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D it land kampt met een nieuwe dioxine-crisis al 

wordt dit niet met zoveel woorden door de fe

derale regering gezegd. Deze keer is de var-

kensseaor kop van jut, al ondcent de federale regering, 

na een rits tegenstrijdige berichten, dat er nieuwe haar

den van PCB-besmetting opgedoken zijn. Intussen laat 

de 'kippendioxinecrisis' reeds een felle economische- en 

sociale bter na. Europa is vooralsnog niet bereid met 

geld over de brug te komen. Het Europees parlementslid 

voor VU&ID Bart Staes heeft dit terecht aangeklaagd en 

wil daar bovendien tegen in gaan (lees blz.2). De 

Europese Unie werkt niet zelden met twee maten en ge

wichten, legt soms strengere normen op aan de lidstaten 

dan aan zichzelf en is bovendien schuldig aan een land

bouwbeleid waarbij kwantiteit de voorrang op kwaMteit 

krijgt. 

In het Europees parlement zullen de vertegen

woordigers van VU&ID voor een ander, beter en recht

vaardiger beleid ter zake pleiten. Onderwijl eist de 

Europese Commissie nieuwe maatraden van de federale 

regering. Zo zou de varkensstapel ii^ekrimpt moeten 

worden, zoniet wil de Europese Commissie niet eens 

steim voor de varkensseaor overwegen. De federale rege

ring wil gedurende een halfjaar de varkenskweek terug

brengen tot 80% van de huidige productie. De maatregel 

wordt als vrijwiUig, tijdelijk en beperkt voorgesteld. 

Behalve het ABS, schreeuwen de landbouworga

nisaties moord en brand. André Bracke van de 

Vereniging van Varkenshouders (VEVA) noemt het voor

stel van de federale regering 'belachelijk'. Het is inder

daad zeer de vraag of de varkensboeren 'vrijwillig' hun 

inkomsten willen doen derven, zeker wanneer niet vast

staat in hoeverre de federale roering zal tussenkomen. 

De vrees voor inkomstenverlies bij de landbou

wers is begrijpelijk. Toch wordt de inkrimping van de 

varkensstapel reeds jaren door de VU aangevraagd. Dit is 

nota bene de meest aangewezen en zo goed als enig mo

gelijke maatregel tegen de mestoverschotten. De 

Boerenbond, eigenaar van de grootste producent van vee

voeder, die 'levert' aan de voor 96% in Vlaanderen on

dergebrachte stallen met bijna 7 miljoen varkens, stond 

steeds op de rem. 

Welke maatregelen de federale redering ook zal 

nemen, ze horen gebaseerd te zijn op een lange-termijn 

visie, gekoppeld aan sociale vergoedingen. Niet enkel de 

overheid dient daarvoor op te draaien. Er mag een duide

lijke inbreng verwacht worden van de grote mdustriële 

bedrijven en de machtige lobby's van veevoederprodu

centen. 

(evdc) 

De redactie van wij 
neemt vakantie. 

Het volgend nummer 
verschijnt op 26 augustus a.s. 

De wijze waarop de federale regering de 
voedseicrisis zal weten te beheersen wordt 
bepalend voor haar geloofwaardigheid. Dit 
is geen lachertje, daar kan het vorige kabi
net over meepraten. Verwacht van ons 
dus geen leedvermaak, al is begrip niet 
hetzelfde als geklungel goedpraten. „Wij 
zijn een behooriijk slordig volkje!" luidde 
de conclusie van Fred Chaffarttoen hij zijn 
verslag over de dioxinecrisis toelichtte. Dat 
is een te vriendelijke omschrijving van de 
'Belgische ziekte' die 
na meer dan 150 jaar 
onze geplogenheden 
bepaalt. Dat 'het in an
dere landen niet zoveel 
beter is', is maar een 
magere troost. Wie de ambitie heeft om 
een nieuw politiek klimaat te installeren, 
moet de lat hoog durven leggen. Het ziet 
er naar uit dat de regering-l/erftoftfac/f dat 
ook wil doen 

Verder in ons blad leest u bedenkingen bij 
nieuwe vormen van unitaire recuperatie, 
de VU&ID-kamerieden hebben daar zwaar 
tegen gereageerd Beter te vroeg dan te 
laat want (ook) met liberalen, of ze nu 
Nederlands- of Franstalig zijn, is het altijd 
opletten Bovendien verrast Louis Michel 
(PRL-FDF) als een handige speler. Niet alleen 
is hij een fatsoenlijk tweetalige Waal - de 
enige in de federale regering trouwens -

maar geslepen zoals hij is neemt hij 'de 
grote politiek' voor zijn rekening en laat 'de 
grote problemen van de dag' aan 
Vlamingen over. De crisis betreft inderdaad 
de landbouw, de middenstand, de verbrui
kers, de volksgezondheid en het leefmilieu. 
Terwijl de twee verantwoordelijke ministers, 
Magda Aelvoet (Agaiev) en Jaai< Gabriels 
(VLD) én regeringscommissaris Freddy 
Wllloclo< (SP), niet weten waar eerst aan be
ginnen geeft Michel de indruk aan de 

Voor een nieuw 
politiek l<limddt 

stuurknuppel te zitten. Onderi:ussen pro
beert Verhofstadt zijn ploeg te beheersen 
en bij te benen 
Zo was het tijdens de dioxine-opstoot van 
eind vonge week recht in de roos, er was 
een kregelige eerste minister nodig om te 
onbezonnen en te vroeg verstuurde be-
nchten te ontkennen en recht te zetten. 
Minister-praatvaar Aelvoet ondervond me
teen dat regeren méér is dan het goed 
kunnen uitleggen. Op het Agalev-secreta-
riaat houdt men trouwens de adem in als 
mevrouw de minister voor de camera's 
komt. l\/1aar ze kan het niet laten, ook als ze 
niets te zeggen heeft De aanwezigheid 

van Agaiev in de regeringen wordt door de 
groene achterban met argusogen ge
volgd. Als belangrijke regeringspartner 
staat er voor Agaiev midden deze 'groene' 
cnsis zeer veel op het spel. Na de eco-taks-
afgang kunnen de groenen zich geen 
tweede farce veroorloven. 
Maar we wilden het niet zozeer over partij
politiek hebben. De voedselproductie is zo 
fragiel, zo levensnoodzakelijk dat de rege
ring meer moet doen dan er een rege
ringscommissaris op nahouden. Hier gaat 
het om een cultuurprobleem dat aan zijn 
wortels moet worden aangepakt. Dit is 
veel meer dan een kweek- of teeltwijze, dit 
is een maatschappelijke cnsis die zo om
vattend is dat ze slechts op lange termijn 
en met de grote middelen kan worden be
dwongen 

Vakantie Is niet geschikt om grote plannen 
te ontvouwen, wij vragen dat ook met van 
de regeringen Het is wel de tijd om rustig 
na te denken over de wijze waarop we in 
dit landje bezig zijn, onder meer met land
en tuinbouw 

Want daar boert men er - zoals in de hele 
voedselsector trouwens - lustig op los, 
weinig of met gestoord door enige plich
tenleer De vele waarschuwingen voor de 
volksgezondheid, zoals ze onophoudelijk 
door de medische wereld worden uitge
sproken, maken weinig indruk op de in

dustriële concerns. Ondertussen raken 
land- en tuinbouwers bezorgd over de 
toekomst van hun stand. Maar ligt de ver
antwoordelijkheid niet bij de organisaties 
die hun leden tot steeds meer en steeds 
sneller prestaties dwingen? 'Meer en snel
ler', het is dé leefregel van onze maat
schappij geworden. Een dwanggedachte 
die zich reeds vanaf het eerste lagere 
schoolrapport manifesteert, die de sport
wereld hopeloos heeft verziekt, die naar 
een onredelijke levensstandaard doet ver
langen, die files veroorzaakt, die mensen 
tegen mekaar opzet, die vlees en groen
ten vergiftigt Meer en sneller, dé plaag die 
als een besmettelijke ziekte over de hele 
maatschappij is uitgewaaierd en dodelijk 
heeft aangetast. Zover is dit 'behooriijk 
slordig volkje' vandaag gekomen 
Misschien weet het nieuwe kabinet dit ho
peloos negatieve beeld een fnsse beurt te 
geven, wij willen daaraan meewerken 
Toch mag het niet vergeten dat de proble
men van dit land, of ze communautair of 
maatschappelijk zijn, onopgelost zullen 
blijven als er niet over partij- en taalgrens 
heen aan gewerkt wordt 
Staatshervormend zijn de volkeren dé eer
ste betrokkenen, maatschappijvernieu-
wend moeten de deelstaatparlementen 
de toon aangeven, 

Maurlts van Uedekertce 



Dure veriaardaa 
Als de rijkeren onder ons een verjaardags
feestje geven, dan dient dat met stijl te 
gebeuren. Zeker wanneer je Roger De Clerck 
heet en eigenaar-oprichter bent van een van 
Europa 's grootste textielfabrieken. 
De heer De Clerck heeft het behaagd om op 
de party ter gelegenheid van zijn 75ste 
verjaardag prominente gasten als 
Margareth Watcher, Michael Gorbatsjov en 

George Bush te verwelkomen. Dat kost de 
gemeenschap een fortuin aan beveiliging 
want zulke mensen worden geen seconde 
uit het oog gelaten. 
De krant De Morgen vroeg ernaar bij De 
Clerck en kreeg te horen: „Het is eenprivé-
feest, dus zijn we geen informatie 
verschuldigd aan de pers." Dan maar een 
parlementair vraagje? 

In het vak gerold ... 
„Vooral onder impuls van Van Thillo gaat de nieuwssec
tor alsmaar meer op de nationale voetbalcompetitie lij
ken, met een steeds bevoorrechter plaats voor super-
jonge turl<en met een groot scorend vermogen, maar 
die al even snel weer aan de kant worden gezet als ze in 
het vak gerold zijn. Een groot verschil is wel dat eerste-
klassevoetballers beter tot veel beter worden betaald." 

Pol Deltour in De Jouma/tót mei/juni/jull 1999 

• DOORDEWEEKS • 

Creatief met bommeldingen: 
enkele weken geleden werd het 
Brusselse Noordstation ontruimd omdat 
een krantenverkoper vroeger naar huis 
wilde en daarom maar een valse bom
melding deed. Begin juli werd het 
Brusselse winkelcomplex City 2 ook al na 
een soortgelijk telefoontje ontruimd. Dit 
keer was het afkomstig van een bewa
kingsagent die wat wilde bijverdienen 
middels het kloppen van overuren. 

Ook een dreigbrief die in naam 
van de Algerijnse terreurgroep aan de 
redacties van VRT en RTBf werd be
zorgd bleek vals. Sommigen weten van 
gekkigheid niet meer wat doen ... 

Iets meer dan 8% van de inwo
ners van België gebruikt het internet. 
Dat is minder dan het Europees gemid
delde. Eén op drie landgenoten heeft 
wel een GSM. Daarmee ligt België boven 
het Europees gemiddelde. 

De advocaten van de parle
mentsleden Hugo Van Dienderen, Kris 
Van Dijck en Patrik Vankrunkelsven vra
gen dat hun cliënten voor het Hof van 
Assisen worden gedagvaard voor hun 
'burgerlijke ongehoorzaamheid' aan de 
NAVO-luchtmachtbasis van Kleine-
Broget. De advocaten beschouwen het 
als een politiek misdrijf. 

De VPRO verliest haar monopo
lie op de zondagavond. De uitzendingen 
worden vanaf dit najaar onderbroken 
door programma's van de NPS. Daarmee 
komt een eind aan een traditie van 17 
jaar 

Een groeiend aantal priesters 
kampt met financiële problemen. Alleen 
al in Brussel hebben dit jaar 35 priesters 
financiële steun gevraagd. 

Sinds begin dit jaar wonen in 
België meer dan 10,2 miljoen mensen. 
De aangroei t.o.v. 1998 was het sterkst 
in het Vlaams gewest dat nu in totaal 
5.926.838 inwoners telt. 

683 van onze landgenoten ver
blijven in een buitenlandse gevangenis. 
Bijna de helft telt er zijn dagen af om
wille van een drugsdelict. 

In de aanwezigheid van talrijke 
staatshoofden en wereldleiders en goed 
2 miljoen rouwende landgenoten is ko
ning Hassan II van Marokko begraven. 
De man overleed aan een hartaanval. 

Tot slot: deze wereld zou deze 
wereld niet zijn als er nooit eens iets 
fout zou lopen. Zo meldde de krant De 
Morgen dat de potentieel kankerver
wekkende pistachenoten, in 1997 nog 
door Marcel Colla uit de handel ge
haald, netjes opnieuw verwerkt zijn in 
... veevoeder! 
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SLECHTE PUNTEN 

In een verklaring voor het Europees 
Parlement (EP) benadrukte commissaris 
Fischler dat de Europese Commissie (EC) 
pas op 27 mei door de Belgische autori
teiten over de dioxinecrisis werd geïnfor
meerd. De Commissie heeft prompt 
maatregelen genomen voor de pluimvee
sector en pluimveeproducten van 
Belgische oorsprong. Deze zijn daarna 
uitgebreid tot de rundvleessector, de var
kenssector en afgeleide producten zoals 
melk. Inmiddels zijn de maatregelen voor 
melk en zuivelproducten door het perma
nent Veterinair Comité opgeheven. De 
crisis heeft enorm veel economische scha
de aangericht. Daarom heeft de 
Commissie, aldus Fischler, een verorde
ning goedgekeurd om de export op peil 
te houden, bijvoorbeeld door verlengde 
opslag. 

Fischler deelde ook mee een vereenvou
diging en grotere doorzichtigheid van de 
wetgeving na te streven. Ten aanzien van 
diervoeders wil de Europese commissaris 
de lijst van verboden producten uitbrei
den en maxima voor dioxines vaststellen. 
Verder wil hij een rechtsgrondslag voor 
een beschermingsclausule in de hele 
Europese Unie. Het systeem van snelle 
waarschuwing moet worden uitgebreid 
voor de diervoerders. Bij de Europese 
controles bleek dat de coördinatie tussen 
de diverse Belgische administraties te 
wensen overliet en dat er onduidelijkheid 
was over de bevoegdheden. Tegen België 
is alvast een versnelde procedure ingeleid 
omdat het heeft nagelaten de Commissie 
meteen op de hoogte te brengen. 
Kortom, de Belgische staat kreeg van de 
Europese commissaris slechte punten. 

VLAAMSE LANDBOUWERS 

Naar aanleiding van de besprekingen over 
de dioxine-crisis, opende Europarle
mentslid Bart Staes (VU&ID) zijn maiden-
speech met de bekende volkswijsheid 
'Men is wat men eet'. Daarom ligt volgens 
Staes de voedselveiligheid de bevolking 
zo na aan het hart. Staes, bekend van de 
strijd die hij samen met voormalig 
Europarlementslid Jaak Vandemeule-

broucke tegen de hormonenmaffia voer
de, hekelde het feit dat koeien door het 
voeder dat ze toegediend krijgen 'kanni
balen' worden. Maffia-organisaties zijn 
verantwoordelijk voor de vele mistoestan
den in de sector Het jonge Europarle
mentslid zei dat de crisis net zo goed in 
een andere lidstaat had kunnen uitbre
ken. Ze is immers het gevolg van een fout 
lopend landbouwbeleid, waarbij de boer 
moet steeds meer en steeds goedkoper 
moet produceren. „De kwantiteit heeft 
het gehaald op de kwaliteit en het is tijd 
om het roer om te gooien." 
Het Europarlementslid eiste ook een 
debat over de recyclage-industrie om 
schadelijke producten uit de voedselke
ten te weren. Staes waarschuwde: 
„Kunnen wij nog langer aanvaarden dat 
afvalkoeken van waterzuiveringsinstalla
ties vol cadmium en zware metalen in 
veevoer verwerkt worden?" 
Bart Staes nam het hoe dan ook op voor 
de getroffen producenten. Hij beklem
toonde dat de maatregelen van de EC ver
heugend, maar onvoldoende zijn. Ten 
tijde van de gekke-koeien-crisis gaf de EC 
miljarden uit. „Waarom worden de 
Vlaamse landbouwers ontzegd wat hun 
Engelse collega's toen gekregen hebben? 
Alle getroffenen Vlaamse landbouwers 

Trots van 

devSA 

triomfeert 

In ParUs. 

zijn het slachtoffer van een systeem dat 

door de Europese Unie zelf in het leven 

werd geroepen!" 

GEEN RECHTSTREEKSE 
STEUN 

Fischler antwoordde dat al een hele reeks 
maatregelen in het kader van de marktor
dening is uitgevaardigd. De commissaris 
herhaalde dat voor rechtstreekse steun 
van de EU aan de Vlaamse producenten 
een rechtsbasis ontbreekt. „Het mengen 
van stoffen van veevoer met stoffen met 
een hoog dioxine-gehalte is nog altijd 
geen dierenziekte maar een criminele ac
tiviteit". Steun kan volgens Fischler alleen 
wanneer ziekten worden vastgesteld. 
Bart Staes laat het hier niet bij. Deze week 
nog neemt hij contact op met vertegen
woordigers van het machtige directoraat-

generaal Landbouw van de Europese 
Commissie. Hij plant ook gesprekken met 
federaal regeringscommissaris Freddy 

Willockx (SP) en met minister van 
Volksgezondheid Magda Aalvoet 

(Agalev). 

VRAAGTEKENS 

De federale regering stelde onlangs drie 
regeringscommissarissen aan. Daarmee 
bestaat deze regering uit een 
Nederlandstalig premier, veertien minis
ters, waaronder zeven Franstaligen, drie 
staatssecretarissen, waaronder twee 
Nederiandstaligen en drie regeringscom
missarissen, waaronder twee Frans
taligen. Bij de aanstelling van de rege
ringscommissarissen kunnen heel wat 
vraagtekens geplaatst worden. Er is een 
sterk vermoeden dat ze werden aange
steld om de pariteit in de federale rege
ring te evenaren. VU-kamerlid Geert 

Bourgeois sprak tevens van een 'unitaire 
recuperatie'. Zo is de gewezen Brusselse 
minister-president Charles Picqué (PS) re
geringscommissaris voor Grootstedelijk 
Beleid geworden. Daarover is geen over
leg met de gewesten gepleegd, nochtans 
beschikken deze over belangrijke be
voegdheden op dit terrein. 
In de Kamer van Volksvertegenwoor
digers liet premier Verhofstadt (VLD) zich 
door de minister van Overheidsbedrijven 
en partijgenoot Rik Daems vertegenwoor
digen. Op initiatief van Bourgeois werd 
hij zwaar onder vuur genomen door de 
oppositie. Daems verdedigde de benoe
ming van de regeringscommissarissen 
met het argument dat sommige bevoegd
heden verspreid zijn over meerdere mi
nisteries. Daarom zou een regeringscom
missaris voor Grootstedelijk Beleid, voor 
de Dioxinecrisis en voor de Admini
stratieve Vereenvoudiging noodzakelijk 
zijn. De commissarissen zouden een 
'coördinerende' taak opnemen. 

29 juh 1999 



waarde Heer 
Hoofdredacteur. 
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Uit goede 
bron heb ik vernomen dat Albert II en Paola ruzie hadden toen ze 
naar den défilé moesten gaan kijken. Zij wilde weer niet, omdat ze 
bijna de helft zowiezo niet zou verstaan. „01a, Paola!" heeft Albert 
toen geroepen. „Geen foefkes, madam, ge gaat mee." Waarna ze 
alle aandacht trok door een en ander te verluchtigen. Iets wat, ge
zien de nieuwe haarsnit van de familieclown, wel een trekje lijkt 
te worden bij de Van Saksen-Koburgers. Wat er mij trouwens aan 
herinnert dat we de Vrome Verjans ook met 21 juli hebben moe

ten binnenzetten. Zoals op den 11de was die opnieuw zot gewor
den. Ge ziet dat zijn partij het nog altijd niet weet. 
Mag ik u trouwens vragen om uw minister van Buitenlandse 
Gezelligheden aan te spreken voor het volgende. De Gele 
Geeraerts Ombudsdienst, kortweg 'GO!' heeft nogal wat klanten 
in het buitenland. In de Algarve, in Friesland, in de Provence, in 
het Zwarte Woud en in Barcelona om precies te zijn. Gezien het 
zo'n goede klanten zijn, zouden ikzelf, Ludwina en Adam die vijf 
willen bezoeken; ge ziet immers van hier dat ik zo'n goede klan
ten helemaal tot hier laat komen. De Liedekerken. Kan hij hier of 
daar niet wat tickets achterover drukken? 
Rest mij nog ook u een goede vakantie te wensen. Na mijn bezoek 

aan de grot in Lourdes en de zakenreizen die mij - zoals u kon 
lezen - nog in het verschiet liggen ga ik mogelijk nog naar de 
'Vlaamse kust. De zeewind en een flink gekoelde Rodenbach zul
len ervoor zorgen dat ik weer helemaal klaar zal zijn voor de tocht 
naar Diksmuide. De Bruine Maesen gaat dit jaar niet, zegt hij. Er 
was niemand in 'De Meter', De Liedekerken, die daar rouwig om 
was. 

