

zijn bewoners. Bovendien komt de lezer 
meer te weten over de streekgastrono-
mie. Want in het Pajottenland kan men 
uitbundig proeven van traditionele pro
ducten als lambiek, geuze, mattetaarten, 
boerenbrood met plattekaas en radijsjes. 
Hoe deze streek letterkundigen inspireer
de, wordt beschreven in het vierde hoofd
stuk 'Niets is vemepen hier, benauwd of 
smal'. 

Over het Pajottenland schrijven kan niet 
zonder het ook over politieke figuren te 
hebben en er waren er van alle kleuren en 
nog belangrijke ook: Frans van 

Cauwelaert, Staf de Clercq, Rik Borginon, 

Edmond Doms. Een apart hoofdstukje is 
gewijd aan de vroeg overleden Daan 

Vervaet die onder het motto 'Groen en 
Vlaams' een belangrijk deel van zijn poli
tieke loopbaan aan Vlaams-Brabant en het 
Pajottenland heeft besteed. 
De cultuurtoeristische gids ontrafelt in 
vier hoofdstukken de geheimen en de 
troeven van een streek waar zoveel te ont
dekken valt, maar die ook bedreigd wordt 
door verstedelijking en verfransing. 

Talrijke illustraties maken van deze gids 
ook een aangenaam kijkboek. 
Leuke verhalen, speciale gebeurtenissen, 
charmante details, pittige belevenissen 
kruiden de publicatie die dé gids bij uit
stek is voor urenlange ontdekkingstoch
ten in dit land van Kokanje, Luilekkerland 
of Land van Cokaygne dzt Bruegel in 1567 
heeft geschilderd. 

Praktische informatie, kaartjes en een ver
kennende bibliografie maken van deze 
gids een nuttig en handig naslagwerk. 
Voor onderweg of om thuis eens rustig na 
te lezen. 

De samensteller van deze cultuurtoeristi
sche gids Maurits van Liedekerke kennen 
we als de hoofdredacteur van het week
blad WIJ, hij kent de beschreven streek 
door en door, hij is medewerker van Het 

Oude Land van Edingen, een tijdschrift 
voor geschiedenis en heemkunde in Zuid-
Pajottenland. 

Uit deze interesses groeide dan ook een 
met liefde en overtuiging geschreven 
gids. 

Bij wijze van voorsmaak dit fragment uit 
een gedicht van Bert Decorte : 

„Niets is vernepen hier, benauwd en 
smal; 

de hemel legt zijn volle handen open." 
Wie het Pajottenland bezocht heeft zal het 
met de dichter eens zijn! 

Dirk Stappaerts 

• Pajottenland. Maurits van 
Liedekerke. Uitg. Davtdsfonds, 
Leuven, 1999. 136 bh., 495 fr. 

Grote vierkant-
hóeven geven 
het Pajotten
land een eigen 
karakter. 
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Zoektocht 
Vanuit Dilbeek vertrekt elke dag, tot en met zondag 
26 september a s., de zoektocht van het Davidsfonds 
door het Pajottenland. Inschrijven kan elke dag op het 
gemeentehuls van10 tot 12 uur en van14 tot 16 uur. 
De deelnemingsprijs bedraagt 525 fr (DFIeden 425 
fr.). Voor dat bedrag krijgt de deelnemer alle docu
menten om mee te doen aan de wedstrijd, de cul
tuurtoeristische gids en een verrassingspakket boven
op. 

Kinderen kunnen gratis deelnemen aan een speciaal 
voor hen ontworpen zoektocht, voor hen Is er ook 
een gratis strippostermap (waarde 150 fr). 

Info: Nationaal DF-secretarlaat, 
Blijde-Inkomststraat 79-81, 5000 Leuven 
016/310 600 T.a.v. Jan Vaes. 

8 juli 1999 