Uw vermoeide, 

De Gele Geeraerts 

• DOORDEWEEKS • 

MISPLAATST 

Alvast voor de regeringscommissaris van 
Grootstedelijk Beleid gaat dit argument 
niet op. Hier moet vooral overleg ge
pleegd worden met de gewesten en niet 
binnen de federale regering. De benoe
ming van Picqué is ook om andere rede
nen misplaatst. Zo weigert deze ontslag te 
nemen als kamerlid. Picqué zal dus zowel 
deel uitmaken van de wetgevende als van 
de uitvoerende macht. Dit, zo stipte 
Bourgeois terecht aan, is een aanfluiting 
van het principe van de scheiding der 
machten. Het VU-kamerlid diende me
teen een wetsvoorstel tot oprichting van 
een parlementaire Deontologische 
Commissie in. Daems stemde daarmee in, 
Picqué zal het nog flink lastig krijgen. 
Freddy Willockx (SP) blijkt daarentegen 
zekerder van zijn nieuw bestaan als rege
ringscommissaris. Voorlopig moet hij de 
dioxine-crisis helpen bezweren. Als dit 
van de baan is, zou hij het Belgisch voor
zitterschap van de Europese Unie in 2001 
helpen voorbereiden. De Kamer van 
Volksvertegenwoordigers mocht van dit 
alles 'akte' nemen, de oppositie ging in 
het verweer. VU&ID eiste dat de commis
sarissen ontslagen zouden worden of 
minstens ontslag zouden nemen als par
lementslid. Geert Bourgeois wou ook 
weten welk statuut de regeringscommis
sarissen aannemen. ,,Over weUi budget 
beschikken ze? Hoe groot is hun kabinet? 
Hoe lang duurt hun opdracht? Aan wie 
zijn ze verantwoording verschuldigd?" 

PROEVE VAN ANTWOORD 

Het moet gezegd. Rik Daems, in de fede
rale regering verantwoordelijk voor de 
contacten met het pariement, haastte zich 
om op al deze vragen zo omstandig mo
gelijk te antwoorden. De drie regerings
commissarissen, aldus Daems, zijn geen 
eigenlijk lid van de regering, maar 'mede
werkers' van de ministers. Deze laatste 
zullen de volle verantwoordelijkheid voor 
de daden van de commissarissen dragen. 
Het zijn dan ook de ministers en niet de 
commissarissen die in de Kamer zullen 
geïnterpelleerd worden. 
Als de commissarissen slechts medewer
kers zijn die geen verantwoordelijkheid 
opnemen, waarom 'krijgen' ze dan een 
kabinet van 15 man en een maandelijkse 
wedde van 225.000 fr? Omdat Picqué ka
merlid blijft, behoudt hij de wedde van 
parlementslid, al mag hij 'ten gepaste 
tijde' onkostennota's indienen. 

RUZIE 

Nog voor de Waalse gewestregering en de 
Franse gemeenschapsregering samen het 
aantal Franstalige ministers zal verdubbe
len, vechten de partijtenoren nu reeds 

een robbertje uit over de verdeling van 
bevoegdheden. Bovendien is ruzie ont
staan tussen de Waalse regionalisten en 
de pleitbezorgers van de Franse gemeen
schap. Voor de uitoefening van de onder
wijsbevoegdheid rekende deze gemeen
schap op 1,1 miljard fr. van het Brussels 
gewest en 3,3 miljard fr. van het Waals ge
west. 

De Vlaamse Brusselaars staken echter een 
stok in het wiel van het pre-electoraal ak
koord tussen PS en PRL. Zo schenkt het 
Brussels gewest 800 miljoen fr. en niet 1,1 
miljard fr. aan de Franse gemeenschap. 
Ecolo en andere Franstalige 'communau-
taristen' willen nu dat de Waalse gewest
regering de rest betaalt. Daar zijn de 
Waalse regionalisten niet mee opgezet. 
Voorlopig is een wapenstilstand afgekon
digd. In september komt de kwestie mis
schien op de agenda van de federale re
gering... 

Agaiev en VLD 

maken kennis 

met het 

echte leven . . . 

P r rijzen almaar sterkere vermoedens ten aanzien van 
*^ een unitaire recuperatie. Vice-premier Louis IVlicliei 

(PRL) Speelt daarin een belangrijl<e roi. En de PS blijft een 
oubollige, machtsgeile partij. Premier Verhofstadt trekt zich 

daar blijkbaar weinig van aan. Dat werd duidelijk bij de 
betwistbare aanstelling van drie regeringscommissarissen. 

Uiirtaire recuperatie? 
Tijdens het Investituurdebat in de federale 

Kamer van Volksvertegenwoordigers legden 
sommige l<amerleden van VU&ID terecht de 
nadruk op de eerste, maar niet onbelangrij
ke tekenen van unitaire recuperatie. Ten 
aanzien van meerdere domeinen neemt de 
federale regering standpunten in die ingaan 
tegen wat op Vlaams niveau is beslist of in 
het vooruitzicht wordt gesteld. Op voorstel 
van toenmalig informateur Louis Michel 
(PRL) zou eventueel een federale zorgverze
kering in het leven worden geroepen, terwijl 
het Vlaams parlement reeds tijdens de von-
ge legislatuur in een dergelijke verzekering 
voorzag. De Vlaamse meerderheidspartijen 
dringen sterk aan op de splitsing van het be
heer van de spoorwegen, de federale rege
ring denkt daar helemaal anders over. De 
Vlaamse liberalen hebben hun eis om een 
volksverzekering in te voeren, laten vallen. 
Zo'n ziekteverzekering, voornamelijk gefi
nancierd door algemene middelen, opent 
de poort naar de volledige defederalisering 
van de gezondheidszorgen. In het federale 
regeerakkoord wordt sterk de nadruk gelegd 
op de solidariteit tussen personen, daarmee 
wordt een volledige splitsing van de ge
zondheidszorgen uitgesloten. 
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen 

dat vooral vice-premier Louis Michel de 
kaarten van de federale regering heeft ge
schud en vast van plan is om ook in de toe
komst de lakens uit te delen. Als informateur 
ging Michel op de wenken en wensen van 
het Hof in. De pientere liberaal kon daardoor 
meteen als een 'president' handelen. Reeds 
in WIJ van 24 juni jl. schreven we dat er nau
welijks een onderscheid kon worden ge
maakt tussen de raadplegingen van het Hof 
en de federale informatieronde, in een in
terview met 'De Morgen' (24 juli) geeft pre
mier Verhofstadt grif toe dat de ,,normale 
opdracht van een informateur zich tot het 
aftasten van het terrein en het uitzoeken 
van mogelijke regeringscombinaties be
perkt. Michel is heel bewust een stuk verder 
gegaan." in 'La Libre Belgique' (17 juli) be
vestigde Michel dat „sans ma mission d'in-
formation, sans mes relations, sans mon 
temperament, Guy Verhofstadt n'aurait sans 
doute réussi è réunlr les six partis autour 
d'un projet relatlvement novateur." 
Een goed verstaander begrijpt daaronder 'ik 
had Verhofstadt in de tang' en 'dat zal in de 
toekomst niet anders zijn'. Michel mag als 
federaal minister van Buitenlandse Zaken al
vast een centraal-Afrikaans beleid uitstippe
len, gestoeld op de belangen van de fran-

cofonie. Opvallend ook is dat de staatssecre
taris voor Ontwikkelingssamenwerking, Eödy 
Boutmans (Agaiev), 'toegevoegd' Is aan de 
minister van Buitenlandse zaken Tijdens de 
vorige legislatuur legde Reginald Moreeis 
verantwoording af aan de Nederlandstalige 
premier. Ook de staatssecretaris van 
Buitenlandse Handel, Pierre Chevalier (VLD), 
is aan de minister van Buitenlandse Zaken 
'toegevoegd'. 

In hoeverre rijmen deze Beigicistische ac
centen met de wens van de Vlaamse rege
ring om Buitenlandse Handel te defederali-
seren? Heeft Verhofstadt daar enige vat op? 
Interesseert dit hem wel? in interviews leg
gen de Vlaamse liberalen de klemtoon op 
het 'centenfederaiisme'. Beiden willen in het 
bijzonder instrumenten om de Vlaamse be
lastingen te verlagen. We horen hen niets 
verklaren over de defederalisenng van de 
gezondheidszorgen of de kinderbijslagen, 
noch over Brussel en Vlaams-Brabant 
Is Verhofstadt sowieso opgewassen tegen 
het Waalse paarse front? in 1991 wou hij 
heel wat water in de communautaire wijn 
doen om met CuySpltaeis (PS) een paars ka
binet te vormen. Dat blijkt vandaag niet an
ders. Getuige de aanstelling van dne rege
ringscommissarissen, waaronder twee 
Franstalige socialisten, kwestie van het com
munautaire evenwicht in de federale rege
ring te evenaren en vooral de machtshonger 
van de PS te stillen. 

in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
nam de onvermoeibare Geert Bourgeois het 
initiatief om de federale regering daarover 
te interpelleren. „Gaat het hier eens te meer 
om een unitaire recuperatie? Is dit een ge
camoufleerde uitbreiding van de federale 
regering? Probeert men op die manier niet 
tersiuiks een echte paritaire regering te vor
men?" 
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stof tot spreken 
Vlaamse ondernemingen die actief zijn in de 
voedingssector kunnen hun vijf beste 
klanten uit het buitenland laten overkomen 
op kosten van de Vlaamse overheid. Die 
trekt daar 41 miljoen fr voor uit. De 
klanten kunnen zich dan ter plaatste komen 
vergewissen van de kwaliteit van het in 

Vlaanderen geproduceerde voedsel. Het 
initiatief komt vanjohan Sauwens, sinds 
kort als Vlaams minister bevoegd voor 
Buitenlandse Handel. Met hem hoopt de 
Vlaamse regering zo het door de 

dioxinecrisis flink geschonden imago van 
het Vlaamse voedsel opnieuw op te krikken. 
Export Vlaanderen betaalt alleen het 
reisticket, voor het onthaal en het verblijf 
van de buitenlandse gasten moet de 
onderneming zelf instaan. Kippen-, runds-, 
varkensvlees en eieren waren in 1998 goed 
voor 3% van de totale Vlaamse export. 

• WETSTRAAT • 

4 

e federale Kamer van Volksvertegenwoordigers 
telt voortaan acht kannerleden van VU&ID. 

De helft daarvan zijn nieuwelingen, waaronder 
twee vrouwen. WIJ luisterde naar 

hun maidenspeech. 

Vanuit de Kamer 
Frieda Brepoels, Ferdy Willems, Danny 

Pieters en Els Van Weert traden naar aan
leiding van de regeringsverklaring voor 
het eerst op het spreekgestoelte van de fe
derale Kamer van Volksvertegenwoor
digers. Brepoels maakt deel uit van de 
commissie voor de Infrastructuur, het 
Verkeer en de Overheidsbedrijven en de 
commissie Verzoekschriften, Willems ze
telt in de commissies voor Landsverdedi

ging en Buitenlandse Betrekkingen, 

Pieters maakt deel uit van de belangrijke 
commissie voor de Herziening van de 
Grondwet en de Hervorming van de 
Instellingen. Van Weert, tot slot, zetelt in 
de commissie voor de Volksgezondheid, 

het Leefmilieu en Maatschappelijke 

Vernieuwing en neemt bovendien het 
voorzitterschap op van de adviescommis
sie voor Maatschappelijke Emancipatie. 

RECHT OP DROMEN 

Ferdy Willems had zich de eerste dag in 
de federale Kamer anders voorgesteld. 
„Sta me toe mijn teleurstelling te uiten 
over de wijze waarop hier wordt gedebat
teerd. Er wordt geroepen, getierd, ge
scholden en sommigen doen niets anders 
dan anderen proberen belachelijk te 

maken." Vooral het Vlaams Blok bezon
digt zich daaraan, laat anderen nauwelijks 
uitspreken. „Daarmee schaadt men het 
imago van het parlement en het algemeen 
belang. Ik wil me als Vlaams-nationalist 
voor andere meningen en andere cultu
ren openstellen." 

Ferdy Willems, die als historicus weet tot 
wat haat en nijd kunnen lijden, wil blijven 
dromen van en ijveren voor tolerantie, 
vrede en samenwerking. Hij prijst het fe
derale regeerakkoord omwille van de aan
dacht voor de mensenrechten, de wil om 
te strijden tegen wapenwedloop en ille
gale wapenhandel en de intentie om 0,7% 
van het budget aan Ontwikkelingssamen
werking te besteden. „Indien deze mooie 
beloften ook in de praktijk worden omge
zet, zal VU&ID daar enthousiast aan mee
werken." 

Willems wou de regering ook een paar 
kritische raadgevingen meegeven. Zo ver
moedt het kamerlid dat het defensiebud
get zal verhoogd worden. Daartoe stuur
de Navo-secretaris-generaal Solana aan. 
Ook VLD-kamerlid Geert Versnick pleitte 
daarvoor. Overigens schenkt de federale 
regering geen aandacht aan de niet-mili-
taire aanpak van conflicten en de recht-

Fercly willems-. „De Navo zou nooit als 
eerste kernwapens mogen gebruiken." 

matige belangen van de volkeren in 
Europa. „Aan minister van Buitenlandse 
Zaken Louis Michel, die ik waardeer om 
zijn kennis van de beide landstalen, vraag 
ik of hij initiatieven ten gunste van 
Koerdistan overweegt. En wil de regering 
ijveren voor een kemwapenvrij Europa 
en voor een Navo die, zoals de Duitse mi
nister Fischer voorstelt, zich ertoe ver
bindt nooit als eerste kernwapens te ge
bruiken?" 

SCHOUPPE 

Op tal van terreinen ontdekt Frieda 
Brepoels in het federale regeerakkoord 
aanzetten om de gewestelijke materies in 
het voordeel van de federale staat uit te 
hollen. Soms ziet men het gewestelijk ni
veau over het hoofd. Zo zouden de ge
westen in de toekomst voor de uitbating 
van de spoorwegen moeten instaan. Dat 
staat in het Vlaams regeerakkoord dat 
paars, groen en geel afsloten. „Het valt 

f ' i ^ e» ' 

De jongste telg van de VU&lD-kamer-
fractie is Els Van Weert De gewezen 
woordvoerster van alliantievoorzitter 
Bert Anciaux loofde de belofte van de 
federale regenng om een toegankelij
ke, correcte en democratische admini
stratie tot stand te brengen Ze vroeg 
zich wel af of de regering gebruik zal 
maken van 'achterpoortjes' inzake poli
tieke benoemingen ,,Wij zullen er 
nauwlettend op toezien dat er geen 
enkele inhaalbeweging komt" De fe
derale regering wil een commissie voor 
Politieke Vernieuwing opnchten. Alle 
democratische fracties, zo stelt Van 
Weert, moeten daarin hun steentje 
kunnen bijdragen VU&ID zal er onder 
meer het voorstel om de regeringen 
rechtstreeks te laten verkiezen, op tafel 
leggen. Terecht hekelde het jonge ka
merlid het feit dat in het regeerak
koord met geen woord wordt gerept 
over de herwaardering van het parle
ment. 

Els Van Weert: "In het federale regeerakkoord 
wordt met geen woord gerept over de her

waardering van het parlement." 

Els Van Weert stoorde zich bovendien 
aan de misplaatste 'symbolenstrijd' 
rond het migrantenstemrecht. Zoals 
bekend vervangt de regering dit stem
recht door een versoepelde naturalisa-
tieprocedure. „Een nog verdere ver-

Ik reken op u 
soepeling van de naturalisatie gaat 
voorbij aan het pnncipe van de inbur-
genng en getuigt van een gebrek aan 
respect voor de migranten én voor 
onze gemeenschap. Wij roepen deze 
regering op van het stemrecht voor 
migranten met langer een taboe te 
maken en meteen duidelijk te stellen 
wat de voorwaarden zijn voor het toe
kennen van dit stemrecht." 
Tot slot zei Van Weert te rekenen op 
premier Verhofstadt. „ik hoop dat ik 
binnen enkele jaren zal kunnen vertel
len dat ik het geluk had voor het eerst 
verkozen te zijn in een parlement en 
onder een regering die een echte 
trendbreuk veroorzaakten in de ver
houding tussen meerderheid en oppo
sitie, tussen regering en parlement " 

(evdc) 

mij op dat de federale regering zeer vaag 
blijft over de beheers- en exploitatiestruc
tuur die de NMBS in de toekomst moet 
krijgen. En hoe kan men een nieuwe dy
namiek in het beheer van de spoorwegen 
teweegbrengen zonder aan de veelbe
sproken topman Etienne Schouppe te 
raken?" 

Het Limburgse kamerlid stelt zich ook 
vragen over het voorstedelijk vervoersnet 
rond Brussel. De federale regering heeft 
de Brusselse hoofdstedelijke regering be
loofd daarvoor de nodige middelen uit te 
trekken. Alleen weet men niet precies 
hoeveel en hoe het vervoersnet zal gefi
nancierd worden. „En wat met de IJzeren 
Rijn? Wanneer zullen de besprekingen 
met Nederland afgerond worden? Het en
thousiasme is blijkbaar niet erg groot bij 
de Franstalige excellenties." 

NIET VERGETEN 

Ook professor Danny Pieters had het over 
de bevoegdheidsovertredingen van de fe
derale regering. „In het federale regeer
akkoord wordt gesproken over perma
nente vorming, terwijl dit een gemeen-
schapsbevoegdheid is. Ook ten aanzien 
van het tewerkstellingsbeleid houdt men 
geen rekening met de deelstaten, noch 
met regionale verschillen of een doelge
richte regionale aanpak." Zeer merkwaar
dig is dat de federale overheid gewag 
maakt van een zorgverzekering, terwijl dit 
reeds tijdens de vorige legislatuur in het 
Vlaams pariement werd goedgekeurd. 
Het ziet er bovendien naar uit dat de fe
derale regering niet zinnens is het Sociale 
Zekerheidsstelsel drastisch te modernise
ren. Ook dat heeft met communautaire 
overwegingen vandoen. Nog voor de ver
kiezingen pleitte VU-ID en de Vlaamse li
beralen voor een volksverzekering, voor
namelijk gefinancierd uit algemene mid
delen. Blijkbaar heeft de VLD deze eis 
laten vallen. 

Pieters: „Wellicht vreest Wallonië dat de 
modernisering van de gezondheidszor
gen en kinderbijslagen gepaard gaat met 
de splitsing van deze bevoegdheden. 
Waarom heeft Wallonië niet wat meer ver
trouwen?" 

De Leuvense professor zei tevens voor
stander te zijn van het wegwerken van 
elke discriminatie op basis van seksuele 
geaardheid. Ook de bestaande discrimi
naties tegenover gehandicapten in het 
Sociale Zekerheidsrecht moeten wegge
werkt worden. „Ik eindig met het uitspre
ken van de hoop dat wij allen beseffen dat 
wij hier op de eerste plaats als vertegen
woordiger van de gewone man zetelen en 
dat wij het algemeen belang moeten die
nen. Mogen we dit niet vergeten!" 

(evdc) 
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H et Europees Parlement kwam voor het eerst na 

de verkiezingen samen. Het leek wel een 

eerste schooldag: meer dan de helft van de 626 verkozenen is 

nieuw. Daarbovenop nam het EP zijn intrek in compleet nieuwe 

gebouwen, een waar labyrint. De zitting begon liefst met twintig 

minuten vertraging. Bovendien werkte de geluidsinstallatie niet en 

even later liet ook de elektronische stemmachine het afweten. Een 

euro-chaos, als het ware. 

• EUROPA • 

Reeds tijdens de week die de plenaire ver
gadering voorafging had de fractie van de 
Groenen/ Europese Vrije Alliantie de twee 
kandidaat-voorzitters van het Europees 
parlement op bezoek gekregen. Geen van 
beiden maakte een sterke indruk. 

FINSE HEIDI 

De Portugees Mano Soares, 75 en het 
oudste Europarlementslid, is in het EP 
een nieuweling. Daartegenover staat zijn 
enorme staat van dienst, als één van de 
mensen die Portugal voor, tijdens en na 
de Anjerrevolutie in 1974 in democratisch 
vaarwater bracht en hield. De Franse con
servatief katholieke en centristische 
Nicole Fontaine speelde haar vrouw-zijn 
als belangrijkste troef uit. Het is immers 
sinds 1982 geleden dat het EP nog door 
een vrouw werd geleid. Fontaine is sedert 
1984 EP-lid en was gedurende vele jaren 
ook ondervoorzitter van het EP De natio
nalistische europarlementsleden Camilla 

Nogueira (Galicië), GorkaKnörr (Basken
land) én Carlos Bautista (Andalousië) 
vroegen de kandidaat-voorzitters hoe ze 
de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement én de regionale parlementen 
zouden aanpakken. Zowel Soares als 
Fontaine fietsten om die vragen heen. Op 
onze vraag of ze hun gezag én prestige als 
parlementsvoorzitter in de weegschaal 
zouden werpen om eerherstel te beko
men voor klokkenluider Paul van 

Buitenen antwoordde Soares dat hij be
reid was het dossier te onderzoeken. 
Fontaine zei dat dit een zaak voor de 
nieuwe Commissie is en dat zij dienaan
gaande geen enkel initiatief zou nemen. 
Groenen én regionalisten stelden verder 
nog een hele reeks gedetailleerde vragen 
die vertrokken vanuit het gemeenschap
pelijk politiek platform dat beide groepen 
ondertekenden. Er kon slechts één be
sluit zijn: de Groenen/EVA zou een eigen 
kandidaat-voorzitter naar voren schuiven. 
Dit had het voordeel dat de nieuwe frac
tie zich naar de buitenwereld toe profi
leerde. Op voorstel van Nelly Maes werd 
de jonge en dynamische Finse Heidi 

Hautala als kandidaat aangeduid. 
De fractie van de Europese Volkspartij 
(EVP) had een stemafspraak gemaakt met 
de Europese liberalen. In ruil voor de 
steun aan Fontaine kregen de liberalen de 
verzekering dat de EVP de verkiezing van 
de liberale leider Pat Cox tot voorzitter 
van het Europees Parlement tussen 2002 
en juli 2004 zou mogelijk maken. Toch 
beschikten EVP en liberalen niet over een 
absolute meerderheid. Niemand ver
wachtte dus dat Fontaine reeds tijdens de 
eerste stemronde verkozen zou worden. 
Verrassing bij het meedelen van de uit
slag. Van de 615 leden van de 626 die aan 
de stemming deelnamen stemden er 60 
blanco of ongeldig. Fontaine kreeg 306 
stemmen tegen 200 voor Soares, de 
Groenen-EVA-kandidaat Heidi Hautala 

kreeg er 49- Soares was er niet eens in ge
slaagd de voltallige communistische frac
tie voor zich te laten stemmen. Een ver
effening van oude rekeningen? 
Later op de dag volgde de verkiezing van 
de veertien ondervoorzitters. Daaronder 
geen enkele Vlaming. Voor onze fractie 
werd het groen-Occitaanse Europarle
mentslid Gérard Onesta verkozen. 
Onesta heeft een duidelijk regionalisti-
sche reflex en werkt goed samen met 
onze regionale partijen in de Franse vijf-

ingediend. Ze staat binnen en buiten het 
EP bekend als een firaudebestrijder. Met 
haar kandidatuur wilden we de buitenwe
reld duidelijk maken dat we het gesjoe
mel en de geldverspiUing van binnenuit 
willen aanpakken. Voor de vijf te begeven 
mandaten traden zes kandidaten aan. De 

EP Start 
met hindernissen 

hoek. Onesta beloofde ons de samenwer
king tussen de Franse groenen en de 
Franse regionalisten, verenigd in 'Regions 
et peuples solidaires', op te drijven. 
Hopelijk leidt dat tot regionalistische ver
kozenen in 2004. 

GEEN VLAAMSE QUAESTOR 

Op 21 juli ging het Parlement over tot de 
verkiezing van vijf quaestoren. Dat zijn de 
parlementsleden die toezien op het admi
nistratief beheer van het Parlement. Onze 
fi'actie had de kandidatuur van Nelly Maes 

socialisten zorgden voor een verrassing. 
Eén van hun leden, de uittredende quae
stor Richard Balfe handhaafde zijn kandi
datuur. Balfe is voorzitter van een VZW 
die het vrijwillig pensioenfonds van 
Europarlementsleden beheert. Dat extra
legaal pensioenfonds is zeer omstreden. 
Twee derden van de bijdragen komen im
mers uit de EP-begroting, een ander 
derde uit de onkostenvergoeding van de 
leden die aan het fonds deelnemen. Balfe 
had van zijn positie als uittredend quae
stor gebruik gemaakt om de nieuwe leden 

uitvoerig te informeren over hun rechten 
én plichten. Een heuse campagnemachi
ne. Het resultaat was gauw gekend: Nelly 
Maes viel uit de boot, ze haalde 233 stem
men. Een deel van de christen-democra
ten had zich niet aan de stemafspraken 
gehouden. Hoewel de stemming geheim 
was kan met quasi zekerheid gesteld wor
den dat een aantal leden dat toetrad tot 
het vrijwiUig pensioenfonds Balfe boven 
Nelly Maes verkoos. De manipulatie zorgt 
er wel voor dat geen enkele Vlaming in 
het Bureau van het EP zeteh. Wallonië 
wordt er vertegenwoordigd door Daniel 

Ducarme (PRL-FDF). 
Eens alle plichtplegingen vervuld kon het 
parlement de nieuwe zittingsperiode aan
vatten, de vijfde sinds de eerste rechtst
reekse verkiezingen van 1979. Meteen 
volgden debatten over de Top van 
Keulen, het Fins voorzitterschap, de situ
atie in Kosova, de ter dood veroordeling 
van Koerdenleider Ogalan, het vertrek 
van de Duitse commissaris naar het 
Spaanse Telecom en het Belgische "chic-
kengate". 

Bart Staes, 
Lid van het Europees Parlement 

De Streng 

centristische 

Nicole Fontaine 

zal het EP met 

vaste hand 

lelden. 

1 

Wie is wie 
in commissies en delegaties? 

n principe volgt ieder Europarlementslid 
twee parlementaire commissies de ene als 
effectief lid, de andere als plaatsvervanger 
Veel verschil maakt dat niet uit. Effectieven 
en plaatsvervangers kunnen op gelijkwaar
dige basis het woord voeren, amendemen
ten indienen en parlementaire rapporten 
schrijven Het plaatsvervangend lid is met 
stemgerechtigd als het effectieve lid aan
wezig is. Nelly Maes wordt effectief lid van 
de commissie industrie, Buitenlandse han
del, Onderzoek en energie Daar zal ze 
Eurocommissans Busquin (PS) op de vin
gers kunnen kijken Deze parlementaire 
commissie is ook belangrijk voor de vervan
ging van kernenergie door alternatieve 
energiebronnen Voorts komen er de pro
blematiek van de wereldhandelsorganisatie 
en de onderhandelingen voor een nieuw 
wereldhandelsverdrag aan bod Nelly Maes 
zetelt als plaatsvervangend lid in de com
missie Ontwikkelingssamenwerking Ze zet 
daarmee het werk voort dat ze eerder in 
het federale en het Vlaamse Parlement 
ontwikkelde 

Bart Staes zetelt als effectief lid in de com
missie Begrotingscontrole Daar kan hij zijn 
speurwerk in de talrijke fraudedossiers be
stendigen Iets waann hij ervanng heeft als 
medewerker van Vandemeuleöroucke en 
Maes. Bart zetelt als plaatsvervanger in de 
commissie Milieubeleid, Volksgezondheid 
en consumentenzorg Daar wil hij het 
vraagstuk van de voedselveiligheid aanpak
ken. Een logisch vervolg van zijn inzet in de 
vele dossiers inzake hormonen- en vlees
fraude. 

VERRASSING 
De 626 Europarlementsleden zetelen ook in 
een aantal interparlementaire delegaties 
Nelly Maes wordt lid van de gemengde as
semblee EP-ACP Deze vergadenng zorgt 
voor de relaties tussen de EU en de vroege
re kolonies in Afnka, de Stille Zuidzee en de 
Caraïben. Aan de basis hiervan ligt de 
Conventie van Lomé die de komende jaren 
heronderhandeld moet worden. 
Voor Bart Staes viel een verrassing uit de 
lucht Hij was graag lid geworden van de 

gemengde parlementaire commissie tussen 
de EU en Turkije Daar wou hij de Koerden 
gaan verdedigen, dat lukte uiteindelijk met. 
Wel wordt hij lid én voorzitter van de dele
gatie voor de betrekkingen met 
Kazachstan, Kirgizistan, Oezbekistan, 
Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongoiiè. Dit 
zijn de relaties met zowat geheel Centraal-
Aziè Een prestigieuze benoeming voor een 
nieuwkomeri 

De andere Vlamingen hadden minder 
geluk. Ward Beysen (VLD) wordt derde on
dervoorzitter van de commissie Jundische 
zaken. Anne Van LanckeriSP) wordt tweede 
ondervoorzitter van de commissie Rechten 
van de vrouw en gelijke kansen Miet Smet 
(CVP) wordt voorzitter van de delegatie 
voor de betrekkingen met Zuid-Afrlka 
Wilfrieó Martens moet met lede ogen aan
zien dat het soortelijk gewicht van de CVP 
in de EVP Inderdaad met veel meer is dan 5 
op . 233. En dat had hij als EVP-voorzitter 
voorspeld 

(kvq) 
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E r zijn niet zoveel Vlaamsgezinde families waar 

geen broer, vader, oom of ander mannelijk 

familielid niet ooit 'te gast' was in 'Het kamp van 

Lokeren'. Ook de auteur van het pas verschenen boek 

over Lokeren leerde het kamp kennen via zijn 'foute' 

grootvader die er een tijdje te gast was. 

Op en rond 'de 

stok' speelde 

zich een be

langrijk deel 

van het kamp-

leven af. 

Zoals een vijfentwintig duizend andere 
'verdachten' die ooit in Lokeren terecht 
kwamen was ook de grootvader van Björn 

Rzoska in het kamp van Lokeren (Hekaio 
voor de ingewijden) geïnterneerd. In veel 
gevallen wordt er binnen de famihe over 
die tijd discreet gezwegen, niemand 
wordt graag herinnerd aan die ervaring 
waar hij in de beste omstandigheden al
leen een pijnlijke herinnering aan enkele 
maanden internering aan overhield. 
„Binnen de familie werd nooit expliciet 
gesproken over de ooriogsjaren en de rol 
van grootvader daarin." Aldus de auteur 
in zijn inleiding, (blz.7) 
Het verhaal van 'Het kamp van Lokeren' 
werd door hem te boek gesteld: het werd 
geen zoveelste bundel getuigenissen, 
maar een strikt wetenschappelijk verslag. 

OP DUITS BEVEL 

De jonge Gentse historicus Björn Rzoska 
reconstrueerde het feitelijk verhaal van 
het interneringskamp van Lokeren, maar 
dan wel op een zuiver wetenschappelijke 
basis met heel wat cijfermateriaal onder 
meer over de gemiddelde duur van het 
verblijf in Lokeren of over de strafmaat 
die de geïnterneerden van Lokeren ge
middeld hebben opgelopen. Lokeren was 
het onderwerp van zijn afstudeerscriptie. 
Precies die (noodzakelijke) afstandelijke 
wetenschappelijke taal maakt de lectuur 
van het boek des te pijnlijker. Het gaat im
mers om mensen uit de eigen familiale 
omgeving die men als het ware weer ziet 
rondlopen m datzelfde kamp. Het boek is 
wel een boeiende en vooral nuttige bij
drage tot de nog altijd noodzakelijke ver
dieping van de correcte kennis van dat 

weinig fraaie deel van onze 'vaderlandse 
geschiedenis'. 

Dat Lokeren de trieste eer kreeg om een 
interneringskamp te herbergen was geen 
toeval. Het kamp was inderdaad in het 
begin van de oorlog gebouwd op bevel 
van de bezetter die er met het oog op de 
uiteraard zegenrijke 'Slag om Engeland' 
zo'n 10.000 Engelse krijgsgevangenen op 
weg naar een Duits krijgsgevangenkamp 
tijdelijk wilde herbergen. Die 'Slag om 
Engeland' liep anders af dan de Duitsers 
hadden gedroomd en dus bleef het kamp 

'passanten' was toondichter Gaston 

Feremans die in Lokeren voor de muziek 
zorgde bij het bekende 'Gebed voor het 
Vaderland' van Remi Piryns, ook al een 
Hekalo-gast. 

DE STOK 

Lokeren was een barakkenkamp juist 
zoals de interneringscentra van bijvoor
beeld Waterschei en Sint-Kruis bij Brugge. 
Eten en slapen gebeurde in dezelfde 
barak, om zich te wassen moesten de ge
vangenen naar buiten aan lange zinken 
wasbakken. Toiletten werden door een 
oud-gevangene van Lokeren omschreven 
als 'een gracht waar een houten leuning 
over getimmerd was', de gedetineerden 
spraken van 'de stok'. Voor de eerste ge-

Hekaio 
wetenschappelUk 

te Hoek gesteld 
leeg. Het werd dan maar door de 
Belgische overheid gebruikt als gevange
nis voor administratief veroordeelden, 
zeg maar voor kruimeldieven. 
Hoe een en ander is verlopen tijdens de 
bevrijdingsdagen is voldoende bekend. AI 
in de eerste septemberdagen van 1944 ar
riveerden meer dan vierduizend verdach
ten in Lokeren, dat het grootste van de 
170 'officiële' naoorlogse internerings
centra in ons land was. Tussen 1944 en de 
sluiting van het kamp in 1947 maakten 
volgens schattingen zo'n 25.000 'incivie-
ke' verdachten in Lokeren hun opwach
ting. Het is een schatting, juiste aantallen 
zijn immers niet bekend. Een van die vele 
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Het Feremans-koor verzamelde niet alleen de goede stemmen' maar was de spil waarrond 

het kamp samengroeide. 

vangenen werd het een bijzonder koude 
winter, het zou inderdaad maanden 
duren voordat alle barakken over vol
doende kacheltjes beschikten. En dan 
nog bleef de kolenbevoorrading een 
schrijnend en lang aanslepend probleem. 
Met de voeding veriiep het niet veel beter: 
de directie liet daarom wat graag familie 
komen „om de ergste nood te lenigen" 
(blz. 41). Tot de Staatsveiligheid in mei 
1945 besliste om het systeem van pakjes 
met levensmiddelen voorlopig op te hef
fen. Oud-krijgsgevangenen onder wie de 
latere plaatselijke schepen Florent Claeyé 

hadden luid en duidelijk laten weten „dat 
het tergend is voor de ware Belgen, de 
zwanen nog immer te zien genieten van 
de voordelen welke zij reeds vijf oorlogs
jaren hebben genoten, terwijl de vader
landers door hen geminacht werden." 
(blz. 42). 'De heer' Claeyé en de zijnen 
zorgden er ook voor dat pakjes met vers 
linnen die door de vrouwen of de familie 
van de gevangenen naar Lokeren ge
bracht werden, de gevangenis niet bin
nen mochten. Een en ander zorgde mid
den augustus 1945 voor een kleine op
stand die door de rijkswacht van 
Dendermonde met opvallend grote slag
kracht in mekaar werd geknuppeld. In 
die omstandigheden hoeft het natuuriijk 
niemand te verbazen dat ook de hygiëni
sche omstandigheden meer dan te wen
sen overiieten. Onder meer omdat de ad
ministratie in Brussel lange tijd bezwaren 
had tegen het gebruik maken van de dien
sten van geïnterneerde geneeskundigen: 
men vond dat die niet betrouwbaar 
waren. 

NOOIT VEROORDEELD 
„Ook het gehele debat over amnestie, 
(aldus de auteur op blz. 60) of een ande
re vorm van verzoening komt in een heel 
ander daglicht te staan als men weet dat 
zestig procent van de Lokerse geïnter
neerden nooit werd veroordeeld." Dit is 
maar één van de vele en in dit geval toch 
wel merkwaardige optelsommetjes die de 
auteur maakte voor zijn verhaal over 
Lokeren. Zo berekende hij ook dat een 
kleine helft van de 'tijdelijke' Lokerse be
volking uit Gent afkomstig was, dat een 
derde van de geïnterneerden in Lokeren 
kleine zelfstandigen waren, ambachtslui 
en landbouwers, dat 62,4 procent van de 
geïnterneerden was opgepakt wegens mi
litaire collaboratie. En zo verder tot en 
met een vrij gedetailleerd overzicht van 
de uitgesproken straffen. Met een opval
lend resultaat trouwens: slechts een klei
ne zes procent van de veroordeelden in 
Lokeren kreeg een criminele straf van 3 
jaar gevangenis en meer, voor de rest of 
meer dan 95 procent bleef het bij een 
kleine correctionele straf van één of enke
le maanden. 

In Lokeren kwamen opvallend veel 'cul
turele' geïnterneerden terecht: Jef 

Goosenaerts bijvoorbeeld. Gaston 
Feremans, Remy Piryns tot en met Filip de 

Pillecijn. Zij zorgden er voor dat de ver
veling, die eigen was aan het strikte tijd
schema van een gevangenisregime werd 
doorbroken: „Zij stonden als het ware 
aan de spits van de culturele creativiteit, 
die al snel de andere gedetineerden be
smette." (blz.97). Het moet volgens de au
teur gezegd dat de kampdirectie liet be
gaan: „Zij had vooral oog voor de rust en 
orde." 

Op 1 september 1947 viel de beslissing 
om het kamp van Lokeren te ontmante
len, er waren toen nog een kleine vier
honderd gedetineerden. Er kwamen 
noodwoningen op het terrein. Tot in 
1987 de stad Lokeren besliste om de 
gronden als uitbreidingsterrein voor het 
stedelijk kerkhof te gebruiken. 
Een kleine schoonheidsfout: op bladzijde 
117 concludeert de jonge historicus: „Het 
uitblijven van een algemene amnestie
maatregel is wellicht in hoge mate te wij
ten aan het feit dat vele Vlaams-nationalis
ten de collaboratie nog steeds interprete
ren als een niet af te keuren vorm van 
idealisme." Niet alleen ontsiert deze on
wetenschappelijke uitspraak het werk, 
het is ook weinig waarschijnlijk dat velen 
die stelling zomaar zullen onderschrijven. 

Mare Platel 

t» Zij komen allen aan de beurt, de 
zwarten. Het kamp van Lokeren, 
Björn Rzoska, Uitg. Davidsfonds, 
Leuven, 135 blz., 795Jr. 
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Lance Armstrong was eind zesennegen
tig, begin zevenennegentig afgeschreven 
voor de wielersport. De jonge Amerikaan 
leed aan kanker en er werd voor zijn 
leven gevreesd. Het is niet ondenkbaar 
dat zijn bewogen wedervaren ooit nog 
wordt verfilmd. 

WONDERBOY 

De Tour '99 moest de Ronde van het eer
herstel, van de teruggevonden geloof
waardigheid worden. Daarvoor hadden 
de organisatoren alles over. Ze treurden 
niet eens om de afwezigheid van Bjame 

RUs, Jan Ullrich en Marco Pantani. De 
Tourwinnaars van de voorbije drie-jaar 
werden rechtstreeks of onrechtstreeks in 
verband gebracht met bewezen of veron
derstelde dopingpraktijken en bijgevolg 
werden ze niet als 'onmisbaar' be
schouwd. Het zou een open Ronde wor
den en er waren meerdere kandidaten 
voor de eindoverwinning. Desondanks 
geloofden er maar weinigen in de winst
kansen van Armstrong. Om meerdere re
denen. Een groot ronderenner was de 
Amerikaan nooit geweest. Vorig jaar won 
hij wei de Ronde van Luxemburg en na
dien eindigde hij knap vierde in de 
Vuelta. Maar de Tour was toch nog wat an
ders. Op de cols had Lance nog nooit uit
geblonken. Hij kende uit zijn vroegere 
leven de Alpen en de Pyreneeën maar hij 
bekeek ze wel vanuit de legendarische 
'bus'. De plaats waar renners zonder am
bitie samenhokken wanneer de moeilijk
ste en hoogste bergen moeten beklom
men worden en waar maar één bekom
mernis leeft: niet buiten de tijdsgrens bin
nenkomen. Maar de Lance van na zijn 
ziekte is niet dezelfde Lance van toen. De 
oude - die toen nog erg jong was -
Armstrong was een krachtpatser, een 
stoere aüeet met groot explosief vermo
gen, een soms onbezonnen aanvaller 
maar wel een absolute klasbak. Hij was 
goed twintig toen hij in 1993 wereldkam
pioen op de weg werd en verder eindigde 
hij meer dan eens tweede in wereldbe
kerwedstrijden. Het wilde wat zeggen. 
De nieuwe Armstrong is een andere 
mens. Het leven heeft hem beproefd. Hij 
is door de hel die kanker heet gegaan en 
dat heeft hem veranderd. Hij leeft niet 
langer met zijn hart op zijn handen. Hij 
spreekt en handelt gereserveerd. Hij leeft 
geconcentreerd maar loopt over van am
bitie. Armstrong wilde, eens hij zich beter 
voelde worden, opnieuw naar de top. Hij 
wilde weerwraak nemen op zijn lot, op 
mensen die hem hadden laten vallen, op 
omstandigheden die hem niet gunstig ge
zind waren geweest. Zo kon hij niet slik
ken dat Cofidis, de ploeg bij wie hij on
derdak had toen de ziekte toesloeg, zon
der veel scrupules onder het contract uit 
probeerde te kruipen. Armstrong zou op
nieuw een kampioen worden. Daartoe 
keek hij op geen inspanning. Mede door 

D e 86ste Ronde van Frankrijk kende geen spannend 

wedstrijdverloop. Lance Armstrong, zeker geen 

uitgesproken favoriet, was veel te sterk. Hij sloeg enkele 

keren krachtig toe - in de tijdritten en in de Alpentocht 

naar Sestrières - beperkte zich verder tot rustig 

controleren. Tot in Parijs. 

zijn ziekte verioor hij vele kilo's. Hij werd, 
zoals Jean-Marie Leblanc vaststelde, een 
ander soort atleet, een andere coureur 
Hij schijnt groter, langer geworden. Hij 
heeft zijn houding op de fiets bijgesteld. 
Hij is er een betere klimmer en berester
ke tijdrijder door geworden. Armstrong 
'denkt' in de koers. Hij verspift geen 
krachten meer. 

hij de juiste nuances: „Ik geloof dat Lance 
ook zou hebben gewonnen indien Riis, 
Ullrich en Pantani hadden deelgenomen. 
Maar het zou wei een veel spannender 
koers geworden zijn, de verschillen zou
den kleiner geweest zijn... Misschien zijn 
ze er allemaal bij in 2000. Dan wordt het 
een top Tour waarin Lance zeker zal wil
len bewijzen dat hij niemand vreest." 

van de hel 
naar de hemel 

TAKTIEK 

Maar er was en is nog meer aan de hand. 
In de voorbije maanden beklom Arm
strong alle cols uit de Tour en verkende 
hij het parcours van de tijdritten. Hij liet 
werkelijk niets aan het toeval over Hij viel 
terug op Johan Bruyneel. Destijds een 
zeer behoorlijk ronderenner met een on
besproken verleden. Armstrong koos 
Bruyneel. Niet omgekeerd. En dat mag als 
een groot compliment voor onze landge
noot worden beschouwd. Bruyneel schat
te de mogelijkheden van de nieuwe 
Armstrong juist in, praatte hem zelfver
trouwen aan, stuurde hem rustig door de 
moeilijkste wedstrijdomstandigheden. 
Bruyneels openhartigheid werkt aanste
kelijk en komt het imago van de wieler
sport ten goede. Ondervraagd over de 
waarde van deze Touroverwinning legde 

Bruyneel weet wat hij zegt. Hij stelde zijn 
kopman Miguel Indurain tot voorbeeld. 
Toeslaan op weloverwogen momenten en 
daarna controleren. Dat zal volgend jaar 
wellicht nog beter kunnen dan tijdens de 
afgelopen Ronde want het staat vast dat 
de US Postals nog sterker zullen worden. 

SLECHTE SMAAK 

Armstrong bewees in de voorbije weken 
over stalen zenuwen te t)eschikken. Hij 
bleef rustig onder de gekste insinuaties 
van dopinggebruik. Omdat er lichte spo
ren van corticoïden zouden gevonden 
zijn, die evenwel diep onder de toegesta
ne limieten bleven en die medisch wer
den gerechtvaardigd. Desondanks speel
de zelfs een kwaliteitskrant als 'Le Monde' 
het bedenkelijke spelletje mee. De 
Fransen reden in deze Tour van de ene 

ontgoocheling naar de andere frustratie. 
Ze slaagden er niet eens in één enkele rit 
te winnen. Dat moet pijn hebben gedaan. 
Sportief moesten ze terugvallen op 
Richard Virenque, in de wandelgangen 
Monsieur Dopage genoemd. De omstre
den klimmer won opnieuw de bolletjes
trui. Een knappe prestatie wanneer men 
er rekening mee houdt dat de man onder 
'de hoogst denkbare druk' moest preste
ren. 

De prijs voor de slechte smaak verdiende 
evenwel David Baal, de voorzitter van de 
Franse wielerbond. Hij vroeg dat Lance 
Armstrong vrijwillig zijn medisch dossier 
zou ter beschikking stellen om te bewij
zen dat zijn succes een gevolg is van klas
se, toewijding en beroepsemst. 

ADEMBENEMEND 

Armstrong stapelde in de afgelopen 

maanden de verdiensten hoog op. Hij ver

dient achting en bewondering. 

Bovendien schonk hij een onschatbaar 

aantal mensen nieuwe hoop. Misschien 

kan niet alles maar wel veel. Wilskracht is 

daartoe onontbeerlijk. Lance Armstrong 

heeft het allemaal bewezen. Hij is een 

symbool geworden. 

Olympos 

De wonderboy 
Lance 
Ann strong, 
net op tUd om 
de Ronde te 
redden. 
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Onze wielerliefhebbers hebben aan de Tour 
'99 vreugde beleefd, onze coureurs won
nen vier ritten en het hadden er evengoed 
zes l<unnen zijn. Kurt Van de Wouwer be
wees een behooriijl< l<linnmer en l<iasse-
mentsrijder te l<unnen worden en Rik 
Verbrugghe verraste vriend en tegenstan
der met sterke prestaties In de tijdritten. 
Mario Aerts eindigde dicht in de strijd om 
het beloftenl<lassement. Enkel Benoit 
Salmon ging hem vooraf. Zet het allemaal 
op een rijtje en de positieve vaststellingen 
wegen een stuk zwaarder dan de negatieve. 
Eigenlijk ontgoochelde enkel Axel Merckx. 
Hij sukkelde met de gezondheid en verliet 
voortijdig de Tour. Nog voor hij was afge
stapt hoorden we Roger De Vlaeminck zeg
gen-. „Wanneer gaat Iemand luidop over de 
beperkingen van die man durven spreken? 
Geef hem een andere familienaam en nie
mand spreekt er nog over." 
Tom Steels won dhe ritten en scheen daar 
tevreden mee. Het hadden er vijf kunnen 
(en moeten) worden. Over zijn drie ritzeges 
bestaat geen discussies. Een vierde werd 
hem onthouden door een bevooroordeelde 
wedstrijdjury. Dat CIpollini aan die twijfel-

Zes was mogelUk 
achtlge beslissing een naoorlogs record van 
opeenvolgende ritoverwinningen (4) over
houdt bewijst de relativiteit van cijfers en 
statistieken. Steels, en dat is belangrijker, 
stond er doorgaans alleen voor. Geen 
l^useeuwen geen Peetersom hem naar de 
laatste meters te loodsen. Ploegbaas 
Lefevere gokte op de eindoverwinning en 
gokte verkeerd. Zijn kopman Tonkov moest 
wegens het overlijden van zijn vader voortij
dig de ronde verlaten maar was toen al 'vol
ledig uitgeteld' voor de gele trui. Kiest 
Lefevere voor een betere omringing van 
Steels, dan wint de snelste man uit het pe
loton gegarandeerd vijf ritten en misschien 
zelfs nog meer. Vooral op de Champs-
Elysées bleek dat Tom het nog niet alleen 
kan klaren. 

Kurt Van de Wouwer was één van de blik
vangers van een sterk presterende jonge 
Lotto-ploeg, hij bewees over veel inhoud te 
beschikken. Hij kan klimmen met de bete
ren. Hij bezit nog groeipotentieel. 
Hetzelfde kan ook gezegd worden van Mario 

Aerts en Rik Verbrugghe. Laatstgenoemde 
was een revelatie als tijdrijder Twee keer op 
drie eindigde hij bij de allerbesten. De 
Lotto's bezitten weer een knappe ploeg die 
doet terugdenken aan de sterke lichting van 
begin jaren negentig met Criquelion. 
Bruyneel en Museeuw. Enkel de ritzege ont
brak om het geluk volledig te maken. 
De slotbedenking betreft Ludi DIerckxsens. 
Hoe moeten we hem vandaag inschatten? 
Slachtoffer of dader? Een naïeveling, boer-
ke Naas of.. een lepe kaffer die meerdere 
rollen tegelijk kan invullen? We weten het 
niet. Vast staat dat Ludo niet op doping 
werd betrapt, zelf openlijk sprak over het 
gebruik van corticoïden en door de 
Belgische bondsvoorzitter met een beden
kelijke graagte zes maanden schorsing 
kreeg voorgespiegeld Het blijft een raar 
wereldje. Wat niet belet dat Ludo met over
wicht en brio een overgangsrit won en die 
ritzege ook officieel mag behouden. Dat 
nemen ze hem alvast niet meer af. 

(Olympos) 
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Denkend aan 
Koen Baert 

Koen Baert, 
een leven In 

dienst van 
Vlaanderen 
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Nauwelijks 48 jaar oud is te Gent Koen 

Baert overleden, hij zal herinnerd wor
den als de algemeen secretaris van het 
IJzerbedevaartcomité in de periode dat 
diepe meningsverschillen de bedevaar
ders dreigden te verscheuren. 
Koen Baert werd op 19 juni 1951 te 
Lendelede geboren en was reeds van in 
zijn prille jeugd -aangestoken door het 
vuur van Leuven-Vlaams - bij allerhande 
Vlaamsgezinde initiatieven betrokken. Zo 
behoorde hij in Izegem samen met Geert 

Bourgeois tot de oprichters van een afde
ling Blauwvoetvendels, een Vlaams-natio-
nale jeugdbeweging die later bij het VNJ 
aansloot. Tot 1972 zou Baert trouwens de 
hoofdredactie van het ledenblad 'Storm' 
verzorgen. Aan de Gentse universiteit 
ging hij Rechten studeren, en ook daar 
was hij actief, o.m. in de Vlaams-nationale 
Studentenunie (VNSU) waarvan hij in het 
academiejaar 74-75 de preses was. 
In 1981 werd Koen Baert, inmiddels ad
vocaat en naar Gent verhuisd, voor de VU 
tot lid van de provincieraad van Oost-
Vlaanderen verkozen, een functie die hij 
tot 1983 vervulde. Dit ontslag was nodig 
omdat hij in dat jaar algemeen secretaris 
van het IJzerbedevaartcomité werd, hij 
bleef wel bedrijvig in het OVy in de raad 
van beheer van VTB-VAB, was ondervoor
zitter van het verbond VOS en zetelde in 
de algemene vergadering van Vormings

centrum Lodewijk Dosfel. Ook als be
heerder van het Nederiands Toneel Gent 
(NTG) en ziekenfonds Flandria was hij be
drijvig. Koen Baeri, een beslagen jurist, 
was ook assistent van de rechtsfaculteit 
(procesrecht) aan de RUG. 
Gedurende 10 jaar droeg Koen Baert de 
dagelijkse verantwoordelijkheid voor de 
IJzertorensite en het IJzerbedevaart
comité, het belang van zijn inbreng moet 
nog worden bestudeerd. En alhoewel het 
praktische beheer niet zijn sterkste kant 
was, kan toch reeds gezegd worden dat 
hij én Paul Daels (voorzitter van 1980 tot 
1989) een stempel op de politieke bood
schap van de bedevaarten hebben ge
drukt. Zo lagen beiden aan de basis dat 
het IJzerbedevaartcomité in 1987 (voor
zichtig) afstand nam van het apartheidsre-
gime in Zuid-Afrika, een standpunt dat 
vandaag zowat door iedereen gedeeld 
wordt maar toen een vloed gemene woor
den vanuit extreem-rechtse hoek veroor
zaakte aan het adres van Paul Daels en 
Koen Baert. Een jaar later was het weer 
hetzelfde liedje toen de IJzerbedevaart-
voor2itter zich niet ongenegen had uitge
laten over de staatshervorming (de eerste 
twee fazen met o.m. de financieringswet). 
Omwille van zijn kennis omtrent grond
wetsherzieningen was Koen Baert gedu
rende drie jaar ook adviseur x^njohan 

Sauwens toen deze in de Vlaamse rege
ring verantwoordelijk was voor de staats
hervorming 

Sinds hij binnen het IJzerbedevaartcomité 
geen functie meer vervulde bekleedde hij 
opnieuw een politiek mandaat, dit maal 
als gemeenteraadslid te Diksmuide. 

De overledene heeft een rijk gevuld leven 
in de rand, en soms ook midden, het po
litieke bedrijf geleden; ook daarbuiten 
was hij als medestander en kameraad een 
rijke figuur. Aangenaam en spits in zijn 
opmerkingen, kordaat in zijn overtuiging, 
een bruggenbouwer tussen uiteenlopen
de en vaak onverzoenbare standpunten. 
In zijn persoonlijk leven bleef Koen niet 
gespaard van de slagen die elke mens 
moet ondergaan. 

Aan zijn echtgenote Machtelt Geerinck, 

zijn kinderen en pleegkinderen en zijn fa

milie bieden wij ons medeleven aan. 

(mvl) 

Een grote leemte 
Het Verbond VOS is diep geschokt door het voortijdig heengaan van haar beheerder 
Koen Baert. Koen was reeds tijdens zijn jeugd actiefin het Verbond, dat in die tijd meest
al nog Verbond der Vlaamse Oud-Strijders en Oud-Soldaten werd genoemd. 
Tijdens het Jubelcongres '60 jaar VOS' op 9 juni 1979 gaf de toen 27-jarig Koen Baert een 
uiteenzetting over de 'stoffelijke belangen van oud-strijders en oud-soldaten'. Sinds dat 
jaar was Koen op bijna elk jaariijks Landelijk Congres van VOS een gewaardeerd spreker. 
Het is aan zijn diplomatie en verzoeningswil te danken dat het Verbond VOS tijdens de 
eerste helft van de jaren '90 kon overleven: in die periode kampte toenmalig algemeen 
voorzitter Herman Vandezande met gezondheidsproblemen, groeide ook in VOS de 
verdeeldheid onder de nationalisten en viel de inbreng van de oud-strijders van de eer
ste wereldooriog volledig weg. 

Daarna verdween Koen Baert een paar jaar uit de Raad van Beheer van het Verbond VOS, 
Na de grote organisatorische hervorming, die onder impuls van algemeen voorzitter dr. 
Hugo Thibaut werd uitgevoerd midden 1997, werd Koen Baert weer lid van de Raad van 
Beheer. Zijn inzet en kennis, op juridisch vlak en op het gebied van de Vlaamse bewe
ging, hebben er toe bijgedragen dat een kleine vereniging op korte tijd kon uitgroeien 
tot een middelgrote sociaal-culturele organisatie met 90 afdelingen, die bovendien op 
grote waardering kan rekenen in de Vlaamse beweging en in de vredesbeweging. 
Het Verbond VOS verliest in Koen Baert een bestuurder die een grote leemte achterlaat. 
Hij was in VOS de juiste man op de juiste plaats en met het hart op de juiste plaats. 

Namens het Dagelijks Bestuur van het Verbond Vos, 

Guido De Munter 

WEST-VLAANDEREN 

WO. 11 aug. BRUGGE: Met WVG-
Brugge-Zuid naar domein Raversijde. 
Vertrek met eigen wagens. Deelname be
zoek: 160 fr. Meer info bij Lena Gevaert, 
050/38.35.12. 

Za. 21 aug. IZEGEM: 14de Vlaamse 
Zomerfeest van de verenigingen van het 
Vlaams Huis op het domein Ruytershove te 
Izegem. Om I3u.30 minivoetbaltomooi, 
20u. VUJO-fuif Ook op 22 aug. met om 9u. 
eindrondes minivoetbaltomooi, 9u.45 ape
ritiefwandeling; 11u. finale minivoetbal en 
aperitief met muzikale omlijsting; 13u. 
smulfestijn en 15u. retromatch. Info bij 
Joris Verbeke (051/30.48.08) of Pol 
Heldenbergh (051/50.36.63). 

Ma. 23 aug. BRUGGE: Didactische 
wandeling in het stadspark Beisbroek te 
Sint-Andries. Samenkomst op de parking 

kastel Beisbroek om I4u.30. org.: VVVC-
Brugge-Zuid. 

WO. 25 aug. BRUGGE: Geert 
Bourgeois over „Hervorming van de 
Justitie". Om 15u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7. Deuren vanaf 14u. Nadien Is 
er koffietafel voor wie dit wenst. Org.: 
VWC-Brugge-Zuid. 

VLAAMS-BRABANT 
Zo. 29 aug. GRIMBERGEN: Met de 

bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek om 8u. 
Beigem-station, 8u.05 Grimbergen-station, 
daarna opstapmogelijkheld aan Manke Vos 
en oprit Ring Wemmei. Na bedevaart be
zoek aan tentoonstelling 'in Flanders 
Fields'. Kostprijs bus: 400 fr. info en in
schrijven bij G. Asselberghs, 02/269.20.77. 
Org.: VTB-VAB Grlmbergen-Belgem-
Humbeek. 

ANTWERPEN 
Do. 29 juli EDEGEM: FW-Edegem 

bezoekt retrospectieve tentoonstelling 
van Pol Mara. Afspraak om I3u.30 
Kerkplein Elsdonk. 

Za. 7 aug. BORGERHOUT: Bezoek 
tentoonstelling 'Zilver voor Sir Anthony' in 
Sterckxhof te Deurne. Samenkomst om 

14u. aan het Zllvermuseum, Sterckxhof, 
provinciaal domein. Info: Jan De Scheerder, 
03/236.45.40. 

ZO. 8 aug. EDEGEM: Fietsen rond 
Doel, langs waardevolle fauene en flore 
(33 km). Kerncentrale leent gratis fietsen. 
Reservatie vóór 28 juli op tel. 499.17.66 of 
288.52.85. W/ie niet fietst kan ook wande
len. Org.: FVV-Edegem. 

Vr. 20 aug. BORGERHOUT: 
Belaardconcert van 14 tot 15u. aan de 
Reuzepoort. Org.: Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling. Info: Jan De Scheerder, 
03/236.45.40. 

Zo. 29 aug. WOMMELGEM: Met de 
bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek om 
7U.30 Oeiegem-Molengalm; 8u. 
Wommelgem-Kerkplein-bushalte; 8u.30 
Edegem-Elsdonk-Kerkplein. Anderen stop
plaatsen kunnen voorzien worden. 
Deelname: 300 fr., -12j. gratis, inschrijven 
bij Karel De Crijse (03/449.81.12) of Ward 
Herbosch (03/353.68.94). Org.: KK Jan 
Puimège en VNS-Edegem. 

zo. 29 aug. EDEGEM: Zie 
Wommelgem. 

zo. 29 aug. BORGERHOUT: Met de 
bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek om 7u. 
aan café Postduif, Diksmuidelaan te 
Berchem. Inschrijven tot 20/8. Deelname: 
1.100 fr voor bus -i- middagmaal, info: Jan 
De Scheerder, 03/236.45.40. 

Dl. 7 sept. BORGERHOUT: 
Belaardconcert van 20 tot 21 u. aan de 
Reuzepoort nr. 5. Beiaardierster Linde De 
Schepper geeft uitleg. Org.: Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling. Info: Jan De 
Scheerder, 03/236.45.40. 

zo. 12 sept. WOMMELGEM: 3de 
Provinciale Ontmoetingsdag van FVK-
Rodenbachfonds Antwerpen en KK Jan 
Puimège. Aanvang lOu. Met o.m. onthaal 
met koffie, wandelzoektocht, middagmaal, 
zangfestijn. Dit alles in het Fort te 
Wommelgem. 

vr. 17 sept. BORGERHOUT: Om 14u. 
Opening tentoonstelling Borgerhoutse 
kunstenaars In het Districtshuis 
Borgerhout 'In het teken van Albert Poels'. 
Info bij Jan De Scheerder 03.236.45.40. 

za. 18 sept. BORGERHOUT: Op 18 en 
21 september: Borgerouts keramlekatelier 
vanaf I4u. Info bij Jan De 
Scheerder03/236.4S.40. 

OOST-VLAANDEREN 
Ma. 30 aug. NINOVE: VVVG-NInove 

gaat naar Kortemse en Bokrijk. Vertrek aan 
het PTI, Centrumlaan om 7u.45. Elke deel
nemer ontvangt leuk geschenk. Terug 
rond 20u. Info en inschrijven (625 fr) vóór 
20/8 bij het bestuur of René Martens, 
054/33.43.47. 
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Ernst en een knipoog 
Koen, bij jouw heengaan - j e bent de eer
ste van ons jaar - komen veel jongens- en 
jeugdherinneringen in me op Samen in 
de lagere school, samen in de KSA, tijd om 
te ontdekken en te spelen: hoe dikwijls 
.Vochten we niet de Gulden Sporenslag uit 
aan de beek dicht bij je ouderlijke woning, 
met zelfgemaakte schilden, zwaarden en 
goedendags? 

Toen reeds bleken jouw grote talenten: 
prachtige, spitse opstellen kwamen uit je 
pen. Je groot declamatorisch talent werd 
bekroond met de dr. De Gruytersprijs die 
je won in de zesde lagere. 
In de humaniora kwamen we op voor het 
Algemeen Nederlands (de ABN-actie). We 
trokken in onze vakanties met de fiets 
naar Frans-Vlaanderen, onder impuls van 
e.h Cyriel Moeyaert. Jeanne en Henn, 

onze gastvrije boerenfamilie uit 
Zermezele, won zo de opstelwijdstrijd van 
het Comité voor Frans-Vlaanderen... Jij 
had een prachtig verhaal geschreven over 
'Ons Dorp' terwijl wij kaart speelden en 
het verhaal aandikten en opvrolijkten. 
Het typeert wie je was en bleef: gedreven, 
idealistisch maar tegelijk relativerend met 
een apart soort humor, tot een eigen 
vorm van zelfspot toe. 
We hchtten de Blauwvoetvendels op en 
onze wegen gingen uiteen toen jij naar 
het VNJ overstapte. De poèsls en retorica 
volgde je in St.-Barbara, waar ze heel vlug 
je rijke talenten leerden kennen en waar
deren. 

De rechtenstudie In Gent en de VNSU 
brachten onze paden weer samen. Actie 
voeren - het was de tijd van het TAK - , 

cantussen, pinten pakken,... Je werd ook 
een ernstige studax die assistent werd bij 
professor Marcel Storme. 
Je ging aan de balie en werd provincie
raadslid. Je verliet de balie weer om se
cretaris te worden van het 
IJzerbedevaartcomlté, Je gaf me steeds 
weer de indruk met echt je definitieve 
weg te vinden. Je had iets van dat getor
menteerde dat vele zonen en dochters 
van repressleslachtoffers blijvend in zich 
dragen. Hoeveel Vlaams talent is zo onvol
doende tot ontplooiing gekomen? Niet 
tot zijn normale leidinggevende maat
schappelijke positie gekomen? Ook dat 
verhaal moet nog geschreven worden 
Je ging terug aan de balie. Je werd ge
meenteraadslid In Dlksmuide met de 
groep HELA - weer die ernst en die knip

oog tegelijk. Je bleef zoeken naar je juiste 
rol de advocatuur en voorman in de 
Vlaamse beweging of zou het de magi
stratuur worden? 
Nu je blijkbaar gekozen had voor dat laat
ste - j e was immers zopas 'cum laude' ge
slaagd voor het examen 
Beroepsbekwaamheid - sloeg de fatale 
ziekte toe. 
In de kracht van je leven, nu je nog zoveel 
kon doen voor je volk, dat zoveel van je 
verwachtte. De besten gaan eerst. 

Machtelt, Tllloen Klaas we leven met jullie 
mee. 

Vaarwel Koen. 

Geert Bourgeois 

Nieuwe zetels, nieuwe gezichten 
Het toetreden van VU&ID tot de Vlaamse 
regering heeft voor de nodige zetelver
schuivingen gezorgd. In de zetel die voor 
Bert Anciaux in het EP klaarstond komt 
eerste opvolger Bart Staes terecht, in de 
Vlaamse parlementszetel van Nelly Maes 

komt haar Dendermondse opvolger Dirk 

De Cock, en in de zetel van Johan 

Sauwens zit voortaan Simonne Janssens-

Vanoppen. Deze drie nieuwelingen zaten 
nooit eerder in een parlement, ze legden 
reeds hun eed af. Een portretje. 

BART STAES 

Deze 40-jarige West-Vlaming woont in 
Antwerpen en is sinds 1983 medewerker 
van de VU-fractie in het Europees parle
ment. Als nauwe medewerker van Jaak 

Vandemeulebroucke heeft hij het hormo
nendossier onder de knie, vanuit die ken
nis schreef hij samen met Jaak de boeken 
'De hormonenmaffia' (1993) en 'Het 
vlees is zwak' (1996). Ook de problema
tiek van de nationalistische en regionalis-
tische partijen en bewegingen in Europa 
houdt Bart bezig. Voor het weekblad WIJ 
verzorgt hij sinds jaar en dag de bericht
geving vanuit het EP. 

O.C.M.W. 
van Nijlen 

Het O.C.M.W van Nijlen maakt be
kend dat volgende betrekking te 
begeven is voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten: 

In vast dienstverband: één voltijd
se betrekking van maatschappe
lijk werk(st)er voor de thuis-
diensten (schaal B1-B3). 

Diploma: maatschappelijk assis-
tent(e) of sociaal verpleegkundige. 

De aanwervings- en benoemings
voorwaarden kunnen bekomen 
worden op het secretariaat van het 
O.C.M.W-Nijlen, Bevel-dorp 91 te 
2560 Bevel (tel. 03/411.07.10). 

De kandidaturen voor deze betrek
king dienen aangetekend gericht 
aan de voorzitter van het O.C.M.W, 
de heer Leo VERELST, p/a Bevel
dorp 91 te 2560 BEVEL, uiterlijk 
op .31 augustus 1999. 

De Secretaris, 

L. Schoofs 

De Voorzitter, 

L. Vereist 

Bart Staes beet zich vast in tal van duiste
re dossiers, zo lag hij mee aan de basis 
van de onthullingen rond de peperdure 
parlementaire douches (517. 989 ft", per 
stuk!). Samen met Nelly Maes onderzocht 
Bart Staes de fraudeschandalen die tot het 
voortijdige aftreden van de Europese 
Commissie-Santer hebben geleid. 
Als geadopteerd Sinjoor wil hij nauw sa
menwerken met de Europese cel van de 
stad Antwerpen. (Lees ook blz. 5) 

SIMONNE JANSSENS-VANOPPEN 
Voor vele lezers is Simonne Janssens-
Vanoppen uit Heusden-Zolder (°1944) 
geen onbekende, o.m. vanwege haar 
lange staat van dienst in de partij waar ze 
in het magische jaar 1968 lid van werd. Na 
Normaalschool in Hasselt volgde ze de 
specialisatiecursus 'gehoorgestoorden' in 
Tilburg. In 1983 werd Simonne voorzit
ster van het OCMW in haar gemeente, dat 
was het begin van een politieke loopbaan 
op het regionale vlak. In 1989 trad ze in 
het schepencollege en kreeg verantwoor
delijkheid over Onderwijs, Burgerlijke 
stand. Cultuur, Vorming en 
Tewerkstelling. Ondertussen stuurde de 
kiezer haar ook naar de provincieraad van 
Limburg, daar zetelde Simonne tussen 
1991-1994 als raadslid-ondervoorzitter. 
In 1994 werd ze nogmaals schepen in 
Heusden-Zolder dit keer met de bevoegd
heden van Ontwikkelingssamenwerking 
en Welzijn waarbij haar zorg vooral naar 
senioren en mensen met een handicap 
uitgaat. Als verantwoordelijke voor 
Europese aangelegenheden in haar ge
meente blikt Simonne met genoegen 
terug op de oprichting van het 
Volkerenplein bedoeld als ode aan de 
mijnwerkers van Vlaamse en buitenlandse 
afkomst in Heusden-Zolder. 
Vlaams parlementslid Janssens-Vanoppen 
wil zich, vanuit haar persoonlijke en pro
fessionele interesses, inzetten om het 
Sociale Huis te verwezenlijken, vereen
voudiging van regelgeving, verdere fede
ralisering, vorming en culturele ontplooi
ing van alle Vlamingen, de zwaksten eerst. 

DIRK DE COCK 

Sinds 1983 is Dirk De Cock f1955) VU-
gemeenteraadslid en fractievoorzitter in 
Lebbeke, hij behaalde aan de RUG de li
centie van Germaanse filologie 
(Nederlands-Duits) en werd vanaf 1977 
leraar van die vakken in scholen in Laken 

en Sint-Jans-Molenbeek. Vanuit die erva
ring is De Cock goed op de hoogte van de 
problematiek van het Nederlandstalig on
derwijs in de hoofdstad, kennis die hij be
slist zal kunnen gebruiken in het Vlaams 
parlement. 

Ook pedagogische vraagstukken houden 
hem bezig. Vanuit zijn talenkennis school
de hij zich dienaangaande vooral bij in 
het Duitse taalgebied, cursussen in Bonn, 
Berlijn, Munchen en in Seggau stonden 
op de agenda. 

Het nieuwe parlementslid is echter niet 
alleen op onderwijsvlak beslagen, mid
dels nascholing bekwaamde hij zich in de 
drugsproblematiek en de zelfdodingspre
ventie voor jongeren. Op het euro-politie
ke vlak liet hij zich bekwamen aan de 
Konrad Adenauerstiftung in Bonn met 
o.a. 'Europese integratie en uitbouw' als 
thema's. Tussen deze vele activiteiten 

vindt De Cock nog de tijd om actief te zijn 
in de toneelkring'WIJ' en in de plaatselij
ke heemkring. 

Het arrondissement Dendermonde dat 
vele jaren van een verkozene verstoken 
bleef beleeft vandaag de luxe over twee 
mandaten te beschikken. Samen met 
Ferdy WiUems (De Cocks schoolcollega 
trouwens) moet het mogelijk zijn om de 
"VU in de kieskring Dendermonde-St-
Niklaas op stevige(r) poten te zetten. 

WOORDVOERDER 

Na de verkiezing van Els Van Weert tot ka

merlid heeft de VU een nieuwe woord

voerder. Koen T'Sijen. Deze is in 

Boechout VU-afdelingsvoorzitter en 

OCMW-raadslid, naast bestuurslid van het 

arrondissementeel bestuur van Ant

werpen is hij ook lid van de VU-partijraad. 

(mvl) 

Samenstelling kabinetten 
De VU-ministers in de Vlaamse regehng Johan Sauwens en Bert Anciaux 
laten weten dat de definitieve samenstelling van hun kabinetten pas eind 
augustus en zoveel mogelijk in overleg met de administratie zal gebeuren. 

ZOMERVERKENNINCEN 
OPEN DACUITSTAPPEN VOOR INDIVIDUEN, GEZINNEN, GROEPEN, 

ZATERDAG 31 j u u : In Flanders Fields: 

het Keltische spoor 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS: Leuven, 

eeuwenoud Vlaams strijdtoneel 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS: Gent: 

Keizer Karel-route 

•,im 

VRI|BLI|VEND INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN: 

Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Omwentelingsstraat 13 te 1000 Brussel 

tel.: 02/219.25.00 - fax: 02/217.35.10 IB 
VORMINGSCENTRUM 
LOOEWUK DOSFEL 

Bart Staes 

Simonne 
Janssens-Vanoppen 

Dirk De Cock 

9 
29 juli 1999 



"^'' 

Haal Brussel naar uw gemeente 
Enkele tientallen uitgesproken Brusselse acti
viteiten, meer dan veertig even nadrukkelijke 
Brusselse aanbieders en dat alles gebundeld 
rond een kleine twintig Brusselse thema's. 
Voor elk wat wils, in ieder geval een voldoen
de rijke keuze om de hoofdstad van 
Vlaanderen bij u thuis in elke Vlaamse ge
meente te brengen. 
Dit aanbod zit in een mooie map uitgegeven 
door VTB-VAB Cultuur samen met 'De 
Stadskrant' van het Brusselse Contact- en 
Cultuurcentrum. Het gaat om een vervolg op 
het succesrijke initiatief van eind 1988 toen in 
elke Vlaamse provincie een zogenoemde 
Brussel week georganiseerd werd. Dat gebeur
de op vraag van de toenmalige Vlaamse mi
nister voor Brussel, Brigitte Crouwels. 
„Brussel, in het oog, in het hart, uw hoofd
stad komt naar u toe", zo klonk toen de rode 

draad doorheen de campagne die aantoonde 
dat er tot in de verste hoeken van Vlaanderen 
vraag was 'naar meer' over altijd weer dat
zelfde Brussel. Crouwels gaf opdracht aan 
VTB-VAB om samen met anderen een nieuwe 
promotiecampagne op te starten. Het pre
senteren van het goed ogende resultaat van 
die beslissing was ook een beetje het af
scheid van Crouwels aan haar eerste minister
portefeuille 
Precies geteld 66 Brusselse activiteiten wor
den gepresenteerd en die komen van 45 aan
bieders. Alles netjes geordend rond 17 the
ma's. Die beginnen bij 'Stemmen over 
Brussel' met onder meer Geert van Istendael 
en Mare Platel. Dirk de Prins, bekend van de 
radio komt graag vertellen over Brusselse 
gastronomie. Anderen hebben het over de 
geschiedenis van Brussel, over 'de kerk in 

Brussel' of zelfs over de mode in onze hoofd
stad. Men kan ook theater of muziek uit 
Brussel krijgen. 
Voor elke aanbieding werd een zeer overzich
telijke fiche opgesteld. Wie is de aanbieder, 
wat stelt hij voor, een korte omschrijving van 
het aanbod en alle nodige praktische gege
vens Belangstellenden moeten zich wel 
rechtstreeks tot de aanbieder wenden 
De bundel 'Brussel aanbod in Vlaanderen' 
wordt toegestuurd aan alle Vlaamse vereni
gingen, organisaties en instellingen die hem 
intussen aangevraagd hebben. Het is niet de 
bedoeling de bundel naar individuele perso
nen te sturen. 
Bestellen kan bij 'Brussel aanbod in 
Vlaanderen', Vooruitgangstraat 323, 1030 
Brussel, tel. 02/201.04.04, fax 02/201.03.01. 

(mp) 

DEZE WEEK IN KNACK 

DE KONINGEN 
VAN AMERIKA 
"Als Amerika een Shakespeare zou hebben, zou 

hij de geschiedenis van de Kennedy's schrijven." 

Amerika is in shock na de dood van John F. 

Kennedy jr. Wie was deze presidentszoon, die 

graag gewoon 'John' genoemd werd en niet 

'junior' of John-John zoals de boulevardpers 

deed? En, het geheime koningshuis van het 

republikeinse Amerika: een tragisch verhaal. 

t{V7-T53weekqggj| Knack Agenda yacatm^ 

http://www.knack.be 

KB LUX: DE KNOEIBOEL 
"De wijze waarop gehandeld werd, moet als onbehoorlijk en 

ondoelmatig beschouwd worden. Ook in dit dossier werd 

vastgesteld dat door de politiediensten onbehoorlijke 

gebruiken worden aangewend." Het rapport van het Comité-

P over het onderzoek naar de KB Lux-affaire liegt er niet om: 

de speurders maakten er een potje van. Betaalt 

onderzoeksrechter Leys de rekening? De KB Lux-zaak: het 

dossier. 

WEEKEND KNACK 
Feestje met ballon 
Recept voor een onvergetelijke picknick: de genodigden 

vliegen per ballon naar een plek die de wind bepaalt en 

worden daar vergast op een landelijk buffet. 
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WU ZIJN DE 
eOEDKOOPSTEÜ! 

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 

Eddv Caubiomme 
verongelukt 

Zondagnamiddag 25 juli werd de fa
milie Gaublomme-Huygens zwaar ge
troffen. Het gezin uit Boechout bracht 
de l4-jarige dochter naar een talen-
kamp in Doornik. Op de A17 ter 
hoogte van Moesliroen kreeg de 
wagen met onze vriend Eddy aan het 
stuur, een klapband. De slingerende 
wagen werd onbestuurbaar en ging 
over kop. Eddy, 52 jaar, overleefde de 
klap niet. Zijn echtgenote, Rita 

Huygens, werd gewond, de twee kin
deren Gwenda en Gavin bleven on
gedeerd. 

Wij kenden Eddy sinds hij bestuurslid 
van VUJO was en later als actief kader-
Ud in het Antwerpse en lid van de VU-
partijraad. 

Wij bieden Rita en de kinderen ons 
diep medeleven aan, haar man en hun 
vader ontviel hen te vroeg, te brutaal, 
te pijnlijk. Wij zullen ons Eddy blijven 
herinneren als een goede vriend en 
een trouwe medestander. 
De uitvaartplechtigheid heeft plaats 
nu zaterdag om l lu. in de St.-
Bavokerk van Boechout, de dienst 
wordt geleid door pater Luc 

Versteylen. 

*5f3 iJjiJ 
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Afhalen van palinggerechten mogelijk 

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

Zaterdag; 18 uur tot 22 uur 
Zondag; 12 uur 21.30 uur 
Verlofperiode; de maand december 
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A lom en allerwegen wordt het meer dan duidelijk: 

er is niet alleen de koorts in verband met het 

komende nieuwe millenium, er is ook een gedenkwaardig 

centennium: het is dit jaar honderd jaar geleden dat de 

priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899), de grootste 

Nederlandstalige dichter van de hele 19de eeuw, te 

Brugge overleden is. 

• CULTUUR • 

Zopas verscheen t.g.v. het 25ste 
Poëziefestival te Beauvoorde in de 
Westhoek de poëziebrochure 'Wandelen 
in het dorp vol poëzie' waarin Frans 

Terne, een andere priester en poëzielief
hebber, zijn verhelderende commentaren 
schreef bij vijftien gedichten van de Grote 
Meester Dan is er nog het zopas versche
nen Brugse literair kwartaalschrift 
'Kruispunt' waarin Antoon Carette onder 
de titel 'Toute vie respire langage' zijn 
Franse vertalingen van 15 Gezelle-
gedichten aanbiedt. En als derde evene
ment is er de indrukwekkende dundruke-
ditie bij Lannoo (Tielt) en Pelckmans 

(Kapellen) die hun krachten bundelden 
om deze mooie jubilieumuitgave van het 
'Volledig Dichtwerk van Guido Gezelle' 
uit te geven. Het werd een boek als een 
monument van maar liefst 1.963 bladzij
den onder de deskundige redactie van 
Jozef Boets en met de lijst van alle titels en 
alle beginregels: van 'Aan Ameet Vyncke' 
uit 'Gedichten, gezangen en gebeden' tot 
'Zwijgt krakende kraaie' uit de 'On
voltooide gedichten'. 
Voor dr. Rob Antonissen in zijn boek 'Van 
Rokoko naar Romantiek' (De Neder-
landsche Boekhandel, Antwerpen, 1953) 
bestond het West-Vlaamse wonder uit 
Guido Gezelle, Hugo Nestor Verriest en 
Albrecht Rodenbach. De grootste van dit 
trio is uiteraard Gezelle, alleen al door de 
ontzaglijke omvang van zijn productie. 
Verriest was eerder een bevlogen rede
naar en een schrijver van beschouwin
gen, denken we maar aan zijn beroemde 
'Twintig Vlaamse Koppen' (1901). En de 
derde, de vurige Rodenbach, de schrijver 
van het beroemde gedicht 'Macte animo' 
en het historiche drama 'Gudrun', valt 
door zijn voortijdige dood uiteraard uit 
de figuurlijke boot. 

TAALMUZIEK 

Terug (Terug is trouwens ook de titel van 
één van zijn mooiste en meest aangrij
pende gedichten!) dus naar Gezelle, die 
West-Vlaamse reus, die zijn schaduw 
werpt tot aan het einde van deze eeuw. En 
verder. Want het antwoord op de vraag 
„Haalt Guido Gezelle de 21ste eeuw?" die 
hoogleraar jWflrce//flWie«x stelde in zijn 
gelijknamige voordracht (in Beauvoorde 
op 13 juli jl.) wordt bevestigend beant
woord omdat „zijn kostbare betekenis 
ligt in zijn dichterschap. Dat moet, als 'a 
thing of beauty' tijdsbestendig zijn, hoe
zeer ook de canon van de gevestigde 
waarden onder vuur moge liggen." En we 
voegen er voor alle duidelijkheid aan toe, 
hoezeer ook de dichter Benno Barnard 

en allicht ook enkele anderen met hun 
onbegrip en hun onvermogen tegenover 
het fenomeen Gezelle mogen aankijken. 
Er is nu eenmaal de handicap van het heel 
eigen Gezelle-idioom, maar wie wat moei
te doet en over enkele dialectwoorden 

springt, komt hoe dan ook bij pure taal

muziek en soms ook echte mystiek te

recht. 

DE WEGEN VAN DE WOLKEN 

Om deze reden alleen al is het goed dat er 
zo'n brochure is als die van Frans Terne 
(wiens naam nergens vermeld wordt, 
want hij blijft hier naamloos als een dee
moedige middeleeuwer!) die bij elk van 
de 15 gedichten, die de zomerwandeling 
van één kilometer in Beauvoorde vor-

nikenwerk van het geduldige woord voor 
woord-vertalen (enkele vertalingen ver
schenen al eerder in het voortreffelijke 
tijdschrift 'Septentrion') van Gezelle in 
het Frans, wat voorwaar toch geen mak
kelijke opgave moet zijn. Het is mij niet 
bekend of er ook Duitse en Spaanse vert
alingen te vinden zijn, maar de hoger 
voornoemde vertalers zijn in elk geval 
een soort van stille culturele ambassa
deurs voor Vlaanderen. 

Nogmaals 
Guido Gezelle 

men, telkens één bladzijde eenvoudige 
maar doorleefde en interessante informa
tie biedt bij de lectuur van deze niet altijd 
even bekende Gezelleverzen. Zo leren we 
dat het latijnse motto van het kleenge-
dichtje (er is echter niets kleins aan dit ge
dicht) dat begint met de regels „Weet gij 
waar de wind geboren,Avaar de dauw ge
boren is?" ontieend werd aan het bijbelse 
boek/oè dat inderdaad een vraag stelt 
waarop geen antwoord hoeft te komen. 
En bij het gedicht 'Terug' begint het com
mentaar van Frans Terne met een een
voudige vraag: „Doet het er toe of de 
dichter terugkeert naar het grootouderiij-
ke erf in Wingene of naar het ouderlijke 
huis in Brugge?" waardoor hij meteen 
elke haarkloverij of wetenschappelijk on
derzoek omzeilt en meteen naar de kern 
gaat om ons duidelijk te maken waarom 
dit gedicht zo aangrijpend is. Want elk ge
dicht heeft een alerte lezer nodig die met 
aandacht en aandrang het wonder van het 
woord probeert te duiden. 

IN HET ENGELS EN HET FRANS 

Dat de beste gedichten van Gezelle ook in 
het buitenland zouden mogen gelezen 
worden is evident. Zo deed de dichteres 
Christine Dhaen, die een groot deel van 
haar leven wijdde aan de studie en de 
exegese van Gezelle, al een belangrijke 
stap in die richting door een groot aantal 
gedichten van Gezelle in het welluidende 
Engels (Gezelle was trouwens zijn hele 
leven een echte anglofiel en het was zijn 
nooit vervulde droom om ooit als missio
naris in Engeland te mogen ijveren en be
keren) te vertalen. En ook de eigenzinni
ge Michel Seuphor (evenals bij voorbeeld 
de grote Franstalige dichter Henri 

Michaux) was een notoir bewonderaar 
van Gezelle en heeft vertalingen van 
Gezelle in het Frans op zijn naam staan. 
En nu is er ook nog mijn eigen Geleerde 
Broer, in het wat onderschatte en vaak 
doodgezwegen tijdschrift 'Kruispunt', die 
zich al jaren onledig houdt met het mon-

BIJBELBOEK 

Tenslotte is er de recente wetenschappe
lijk verantwoorde uitgave in één band of 
boekdeel van alle bekende en minder be
kende teruggevonden gedichten van 
Gezelle. Met uiteraard uitzondering van 
zijn proza (Gezelle was overigens als ul-
tramontaan ook een ongemeen fel pole-
mist en politiek journalist ten dienste van 
zijn Kerk en zijn bisdom Brugge) en ho
pelijk komt ook dit wat onvermoede facet 
ooit nog uitgebreid onder de aandacht 
van het grote publiek. En dit boek is een 
waar literair monument geworden dat on
misbaar is voor de gevordenden onder 
ons en zij die alles, maar dan ook alles van 
Gezelle willen lezen. Een boek om in te 
bladeren en in te blijven lezen als in een 
bijbelboek. Een bijbelboek dat de vele 
honderden verzen van Gezelle geheel en 
al toegankelijk maakt. Van een hoogte
punt als 'Kerkhofblommen' tot de meest 
onooglijke rijmelarijen. Van zijn vertaling 
van 'The Song of Hiawatha', het lyrische 
epos van de Amerikaanse dichter 
Longfellow, tot zijn gezangen voor jonge 
mannen en zoeaven. Van natuurimpres

sies tot hekeldichten, van speelse taahnu-
ziek tot diepe mystiek. Van monkelende 
luim tot diepe levensemst. Van taaiexperi
ment tot klassieke eenvoud. Want laten 
we het aan het einde van deze eeuw toch 
niet vergeten: deze dichter was naar het 
woord van Karel Wauters: een bloem in 
de woestijn, een volstrekt onverwacht 
verschijnsel in de Uteratuur van de ne
gentiende eeuw. 

Hendrik Carette 

De bewegwijzerde poëziewande-

ling start bij Huize de Bryarde en 

loopt via o.m. de Kasteeldreef en de 

Nonnenwegel en kan nog gedaan 

worden tot juni van het jaar 2000. 

Organisatie: Opbouwwerk Ijzerstreek 

vzw. Info: Dienst Toerisme van de 

stad Veume, tel. 058/33.05.31. Op 10 

augustus is er om 20u. 'Mijnheer 

Gezelle' met voordrachtskunstenares 

Tine Ruysschaert en muzikale mijme

ringen op harp door Anouck 

Goetinck. De hier besproken brochu

re is te koop voor 100 fr. in Huize de 

Bryaerde te Wulveringem (Beau

voorde). 

c»Kruispunt, literair tijdschrift (jaar

gang 40 nr. 178, maart 1999), los 

nummer (500 fr.) te bekomen op het 

redactieadres: Boeveriestraat 8 te 

8000 Brugge. 

c» Volledig dichtwerk. Guido Gezelle, 

redactie Jozef Boets Uitg. Peckmans, 

Kapellen en Lannoo, Tielt 1998, 1963 

blz.., 1.995 fr 

Guido Gezelle: 

een West-

Vlaamse reus 

die zlJn 

schaduw werpt 

tot aan het 

einde van deze 

eeuw. 
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VOS deelt mee 
In het ADVN, auditorium Emiel Paternoster, 
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen loopt 
van 11 tot 18 september 1999, van 12uur tot 
16U.30 (op 18 september vanaf lOu.) de ten
toonstelling ,,Voor Vlaanderen en de vrede: 80 
jaar VOS". 

Officiële openingen met receptie op zaterdag 
11 september om 11 uur in het ADVN met ver-
welkomlng door dr. Hugo Thibaut, algemeen 
voorzitter Verbond VOS en toespraken door 
prof. Ene Ponette en prof. Frans-Jos Verdoodt 
Niet open op zondag, toegang gratis; 

LANDELIJK CONGRES 

Op zaterdag 2 oktober 1999 om 14u 30 houdt 
VOS in Wevelgem (zaal Leyedaele) zijn landelijk 
congres. Eerste deel- 'Vlaanderen en 
Nederland: naar een Verbond der Lage 
Landen'. Toespraak door prof. Matthias E 
Storme. Tweede deel: '80 jaar VOS: 1919-
1999'. Toespraak door prof. Frans Van 
Mechelen. Afsluitende toespraak door dr. Hugo 
Thibaut, algemeen voorztiter Verbond VOS 

Verbond VOS, Hemelstraat 25-29, 2018 
Antwerpen, tel. 03/213.35.85, fax. 
03/213.35.86. 

29 juni 1999 



van Sfinks 
tot Marktrock. 

sinds vele 
Jaren is het 

Sflnksfestlval 
van Boechout 
een toonaan

gevend 
wereldmuzlek-

gebeuren. 
Vandaag al 

begint de pret! 

12 

Na enkele zomers met een overaanbod 
aan festivals zijn de plooien weer wat glad
gestreken, enkele overmoedige muziekge-
beurtenissen verdwenen, T/W slankte af 
tot een driedaagse te Werchter terwijl 
Torhout naar wereldmuziek lonkt. Onze 
inlandse (lees: vooral Vlaamse) groepen 
bereiken de nodige kwaliteiten om tussen 
de internationale namen te prijken. 
Noordkaap, Zita Swoon, De Mens en 
Soulwax staan moeiteloos nzsstMetallica 

en REM, en de Antwerpse dEUS was topact 
op het recente Beachfestival terwijl nieuw
komer Laïs tot een stuk in september her 
en der hun vocale kwaliteiten ten gehore 
zullen brengen. 

Sedert vele jaren is het Sfinksfestival van 
Boechout bij Antwerpen het toonaange
vend wereldmuziek-gebeuren. Voor deze 
reeds 24ste keer is het alweer een vier
daagse geworden, met gratis openings
avond vanavond, donderdag 29 juli. Festa 
do Brazil belooft een ritmische en werve
lende opeenvolging van minder bekende 
maar niet minder talentvolle artiesten en 
dj's, waarvoor weer veel volk wordt ver
wacht op vrijdagavond. Zaterdag en zon
dag vier podia, plus parades op het ter
rein, én een ontmoetingstent waar de ar
tiesten vrijuit met hun publiek contact 
hebben. In de club Afrikaanse klanken, 
vooral uit Senegal, Beien, Mali, maar ook 
Westelijke Sahara, Spanje en Galicië. 
Het openluchtpodium stelt Griekse, 
Mongoolse, Cubaanse en Turkse namen 
voor terwijl het danspodium Afrikaanse 
muziekvormen presenteert. Etnische mu
ziek in een modem kleedje krijgt u dan op 
de Worid Groove, met de Indisch-Britse 
Black Star Liner als grote lokvogel. Wij kij
ken alvast ook uit naar de Farliners, een 
Russische groep die zondagnamiddag om 
I4u. aantreedt. Organisator Patrick De 

Groote wist hen te overhalen om hun rit 
van 40 uur per minibus even op het 
Boechoutse Molenveld te onderbreken. 
Met de gevoelvolle stem van zangeres 
Inna Zhelannaya, bassist Sergey met 
zijn funkylijnen, en zanger-klarinettist 
Starostin, die hier eerder met de Moskow 

Art en de Bulgarian Voices op Dranouter 
was, worden de Farlanders een van de 
hoogtepunten. 

DRANOUTER IS 25 GEWORDEN! 
Samen met de Europese Radio Unie viert 

Dranouter zijn kwarteeuw en nodigde 

hiervoor dan ook heel wat ronkende 

namen uit. Na de door disco, punk en 

newwave-overdonderde jaren tachtig, 

werd dit decennium de rootsmuziek weer 

troef. In '96 verdubbelde het aantal be

zoekers in één keer dank zij de optredens 

van de Ierse Sitiead O'Connor en de 
Levellers, die er dit jaar ook weer bij zijn 
op het podium zaterdagavond. De drie
daagse, met evenveel volk als te Werchter, 
is uitgegroeid tot Europa's grootste folk-
festival. Ook hier is donderdag (5 aug.) 
een openingsavond met niemand minder 
dan Steeley Span, voorafgegaan door de 
Roemeense Transsylvanian Symphony. 

Vrijdag 6 in de clubtent de oude getrou
wen TH Yann uit Bretagne maar ook de 
Corsicaanse L Muvrini, die zopas bij EMI 
hun dertiende schitterende CD 'Leia' uit
brachten. Hun concert vorig jaar in het 
Brusselse PVSK was een voltreffer voor 
een stampvolle zaal. De muziek zit op de 
wip tussen de gevoelvolle Italiaanse balla
de, de Bretoense zachtere folk en Ierse 
folk. Niemand minder dan de grote Sting 

zingt op 'Terre d'Oru' in duet mee, in 
Engelse vertaling. Meteen de hitsingel van 
de plaat, waarmee ze Europese erkenning 
en een concertentoer waarmaken. 
Eveneens vrijdag Nick Cave, de Vlaamse 
belofte Marjan Debaene, de Schotse 
Skyedance Band en de Hongaar Bor 

Trengi. 

Zaterdag 7 augustus moet hét hoogtepunt 
worden met in de concerttent om l4u. 
eerst de African Mama 's en de Grieken X-

Darawish, gevolgd door alweer Lais en 
de Vlaamse Zita Swoon, de Bretoense 
topgroep Manau ('Tribu de Dana'), de 
Britse Levellers en de Canadese Leahy, 

terwijl in de Clubtent folk uit Grie
kenland, Bosnië, Ierland en Polen wordt 
geserveerd. In 'den Overkant' krijgt 
Vlaams en Nederiands opkomend talent 
zijn grote podiumkans, afgerond door het 
Brabants Volksorkest om halftien. 
Zondag zijn songschrijvers 7o;&n Hiatt en 
James Taylor de grote trekkers, omlijst 
door Senegalese en Cubaanse muziek
groepen terwijl in de twee kleine tenten 
volksmuziek uit zowel Vlaanderen als 
Macedonië, Oekraïene als leriand en 
Zuid-Afiika aan bod komen. 

Dranouter bereikt u langs de E17 Gent-
Kortrijk en dan A19 tot leper waar weg
wijzers zijn aangebracht; of per trein tot 
leper waar De Lijn extra bussen van en 
terug heeft ingelegd. 

Maandag 9 augustus kan u te Halle 
(Brabant) om 20u.30, in de reeks 
'Stroppenconcerten', El Fish aan het werk 
horen en zien en op dindsdag 19 is 
Mama's Jasje op de Landense Feesten. 

1/anaf M augustus worden de Leuvense straten en pleinen weer 3 dagen lang omgetoverd 
tot een groots muziekfestijn. 

CAMPO VIEJO 
Van zaterdag 7 tot en met zondag 13 au
gustus is het Mercatoreiland te 
Rupelmonde weer een week lang het ten
tenkamp van een garnizoen I6de-eeuwse 
soldeniers. Het is de tijd van de beelden
storm, de hertog van Alva en het jaar 
1567. Wapengekletter, Spaanse wijn en 
zangers, kruitdamp van haakbussen en 
een kanon. 

Te bereiken via Kruibeke of ook per boot 
vanuit Brussel, Vilvoorde en Antwerpen. 
Campo Viejo is elke dag open van 11 tot 
18u. 

MARKTROCK LEUVEN 
Drie dagen worden de Leuvense pleinen 
en straten tot één groots muziekfestijn 
omgevormd, behalve op de Oude Markt is 
alles gratis mee te maken. Op vrijdag 13 
augustus komen vanaf 17u. niemand min
der dan Mozaïek, Volumnia en Clouseau 

aantreden. Het is voor een stuk dank zij 
Marktrock '87 dat Clouseau de Vlaamse 
Beatles werden. De groep brengt er de 
première van haar nieuwste ceedee 'In 
stereo' live op de planken. Er wordt een 
massale toeloop verwacht! Liefhebbers 
van minder bekend degelijk werk kunnen 
inmiddels terecht op de Grote Markt, het 
Hogeschool- en het De Laeyensplein. 
Zaterdag 14 ondermeer I^rple Prose en 
de Nederlandse country-revelatie Ilse de 

Lange en zondag 15 is de Italiaan 
Jovanotti dé grote blikvanger. U kunt die 
zondagnamiddag eveneens naar het na
bije Holsbeek (St.-Pieters-Rode) voor de 
middeleeuwse animatie met tomooien 
door de Pynnockridder van Horst van 14 
tot 18u., of het optreden van de Kreuners 

om 19u.30 in jeugdhuis Nijdrop te 
Opwijk. 

JAZZ MIDDELHEIM 
Het jaarlijkse jazzfestival rond het 
Antwerpse kasteel Den Brandt, gelegen 
tegenover het Middelheimpark, loopt tra
ditioneel weer net voor halfoogst. Twee 
spilfiguren dit jaar: onze Jean Toots 

Thielemans, die peter is van dit festival én 
onze meest intemationale artiest, opent 
het gebeuren. Omringd door het talent
volle trio Kenny Werner, zijn Amerikaanse 
begeleider en bassist Michael Hatzi-

georgeiou met een uitgelezen groepje 
jonge muzikanten, woensdag 11 augus
tus, in een ode aan Jaco Pastorius. 

Donderdag, eveneens om 20u., Dream-

time en Brad Mehindau. Vrijdag vanaf 
15u. het Brussels Jazz Orchestra, Bert 

Joris en o.m. David Murray. Zaterdag de 
grote Clark Terry en het Roger van Ha-

trio, en zondag Nathalie Loers, tony Co 

trip en John Zom die de 100ste verjaar
dag van Duke Ellington herdenken. 

Sergius 
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Sporen 
naar verder 

In hun 'Spuren' maken de auteurs Werner 

Miessen en Freddy Cremer (ongewild) 
duidelijk wat er omgaat of kan omgaan in 
een volksgroep, wanneer die door een 
veroveraar van haar natuurlijk geheel ge
scheiden wordt. Processen van culturele 
onderwerping en vervreemding, schizof
renie, opportunisme, onverschilligheid 
tegenover de politiek, omkering van 
waarden (de patriotten van gisteren blij
ken de landverraders van morgen te zijn 
en vice versa) zijn er het steeds weer te
rugkerende gevolg van. Dit is niet alleen 
in Duits-België het geval, ook in Elzas-
Lotharingen, ook in Zuid-Tirol, in 
Hongaars Transsylvanië en in de Baltische 
staten, zolang ze in de USSR gevangen 
zaten. 

VOLGEHOUDEN VERWARRING 

Wat, zo dicht bij ons, aan de hand was en 
in verzachte vorm nog steeds woekert, is 
de botsing en de daaruit voortkomende 
verwarring tussen staatsnationalisme en 
volksnationalisme. 

Daar komt op de koop toe nog de ver
warring bij tussen 'Duits' en 'nazi'; en wel 
door toedoen van beide zijden. Een niet-
nazi was voor de nazi's geen goede, volks-
bewuste Duitser. Een volksbewuste 
Duitser werd en wordt vaak nog door 
anti-nationalisten (ook Duitse!) tot nazi 
bestempeld. 

Nu was het zo dat het zelfverweer, tot be
houd van de Duitse volksaard in de 
Oostkantons, eventueel tot een terugkeer 
naar Duitsland - de zekerste bescherming 
- onder invloed van de tijdsomstandighe
den gedeeltelijk is samengevallen met 
een aantal standpunten van de nationaal
socialisten. Dit aanleunen bij het natio-
naal-socialisme is rampzalig geworden. 
Heel wat volksbewuste mensen haakten 
om deze reden reeds vóór de oorlog af 
van het 'Heimattreue Front': de socialis
ten en een aantal katholieken. 
En na de oorlog kon, tot op heden, elk 
verzet tegen verfransing en elk opkomen 
voor autonomie in de nazi-hoek geduwd. 
Bovenop deze, van Belgisch-patriottische, 
zeg maar Waalse, zijde bewust onderhou
den verwarring, kankert er nog een ande
re. 'Duits' kan slaan op het staatsburger
schap maar ook op cultuur en volksaard. 
Theoretisch moeten die niet samenvallen. 
In de praktijk wordt het ene zonder het 
andere altijd moeilijk gemaakt. Gewone 
mensen weten niet meer wat ze er moe
ten van denken. Meer ontwikkelden kie
zen meestal de kant van de macht en leg
gen het dan wel uit. 

ONZEKERE TOEKOMST 
De 'sporen' lopen niet verder dan tot 

1956, toen België en Duitsland een eerste 

naoorlogs verdr^ afsloten. Het heeft nog 

tot 1971 geduurd vooraleer de bedruk

kende na-oorlogse toestand plots een 

wending nam, door de stichting van een 
op autonomie gerichte partij, los van de 
kathoheke, socialistische en liberale 
broodheren. Zij is uitgegroeid tot de 
Partei der Deutssprachigen Belgier (PDB). 
Op haar toppunt bereikte ze 29% der 
stemmen. De VU heeft de PDB altijd en 
met overtuiging gesteund; openlijk én 
achter de schermen. 

Sporen wijzen een weg naar het verleden. 
Tevens geven zij oriëntering voor de toe
komst. Die baart de Belgische Duitsers 
zorgen. Ongraag zien zij de radicale 
Vlaamse beweging de weg naar onaflian-
kelijkheid opgaan. Zolang zij in België 
blijven, samen met de Vlamingen, denken 
zij zich te kunnen redden. Laat 
"Vlaanderen België vallen, dan zitten zij 

nog dichter aan Wallonië vast. Want aan 
Duitsland denkt niemand ernstig; hoewel 
dit in EU-verband geen probleem meer 
zou mogen zijn... 

Verzint iemand een weg die de Walen uit 
België doet stappen? Dan zou België 
Vlaanderen én het Duitse gebied kunnen 
omvatten. Ze zouden er allebei wel bij 
varen. 

Kareljansegers 

Met deze 'groet' op het staöhws van Eupen 
werden in mei 1940 de Duitse troepen ver-
nell(omd. in september 19H na de l(omst 
van het Ameriioans leger en de wederinstal
latie van de Belgische administratie, hing op 
dezelfde plaats te lezen:„Dank den 
Aiiiierten, unsern Befreiern! Es lebe Belgien! 
Es lebe der König!" 
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Voor lekkerbekken 
Uitgeverij Lannoo heeft een traditie in 
kooi<boei<en die niet te evenaren is. Teii<ens 
weer laten wij ons verieiden door de practi-
tlge foto's van al dat lekkers. 
Ook nu heeft de uitgever een van zijn beste 
fotografen uitgestuurd om de mooiste en 
heerlijkste recepten de lezers voor te kun
nen schotelen 

'De beste recepten van Clos St.Denis. 
Genieten van geur en smaak' is een verruk
kelijk kook- en kijkboek dat reeds in 1995 
voor de eerste maal werd uitgegeven Kok 
Christian Denis en fotograaf Kees Hageman 
stelden hun talenten ten toon in een 
sprankelende ode aan de zintuigen, aan de 
frisse fantasie. Wegens het grote succes 
werd dit unieke receptenboek opnieuw uit
gegeven. Een boek vol verfijning. Stillevens 
van geur, kleur en smaak in het mooie 
Haspengouwse kader en het smaakvolle 
Clos St Denis. En voor de beginner van al 
dat lekkers staan de nodige basisrecepten 
achteraan mooi uitgelegd. Een adembene
mend lekker boek! 

CS» De beste recepten van Clos St.Denis. 
Genieten van geur en smaak. Christian 
Denis en Kees Hageman. Ultg. Lannoo, TIelt, 
1999. 208 biz., 1.650 fr. 

Kees Hageman is opnieuw fotograaf van 
dienst in 'Genieten in de tuin', een kijk- en 
genietboek vol tuinfoto's, bloemsierkunst, 
recepten en alle mogelijke combinaties 
hiervan. Het boek is onderverdeeld in heer
lijk gevonden hoofdstukken. Zo vind je er 
o.m. Slaapbolschoonheid, Blossig Lekkers, 
Abrikozig-rozig... En wat dacht je van 
Insectensnoepgoed en 

Paddestoelendans... De teksten zijn van 
Elisabeth de Lestrieux. Jan Lagrouw ver
zorgde de receptuur en de realisatie en 
Sijtje Stuurman stond in voor de tuin-
bloemschikkingen. 

Opnieuw een prachtige realisatie die als 
kook-, tuin- of doodgewoon geschenkboek 
zijn plaats weet te vinden. 
o» Genieten In de Tuin. Met veel verfijnde 
recepten. Kees Hageman, Elisabeth de 
Lestrieux en Jan Lagrouw. Ultg. Lannoo, 
TIelt, 1999. 207 blz.,995 fr. 

'Schikken en Eten met Kruiden' is een mooi 
boekje waarin je geen uitleg over kruiden 
moet zoeken. De kruiden hebben naast 
hun geur, smaak en medicinale functie ook 
een decoratieve waarde. De planten heb
ben prachtige bladvormen, bloemknop
pen, vruchten, zaden en een uitbundige 
groeiwijze. Deze eigenschappen leidden tot 
een uitgave waarin Oiga Dol prachtige de
coraties en sierstukken met kruiden toont, 
met de nodige uitleg om ze te schikken en 
tevens gecombineerd met allerlei heerlijke 
gerechten met diezelfde kruiden, aangebo
den door Maryette Fagel. Alles samen een 
mooi, geurig en smaakvol geheel. 
c» Schikken en Eten met Krulden. Olga Dol 
en Maryette FageL Ultg. TIrion, Baam/Aalst, 
1999. 48 bIz., 495 fr. 

Dit land is gekend om zijn 'frietkoten'. In 
Amerika zijn het de 'Diners'. De geschiede
nis ervan begint in 1872 toen Walter Scott 

begon met de verkoop van sandwiches, ge
kookte eieren, koffie en tabak vanuit een 
paard-en-wagen. Dit had zo'n succes dat de 
nieuwigheid uitgroeide tot vaste staan
plaatsen met volledige keuken, na enige 
tijd verloor de lunch-wagon echter zijn wie
len en veranderde in de Dining Car met al 
zijn karakteristieke kenmerken. Een lange 
bar met vastgeschroefde barkrukken, op 
één poot. Ontbijt, lunch en avondmaal kun
nen de klok rond. 

Harald Schultes en Mary Hahn bezochten 
tal van deze 'diners' en noteerden er voor 
ons hun recepten. Typische Amerikaanse 
kost. Wat dacht je van een ontbijt met 
'Spiegeleieren met gebakken aardappelen' 
of 'Donuts' of 'Belgische wafels met vers 
zomerfruit en ahornsiroop'? Na de ontbij
ten volgen soepen en salades, burgers en 
sandwiches, snacks en hoofdgerechten, 
tenslotte nagerechten en gebak. Een 
goede verstaander heeft wel een half 
woord nodig, dus worden de typische 
Amerikaanse begrippen achteraan het boek 
nog eens verklaard. 

Als je het ons vraagt; het proberen waard! 
o» Écht Amerikaans koken. De beste recep
ten uit USA's cultrestaurants. Harald 
Schultes en Mary Han. Ultg. Tlrlon, 
Baam/Aalst. 1999. 96 biz., 790 fr. 
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LEONARD WIBBERLEY 

Wibberley (Dublin 9-5-1915) is een Amerikaans schrijver van Ierse 

afkomst. Hij was journalist, maar het meest zal hij in de herinne

ring blijven leven als auteur van satirische kolderverbalen, tinte

lend van Ierse humor Zijn eerste publicatie 'Het geheime wapen 

van tante Searwood' (1954) was al een voltreffer, maar pas met 

'De muis die brulde' (ook gekend als 'Maliënkolders op 

Broadway ) schreef hij eenjaar later een wereldbestseller. Het boek 

werd in '58 in Engeland geniaal verfilmd door Jack Arnold. Peter 

Sellers speelde maar liefst drie rollen met naast hem Jean Seberg. 

Het verhaal over het piepkleine hertogdom Groot-Fenwick dat de 

ONTERECHT VERGETEN 
oorlog verklaart aan de USA om die eerst te verliezen, en daarna 

alzo op economische hulp te kunnen rekenen, is een satire die nog 

steeds actueel is. In I960 publiceert hij 'The hands of Cormac 

Joyce', in 1972 in Amerika uitstekend voor televisie verfilmd met 

Stephen Boyd en Coleen Dewhurst in de hoofdrollen. Het verhaal 

over een wervelstorm die een Iers eiland bedreigt, en de mensen 

die er achterblijven, houdt je tot het laatste beeld in spanning. In 

1962 verschijnt 'De muis die naar de maan ging', één jaar later als 

verfilmd door Richard Lester met een rolbezetting om 'U' tegen te 

zeggen: Margaret Rutherford, Ron Moody, Terry-Thomas en 

Michael Crawford. In 1963 volg 'Voor vrijheid, gelijkheid en wat 

depot schaft', '66geeft 'The centurion'en 1968 brengt 'De avontu

ren van een olifantenjongen'. Onvertaald bleven 'Meeting with a 

great beast' (1971), 'The last stand of father Felix (1974), 'One in 

four' (1976) en 'The mouse that poured' (1981). 

Onder het pseudoniem Leonard Holton schreef hij de detectivero

mans 'Saint maker' (1959), 'Flowers by request' (1964), 'Aproblem 

in angels' (1970), 'The devil to play' (1974) en 'A corner of paradi

se' (1976). Daarnaast schreef hij onder eigen naam ook nog diver

se kinderboeken. 

Willem Sneer 

• MENGELWERK • 

Robin Williams in 

'The Best of Times', 

zat. 31 Juil, TV1 

om 23U.35 

N 

^^^=i-' Le Jouet Frangois Perrin, een verstrooide 
maar charmante journalist, werict voor de opper
machtige magnaat Rambal-Cochet Die beeft siechts 
voor één persoon, zijn 10-jarig zoontje, een echte 
pestl<op. Op een dag maal<t Perrin i<ennis met het 
joch, Franse satirische l<omedie waarin Pierre Richard 
optimaal functioneert. Zon. 1 aug., TV1 om 21u.10 

^•^Sy The Fortune Cockle Amerikaanse komedie 
van Billy Wilder uit 1966 met Jack Lemmon en Walter 
Matthau. Harry Hinkie, een cameraman bij de televi
sie, wordt tijdens een voetbalwedstrijd omvergelo
pen door een van de spelers, 'Boom Boom' Jackson, 
en raakt lichtjes gekwetst aan zijn benen. Dat brengt 
zijn schoonbroer Willie CIngnch, een sluwe advocaat, 
op een lucratief idee... Schitterende film met uitste
kende vertojkingen. Maan. 2 aug., Ned. 5 om 22U.56 

^^ss=i^' Manon des Sources Franse film van Claude 
Berri uit 1986. Jaren zijn voorbijgegaan sedert de 
dood van Jean de Florette. Zijn dochter Manon leeft 
sindsdien in een grot in de heuvels, in het gezelschap 
van haar geiten. Manon beschuldigt Le Papet en 
Ugolin ervan destijds de bron te hebben drooggelegd 
en zo de dood van haar vader te hebben veroorzaakt. 
Ze is vastbesloten zich te wreken. Vervolgfilm op het 
vorige week uitgezonden üean de Florette', beide 
gebaseerd op Marcel Pagnois' saga 'i:eau des colli-
nes'. DIns. 5 aug., Canvas om 22u.35 

O Marnie Amerikaanse film van Alfred 
Hitchcock uit 1964 Onderschatte thnller van de 
'meester' De kritiek kon maar weinig waardering op
brengen voor de nieuwe, koele blondine in zijn films, 
Tippi Hedren, en van Sean Connen/, toen nog midden 
in zijn James Bond-pehode, vond men dat hij niet 
kon acteren. Woens. 4 aug., TV1 om 21u.30 

^=srri' Dead Innocent Suzanne is een succesvolle 
advocate, maar heeft als alleenstaande moeder wei
nig tijd voor haar dochter Nicole. Op een avond komt 
ze laat naar huis In de badkamer ligt het lijk van de 
poetsvrouw en Nicole is verdwenen. Even later rinkelt 
de telefoon... Canadese thriller van Sara Botsford uit 
1996. Dond. 5 aug.. Kanaal 2 om 20u,55 

^^S? Something Borrowed, Something Blue 
Monique d'Arcy Is moderedactrice bij een populair 
vrouwenblad. Zij heeft de man van haar dromen ont
moet en wil gaan trouwen. Het lijkt haar een gewel
dig plan om samen met nog twee andere stellen te
gelijk in het huwelijk te treden en daar een verhaal 
over te schrijven... Amerikaans filmdrama van Gwen 
Arner uit 1996. Vr|j. 6 aug., Ned, 2 om 20u.04 
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og geen 10% van de Vlamingen nnaakt regel-
nnatig gebruik van de mogelijklieden van liet 
internet, iVlaar dat aantal stijgt wel dagelijks. 

Wie goed zoekt, 
goed vindt 

„Kinderen zijn erg nuttig wanneer je een 
nieuwe video wil installeren" hoorden we 
eens iemand lachend zeggen. Wie bij ter
men als 'Showview' al het angstzweet over 
de rug voelt lopen, moet wel helemaal 
onwel worden bij het horen of lezen van 
de terminologie van het Internet. URL's, 
FTÎ  Gophers, Browsers en zoekrobotten: 
echt ingeburgerd zijn dit soort termen (he
laas) nog niet. Ook uw dienaar is ofschoon 
een regelmatig gebruiker van het net, nog 
niet helemaal thuis in de mogelijkheden 
van dit informatienetwerk. Mensen die 
nog nooit hebben gesurfd of informatie 
hebben opgezocht zullen het 'Wereldwijde 
Web' niet ten onrechte beschouwen als 
een gigantische bibliotheek waarin zij in-
noch uitgang vinden. Wie zonder voorken
nis zomaar boeken uit de rekken moet 
plukken, zal al snel verveeld raken: de ma
terie is niet interessant, maar anderzijds 
weten ze ook niet hoe wel tot bij hun fa
voriete lectuur te geraken. 
Ook het internet lijkt zo'n doolhof, maar 
het krijgt al snel structuur wanneer je in
zicht krijgt in de manier waarop het is sa
mengesteld, maar vooral wanneer je ook 
zelf actief dingen kan opzoeken. Of het nu 
gaat om een bijzonder recept voor mosse
len, een concertticket voor de Stones of in
formatie over de temperatuur van het zee
water in Noord-Holland: zowat alles is op 
het net te vinden. Nieuwelingen en aspi-
rant-intemautcn die in hun queeste op het 
internet wel wat hulp kunnen gebruiken 
kunnen mogelijk een beroep doen op 
'Snel en efficiënt leren zoeken op het 
Internet' van Dirk De Grooff, hoofddocent 
Communicatiewetenschap aan de KUL. 
De Grooff maakt zijn lezers van in het 
begin duidelijk dat het Internet er kan zijn 
voor het maken van een echte, boeiende 
en tegelijk ontspannende ontdekkings
tocht: surfend, zonder goed te weten waar
heen. Anderzijds kunnen het net en de 
daarbijhorende mogelijkheid van E-post 
veel heen en weer-geloop en getelefoneer 
voorkomen. Het net is gebonden aan tijd 
noch plaats zodat u rustig uw vakantie kan 
plannen in het holst van de nacht wanneer 
geen enkel plaatselijk reisbureau er ook 
maar aan denkt om zijn deuren te openen. 
Wie dan de zoektechnieken onder de knie 
heeft en weet welke middelen hij daarvoor 
moet gebruiken, kan op korte tijd al een 
heel eind komen. 

Doorheen de uitgave komt de auteur re
gelmatig terug op een zeer belangrijk on

derscheid in de tahijke zoekmachines. 
Enerzijds zijn er de webgidsen die de surf
er op een relatief gemakkelijke, maar soms 
nogal tijdrovende - snelheid is een relatief 
begrip! - naar de plaats van bestemming 
leiden. Wil je informatie zoeken over de 
humor in SF-films dan leidt een webgids je 
waarschijnlijk eerst naar de categorie 
'Ontspanning', om daarna de haltes 'Film' 
en 'SF-film' aan te doen. Mogelijk - maar 
niet zeker! - vind je daar de gewenste in
formatie. Webgidsen worden samenge
steld door mensen en de eerste selectie is 
dus al door hen doorgevoerd. 
Een zoekrobot is iets sneller in het geven 
van resultaat. Mits je een goede strategie 
gebruikt - en dus een aantal 'fouten' in je 
zoektocht uitsluit - kan je relatief vlot de 
gezochte info opsnorren. Aan zoekrobot
ten is weinig menselijks: ze zoeken op 
jouw trefwoorden, waar die ook staan. 
Deze formule heeft één voordeel: ze geeft 
'Altijd Prijs!'. Maar de nadelen zijn er ook: 
het zoeken vergt enige behendigheid en 

wie het recept van mosselen zoekt, kan 
dus wel eens op de tekst van het liedje 
'Zeg ken jij de mosselman' stoten. 
De Grooff waarschuwt voor al deze valkui
len en geeft tal van tips om het zoeken iets 
gemakkelijker, efficiënter en sneller te 
laten verlopen. Daarnaast geeft hij ook lijs
ten met nuttige adressen in cyberspace en 
enkele praktijkoefeningen. Wie rustig de 
tijd neemt en aan de eigen PC De Groofis 
tips wil opvolgen kan aan dit boek onmo
gelijk een miskoop doen. Let wel: alleen 
veel oefening baart echte kunst! 

(gv) 
c» Snel en efficiënt leren zoeken op 
het Internet. Dirk De Grooff. Uitg. Da-
vidsfonds - Leuven. 1999. 184 blz., 
695fr. 

Een wereld 
van religies 

Met de eeuwwende in zicht wordt er 
gevreesd voor tal van sektes en reli
gieuze groepjes die als het einde van 
de wereld zich niet zelf aandient, het 
lot wel een handje zullen helpen. Zij 
het door zichzelf het eeuwige leven 
te schenken, zij het door anderen 
over de drempel te dragen. Hoe 
zwaar en verrijkend hun boodschap 
ook: van deze nieuwe (on)heilspro-
feten zullen er allicht weinig terug te 
vinden zijn in de 'Encyclopedie van 
de wereldreligies', een indrukwek
kend naslagwerk over het 
Christendom, het Jodendom, het 
Hindoeïsme, het Boeddhisme, de 
Islam en de aanvenwante stromin
gen. Ook de Japanse en Chinese re
ligies ontbreken daarbij niet Tot slot 
schenkt deze encyclopedie niet 
enkel aandacht aan levende, maar 
ook aan dode godsdiensten zoals 
deze van de Inca's, de Maya's of 
deze uit de Antieke Oudheid. 
Het omvangrijkste deel van deze 
kanjer bestaat uit enkele duizenden 
alfabetisch gerangschikte trefwoor

den, die uitleg verschaffen bij de 
meest gangbare termen en begrip
pen uit en over de belangrijkste reli
gies Deze opsomming wordt her en 
der doorbroken voor grotere bijdra
gen, vaak over meerdere bladzijden, 
zonder dat de alfabetische rangorde 
daarbij vergeten wordt. Zo vind je de 
bijdrage over 'Christendom' vanzelf
sprekend mooi bij de letter 'C', Een 
en ander wordt verluchtigd door 
meer dan 500 kleurenillustraties. 
De 'Encyclopedie van de wereldreli
gies' bevat ook de vier evangeliën 
zoals wij die kennen uit het Nieuwe 
Testament. Waarom deze encyclo
pedie zich beperkt tot juist de be
langrijkste boeken uit de Bijbel, en 
bv. niet ook passages uit de Koran 
bevat, wordt niet verantwoord. Dit 
omvangrijk naslagwerk wordt, zoals 
dat hoort, afgesloten met een uit
stekend register. 

o» Encyclopedie van de wereldreli
gies. Uitg. Tinon - Baam. 1999. 560 
blz., 2.990 fr. 
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Bio-tuinieren 
Onze land- en tuinbouwers nnoeten wel 
een bijzonder zware tol betalen voor Iets 
waar ze zelf weinig konden aan doen, met 
nanne de dioxine-affalre. 
Hoewel, minder kippen en varkens hou
den zijn maatregelen die zich reeds lang 
opdringen, iviaar daarmee zijn hun finan
ciële problemen niet van de baan. 
Het verwondert ons dan ook dat in dit 

verband zo weinig gepraat en geschreven 
wordt over alternatieve land- en tuin
bouw. Tenslotte behoort ons land tot de 
koplopers inzake gebruik, zeg maar mis
bruik, van pesticiden en andere chemi
sche 'hulpmiddelen' 

Markante tegenhanger is dan weer het 
even kleine Finland, waar praktisch uitslui
tend volbiologisch geteeld wordt Dat is 
geweten in gans Europa en de land- en 
tuinbouwproductie uit Finland is dan ook 

bijzonder gegeerd. De Finse boeren varen 
er wel bij. Een tip voor onze eigen 
Vlaamse boeren en tuinders? 
Wanneer wij er de buitenlandse geëigen
de tijdschriften op nalezen, komt ons 
eigen land er maar bekaaid uit. Even over 
de grens reeds (Nederland) en zo verder 
in Europa wordt de blo-land- en tuinbouw 
fel gestimuleerd en sterk betoelaagd. 
Onze Vlaamse én federale ministers van 
Landbouw worden geacht dit te weten. 

Van hen wordt verwacht dat ze binnen af
zienbare tijd ons land een beter tot uit
stekend imago bezorgen op dit vlak. Ze 
kunnen intussen dan ook contacten op
nemen met hun collega's uit de gekende 
'bio-minded' landen in Europa. 
Of zelfs een reisje plannen naar Finland. 
Het is daar trouwens thans volle zomer... 

Rik Dedappper, 
Ceraardsbergen 

• WEDERWOORD • 

Commissie 
ad hoc 
Als Vlaams Volksvertegenwoordiger ben 
ik via de media andermaal geconfron
teerd met een nieuwe dioxinecrisis, waar
van de gevolgen eens te meer niet of zeer 
moeilijk te overzien zijn. 
Op federaal vlak zijn regering en parle
ment blijkbaar volop bezig met de aanpak 
van deze crisis en de bijbehorende dos
siers. Aangezien het pariement op fede
raal niveau reeds overging tot de installa
tie van een parlementaire commissie, 
kunnen de nationaal verkozenen dan ook 
rechtstreeks ingrijpen in de besluitvor
ming. 

Uit de meest recente cijfergegevens blijkt 
dat Vlaanderen het leeuwendeel van de 
kwalijke gevolgen van de opeenvolgende 
dioxinecrisissen zal moeten dragen. Door 
de negatieve beslissing van de Europese 
Commissie in verband met de door België 
gevraagde financiële steun, neemt de 
druk van de federale regering op de ge
westen toe. Nu reeds blijkt dat ook 
Vlaanderen belangrijke financiële inspan
ningen zal moeten leveren om de behoef
ten van de noodlijdende bedrijven en sec
toren te lenigen. 

Dit alles zal op termijn verstrekkende ge
volgen hebben voor het Vlaamse Gewest; 
voor de rekeningen 1999, voor de begro
ting 2000, voor de uitvoerbaarheid van 
het regeerprogramma, voor de financiële 
haalbaarheid van de gestelde of nog te 
stellen prioriteiten, voor de landbouw, de 
volksgezondheid, het leefmilieu en niet in 
het minst voor de werkgelegenheid. 
Het huidig parlementair reces en het feit 
dat de parlementaire commissies van het 
Vlaams Parlement pas in de loop van de 
maand september eerstkomend worden 
samengesteld, maken het de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers momenteel 
moeilijk te anticiperen op de behandeling 
en besluitvorming betreffende deze ern
stige problematiek. 

Daarom heb ik de voorzitter van het 
Vlaams parlement gevraagd dringend 
over te gaan tot een onderzoek tot instal
latie van een commissie ad hoc. Op die 
wijze kan men het Vlaamse Parlement 
toch toelaten de dioxine- en aanverwante 
crisissen op de voet te volgen, de nodige 
voorstellen te doen en een verslag op te 
stellen (dienstig en nodig bij de aanvang 
van het nieuwe parlementaire jaar). 

A.-E. Bogaert, 

Vlaams Volksvertegenwoordiger 

VREOEEFieiSEUKG NAAR 0£ IJZERBEOEVAARl 

23ste vredesf ietseling 
naar de IJzerbedevaart 

Tortioutywerchter is dood. Leve Voeren/Diksmuide! 

Drie dagen op de fiets. 250 kilometer afmalen voor vrede, vrijheid enverdraagzaamheid. 
Een goede gewoonte waar VUJO ook dit jaar niet van afwijkt Van 26 tot 29 augustus staat 
de Vredesfietseling opnieuw op tiet programma. Een dikke maand nadat de laatste 
Tourcols zijn bedwongen, temmen de VUJO'ers het Vlaamse landschap tussen Voeren en 
Diksmuide. 
Voel je de leeuw in Je brullen, de pacifist in Je vechten, de Steels in Je spurten? Waarom 
het dan nog langer negeren? Jouw plaats is in het peloton van VUJO's 25ste fietseiing. 
Vredesfietsen is de boodschap! 

donderdag 26 augustus '99: 
viljdag 27 augustus '99: 
zaterdag 28 augustus '99: 
zondag 29 augustus '99: 

Voeren-Diest 
Diest-Evergem/Dessel-Evergem 
Evergem-Diksmuide 
IJzerbedevaart 

De vredesfietseling staat open voor Iedereen. Je kunt ook onderweg aansluiten. Wil Je meer informatie of wens je In te schrijven, neem dan 
contaaopmethetVUJO'Secretarlaat, Banikadenplein 12, lOOOBnjssel. tel. 02/219.40.50, fax 02/217.35.10. 

• OPINIE • 

Over communautaire zaken 
Er wordt weer veel over communautaire 
zaken gesproken maar niemand zal je ver
tellen dat deze vastgeroest zitten in een 
ver verleden met volksverhuizingen en di
verse overheersingen. 
Volksverhuizingen zijn wel van tijdelijke 
aard, maar hebben toch belangrijke in
vloeden nagelaten. Zij die zich kunnen 
aanpassen blijven, zij die zich niet kun
nen of willen aanpassen, trekken verder. 
Dit is niet altijd waar, zodat herrie niet is 
uit te sluiten. 

Zo heeft een deel van de Kelten hier ne
derzettingen gepland, terwijl de anderen 
verder trokken via Engeland en Wales 
naar Ierland. Zo zijn rusteloze Scan-
dinaviërs langs gekomen, Germanen en 
Romeinen hebben zich met de bestaande 
bevolking vermengd. Diverse overheers
ingen hebben ergere wonden geslagen en 
die eerste communautaire symptomen 
nog verder uitgediept. 
En dat alles heeft afgehangen van welke 
etnologische afkomst de overheersers 
waren, want dat heeft zowel voor 
Wallonië als voor Vlaanderen bloei of 
bloed betekend. 

Het zijn juist die bewinden die het be
staan van onze communautaire zaken 
hebben bevestigd. Alles heeft afgehangen 
van verdraagzaamheid of onverdraag
zaamheid van deze overheersingen. En 
juist door de dualiteit uitgelokt in de eer
ste eeuw, ontstaat ook het feit dat beide 
bevolkingen dan eens in het voordeel, 
dan weer in het nadeel zijn geweest, 
waardoor regelmatig strubbelingen zijn 

ontstaan, meestal op zeer gepaste mo
menten, waaruft dan bepaalde beunha
zen het voordeel naar zich toetrekken en 
de toestand verergeren. 
De komst van Caesar heeft de grens vast
gelegd waarrond de communautaire 
zaken draaien. En de bezettingen daarna 
kan men beschouwen als een balans 
waarmee nooit een duidelijk evenwicht te 
vinden is. Het hangt altijd af van wie zich 
met onze zaken zijn komen bemoeien. 
Bourgondiërs, Habsburgers, 

Oostenrijkers, Spanjaarden, Fransen, 
Nederlanders. 

En de bevolking wordt dan ook gedwon
gen tot de verscheidene collaboraties. En 
hier kunnen wij twee belangrijke ingre
pen vermelden. 

In 1830 was dat de collaboratie met 
Frankrijk waar wij nu nog last van heb
ben. En tijdens de twee wereldoorlogen 
de collaboratie met Duitsland, waar wij 
nu ook nog last van hebben. Maar men 
schijnt nog altijd niet te willen weten dat 
het een voortgevloeid is uit het ander. 
In 1830 had men de zaak kunnen oplos
sen door die dualiteit wettelijk te regelen 
en te verdedigen. Dat is niet gebeurd, 
omdat wij toen een kolonie van de 
Francofonie zijn geworden. 
Want het is mooi, die sociale oproer van 
de arbeiders, die uitbarsting van de aris
tocratie, waarbij Willem als boeman 
wordt beschouwd. Maar het wordt nog 
mooier, als men weet dat infiltranten (o.a. 
Jean Claude Descbets) hier vuurtjes heb
ben gestookt, als men weet dat een 

Franse troepermiacht aan de grens klaar 
stond om op te rukken indien de opstand 
in het nadeel zou uitdraaien. 
Deze volkeren zijn thans op zoek naar di
verse waarheden, die het land wil verzwij
gen. Welnu in de geschiedenis wordt de 
waarheid eveneens zolang verdraaid tot 
hij in het kadertje past. 
Daarmee is het mijn vurigste wens dat bo
venstaande gegevens op eerlijke wijze na
getrokken en becommentarieerd worden. 
Als je eerst de overheid moet vragen hoe 
je de geschiedenis dient te schrijven, ben 
je op de verkeerde weg, zit je alweer met 
een aangepaste waarheid. En Henri 

Pirenne is een vazal ven de Francofonie 
geweest. Tussen de grote lijnen wordt na
tuurlijk hier en daar iets vergeten. 

Robert Cleynhens 

0ean Claude Deschets heeft die nationa
le revolutie niet overleefd. Hij werd in 

Turnhout neergeschoten. Maar wat waar
schijnlijk niemand mag weten, is dat hij 
de oorspronkelijke Franse tekst van het 

Belgisch volkslied heeft geschreven. 
Officieel worden tekst en muziek toege

schreven aan de Brusselaarya« Van 

Campenbout. In de jaren 1911 werd de 
tekst in het Nederlands vertaald door 

René de Clercq op last van minister 
Helleputte./n.v.d.i.) h 
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T n Oudenaarde loopt al sinds midden juni een 

prachtige tentoonstelling over de lokale 

wandtapijten uit de I6de tot de 18de eeuw. Zoals de stad 

en de omgeving van Oudenaarde zijn ook deze 'mobiele 

fresco's' meer dan het bekijken waard. 

• U ITSMIJTER • 

Vlamingen die in het buitenland grote 
musea bezoeken stoten daar, met een 
mengelmg van trots en bewondering, vrij
wel altijd op middeleeuws werk van 
Vlaamse kunstenaars. Dat de Vlaamse 
productie niet alleen schilderwerk bevat
te, blijkt overduidelijk uit de tentoonstel
ling 'Meer dan groen - Oudenaardse 
wandtapijten van de I6de tot de 18de 
eeuw' die loopt op drie locaties in het 
centrum van Oudenaarde. De stad was in 
die periode, na Brussel, het belangrijkste 
centrum voor tapijtweverij. De organisa
toren zijn erin geslaagd om 95 
Oudenaardse wandtapijten bij elkaar te 
brengen. Gemakkelijk was dat waarschijn
lijk niet: liefst 48 van de tentoongestelde 
werken werden teruggehaald uit o.a. 
Londen, Boedapest, Kopenhagen, 
Maastricht, Firenze en Chicago. Een 
derde van het totale aantal werd nooit 
eerder voorgesteld aan een groot publiek. 
Een 60-tal tapijten is te bewonderen in 
het Stadhuis-Lakenhalle: hier krijgt de be
zoeker een goed chronologisch overzicht. 
De nabijgelegen Sint-Walburgakerk is ver
sierd met wandtapijten zoals dat vroeger 
placht te gebeuren bij zgn. 'blijde intre-
des' van vorsten en hoogwaardigheidsbe
kleders. In het Huis de Lalaing, ook al op 
wandelafstand, zijn er echte kamers te be
zichtigen en kunnen bezoekers er ook 
een kijkje nemen in het restauratieatelier 
en het weefatelier, waar permanent de
monstraties zijn. Her en der verspreid 
over de tentoonstelling staan computers 
waarmee de geïnteresseerden zich verder 
kunnen informeren. 

GROEN EN KOOL 

Dat al die tapijten in het buitenland ver
zeild geraakten is niet echt vreemd: het 
gros ervan was al van bij de productie 
voor export bestemd. Rijkelui bestelden 
overigens niet alleen losstaande tapijten, 
maar vroegen dikwijls meteen een hele 
'kamer', die alle muren kon bedekken en 
soms een verhaal te vertellen had. Het 
lijkt een beetje vreemd voor die tijd, maar 
zulke kamers konden in sommige geval
len gewoon uit voorraad worden gele
verd. Oudenaarde is evenwel het meest 
bekend van zijn 'verdures' of 'groenwerk' 
• vandaar ook het motto van de tentoon
stelling - uit wol en zijde. De wandtapij
ten stellen dan een groen landschap voor, 
vaak gebroken door een of meerdere ge
bouwen op de achtergrond en enkele 
(vechtende) dieren of mensen in de voor
grond. Naast typische natuurkleuren als 
blauw, geel, groen en bruin werd ook het 
rood frequent gebruikt. Het type tapijt 
leende zich uitstekend tot massaproduc
tie: de verdures waren relatief gemakke
lijk te weven en het werk werd mede 
daarom vaak aan thuiswerkers uitbesteed. 
Oudenaardse wevers 'tekenden' hun ta
pijten met een geel schild met drie rode 

strepen waarover een bril werd geweven, 
een gebruik waarmee - ofschoon in 1544 
AooT Karel V verplicht - gebroken werd in 
de 17de eeuw. 

Al in de 15de eeuw werden er in 
Oudenaarde tapijten geweven - de gilde 
van Sint-Barbara werd opgericht in 1441 -
maar uit die periode is er geen enkel 
meer bewaard gebleven. Met die van een 

Reformatie, ging het ook met de 
Oudenaardse tapijtweverij bergaf Veel 
wevers en kartontekenaars trokken 
noordwaarts en zwermden daarna uit 
over de rest van Europa. Frankrijk had 
daarbij de eer om twee vermaarde 
Oudenaardse 'tapijtsiers' te kunnen ver
welkomen. Frans van der Plancken en 
Mare Coomans waren door de Franse ta-

Oudenaardse 
wandtapijten: 

meer dan groen 
latere periode is dat gelukkig wel het 
geval. Door de tijden heen is er boven
dien een echte evolutie inzake voorstel
ling en functie waar te nemen. Zo waren 
er kunststukken met een hoofdzakelijk 
decoratieve waarde: ze moesten in de eer
ste plaats amuseren en opvrolijken. Nogal 
wat van dit soort verdures beeldden die
ren af die zich verscholen in het groen. 
Omdat de bladeren waarachter ze zich 
schuil hielden zo groot waren, werden ze 
'koolbladverdures' genoemd. Rond de 
eeuwwisseling maken deze taferelen 
plaats voor jachtscènes. Daarnaast waren 
er ook zgn. figuratieve tapijten. Het waren 
overwegend moraliserende taferelen, niet 
zelden ontleend aan gebeurtenissen uit 
het Oude Testament of de mythologie. 
Salomon, Mazes, jachtgodin Diana en 
Hercules: allen vonden ze wel een plaats
je op één of ander Oudenaards wandta
pijt. 

NIEUW EN TOCH OOK WEER NIET 

Om de tekeningen zo precies mogelijk te 
weven gebruikten de ambachtslui zgn. 
'kartons', patronen die onder de ketting
draden werden aangebracht en waarop 
de wever zich kon baseren. Van die patro
nen zijn slechts enkele fragmenten be
waard gebleven. Een van de redenen 
daarvoor is dat ze vaak meerdere malen 
werden gebruikt en zo als het ware wer
den 'stukgeweven'. Een goed verstaander 
heeft inmiddels ook al begrepen dat dit 
betekende dat er van sommige taferelen 
meer dan één haast identiek wandtapijt 
werd gemaakt. In andere gevallen werden 
verschillende elementen uit verschillende 
kartons geplukt om er een 'nieuwe' voor
stelling mee te maken. Deze gemakkelijk-
heidsoplossing, eigen aan een grote pro
ductie, zorgde er ook voor dat nogal wat 
figuratieve kamers erg vaag bleven. Uit be
kende verhalen werden de meest frap
pante passages niet geweven, zo konden 
de kartons later ook nog eens dienst doen 
in andere verhalen... 
Nadat de Spanjaarden met harde hand 
een eind hadden gemaakt aan de 

Fragment uit 'Conversatie van de dames' 
mae eeuw). 'Conversaties' bestonden uit 

een groepje mensen afgebeeid in een mooi 
decor. 

pijtindustrie aangetrokken en vielen er in 
de gratie van koning Henri IV. In Parijs 
openden ze een atelier met zo'n 80 weef
getouwen. De kolonie geëmigreerde 
Vlaamse wevers werd in de Franse hoofd
stad zo groot dat er zelfs een bierbrouwe
rij werd opgericht. Ook Lodewijk XN be
trok later zijn tapijten - zij het onrechtst
reeks - van Vlaamse ambachtslui. Voor 
Oudenaarde zelf was de Franse afeet-
markt van kapitaal belang. De stad produ
ceerde meer dan ooit te voren, voor een 
zeer breed publiek. Overbodig eraan toe 
te voegen dat de kwaliteit daaronder wel 
eens te lijden had. 

TERUG NAAR AF 

De Oudenaardse tapijtweverij overleeft 
de emigratie - mede dankzij de export 
naar Spanje - en evolueert, in het zog van 
Brussel, mee in een barokke richting. 
Onder Oostenrijks bewind werd er min
der, maar opnieuw met meer aandacht 
voor de kwaliteit geproduceerd. 
Genoodzaakt door een dalende vraag 
werden nu veel kartons van figuren apart 
geleverd, zodat ze in verschillende tapij
ten konden worden gebruikt. 
Decoratieve werken bleven de boventoon 

voeren. Het groenwerk overheerste daar
bij en kende een grote variëteit. Ook de 
beeldtapijten krijgen iets meer variatie: 
naast de klassieke thema's komen ook het 
dagelijkse leven en het pastorale thema 
uitgebreid aan bod. Rijkelui associeerden 
het vrijmoedige herdersleven met seksu
ele en erotische vrijmoedigheid en pakten 
er in die tijd in hun woonkamer graag 
mee uit. Ook meer klassiek groenwerk 
waarin (exotische) vogels en dieren de 
boventoon voeren blijft in trek. Daarnaast 
maken de tapijtwevers ook tal van zgn. 
'Tenierstaferelen' (o.a. boerendansen), 
naar de Vlaamse schilders David Teniers 

II en David Teniers III. Tot slot zijn er nog 
de zgn.'Conversaties', tapijten waarop 
personen te zien zijn die weinig meer te 
doen hebben dan te babbelen, te musice
ren en te nippen aan een kopje choco
lademelk. Mede door de Franse bezetting, 
maar zeker ook door de opkomst van 
nieuwe, goedkopere decoratiematerialen, 
kent de Oudenaardse tapijtweverij in de 
18de eeuw haar zwanenzang. 
Tot slot nog dit: wie toch naar 
Oudenaarde afeakt voor het bezichtigen 
van wandtapijten, mag zeker de kans niet 
laten liggen om ook de resten van de ge
wezen Benedictijnerabdij van het nabijge
legen Ename eens te bezoeken! 

(gv) 

Meer info: Stedelijke dienst voor 

Toerisme, Markt • Stadhuis, 9700 

Oudenaarde. Tel. 055/31.72.51, fax 

055/30.92.48, E-post toerisme@ouden-

aarde.be. 'Meer dan groen' loopt nog 

tot 3 oktober. Gesloten op maandag. 

c» Bij de tentoonstelling hoort een 

schitterende catalogus. Oudenaardse 

wandtapijten van de 16de tot de 18de 

eeuw. Ingrid De Meüter & Martine 

Vanwelden (red.). Uitg. Lannoo • Tïelt. 

1999. 319 blz. 1.200 fr. of (met harde 

kaft) 1.980 fr. 

Fragment uit 
'Legerkamp 
van Alexander' 
(eind 16de 
eeuw). 
Oudenaarde 
kon recent een 
reeks van drie 
kwalitatief 
zeer hoog
staande 
AlexandertapU-
ten aankopen. 
Het roemrUke 
leven van 
Alexander de 
Grote was een 
geliefkoosd 
onderwerp bU 
de kopers van 
taputen. 
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