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familie, en met de integrale
tekst van Het dwaallicht. De

uitvoering hiervan is in handen
van Agfa Graphics en de mate-
riële sponsoring van dit bedrijf
is logisch, want de grafische
wereld lag Elsschot na aan het
hart. In zijn novelle Een ont-
goocheling (1914) is het twee-
de hoofdstuk praktisch hele-
maal gewijd aan zijn belevenis
als loopjongen Karel De Kei-
zer bij de drukkerij La maison
Poortmans Dechesne & Co.

De herdenkingsdagen zijn
slechts een voorbode van een

megaherdenking die eindigt in
2010, het jaar waarin Elsschot
50 jaar dood zal zijn. Het nieu-
we offensief begint op 26 sep-
tember 2008 met een muzikaal

programma verzorgd door
deFilharmonie, onder leiding

van Philippe Herreweghe. De
geliefde muziek van Elsschot
zal er worden uitgevoerd,
samen met werken uit de bloei-

tijd van de auteur, de eerste
helft van de 2Ü"eeuw.

Er is een alliantie gepland
met Rotterdam, de stad waar
Elsschot Villa des Roses
(1910) schreef en enkele van
zijn beste gedichten. Dat er
geen samenwerking voorzien
is met Brussel verrast mij zeer.
Het is toch de stad van Lijmen
(1923) en Het Been (1938) en
ook in die stad heeft de auteur

een tijd gewoond. Johan
Anthierens heeft er in zijn
boek Het Ridderspoor (1992)
een hoofdstuk aan gewijd,
Brusselaar Elsschot. Typisch
Belgisch?
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Elsschot van 't Stad
OP STAP MET WILLEM ELSSCHOT IN ANTWERPEN.

van de hand van Wilfried Pas

op het Mechelseplein. Naast de
obligate historische kenmer-
ken, komt er een fragment uit
het gedicht Tot den arme, het
tweede gedicht met die naam:
Toch is ons aller vleesch en
bloed / van ééne soort; en dat
de regen / ons aller voetspoor
weg zal vegen / dat zien ook zij
en weten 't goed.

Op de achtergrond tegen
een blinde muur van het

OCMW hangt een gedicht van
voormalig stadsdichter Ram-
sey Nasr. Ook dat gedicht gaat
over armoede.

Na deze confrontatie kan

de bezoeker liveoptredens
meemaken op een twintigtal
locaties. Ze verwijzen naar de
favoriete plekken van Elsschot.
Om al die happenings op een
professionele manier te organi-
seren hebben Villanella,
Behoud de Begeerte, Marta!
tentatief, het Willem Elsschot
Genootschap en het
AMVC/Letterenhuis de krach-

ten gebundeld. De coördinatie
gebeurt door Antwerpen Boe-
kenstad.

Een bijzonder onderdeel is
een 600 meter lange banner
met foto's van de auteur en zijn

Er gaat geen j aar voorbij of
er verschijnt een boek over Wil-
lem Elsschot met verrassende

onthullingen. En in de boeggolf
van het boek een herdenking.
De volgende is gepland voor het
Hemelvaartweekend van 19 en
20 mei. De officiële reden is dat

Elsschot 125jaar geleden op 7
mei 1882 in Antwerpen het licht
zag, de stad van zijn hart, want
in de metropool zal hij ook
overlijden op 31 mei 1960.

De overkoepelende titel van
de herdenking luidt Op stap
met Elsschot. De tweedaagse
wandeling begint op zaterdag
19 mei met de onthulling van
een bronzen plaat op het voet-
stuk van Elsschots standbeeld

Guido Lauwaert

DEBAT

DEGEZONDHEIDSZORG
NA10JUNI

OP 5 MEI ORGANISEERT HET VLAAMS GENEESKUNDIGEN-

VERBOND EEN DEBAT ONDER DE PARTINOORZITIERS.

Als het van het Vlaams

Geneesku ndigenverbond
(VGV) zou afhangen, dan
wordt na de komende fede-

rale verkiezingen de gezond-
heidszorg gewoon gesplitst.
Om dat thema in de aan-

loop naar de stembusslag
van 10 juni op de agenda
te houden, organiseert het
VGV samen met Knack en
De Huisarts een debat
onder de voorzitters van de

grootste zes Vlaamse partij-
en. Knack-journalist Patrick
Martens modereert. 'We

willen graag de visie van
alle partijen horen op de
toekomst van de gezond-
heidszorgin Vlaanderen',
zegt Jan Van Meirhaeghe,
de voorzitter van het VGV.

'De communautarisering zal
zeker aan bod komen, net
als talrijke andere knelpun-
ten in onze gezondheids-
zorg die de bevolking beroe-

ren, zoals de innovatieve

technieken en dure genees-
middelen waarvoor minister

Rudy Demotte (PS) nu al
jaren de budgetten blok-
keert.' Het VGV koos ook

nadrukkelijk voor een poli-
tiek debat dat de toon moet
zetten voor de onderhande-

lingen in de nasleep van de
verkiezingen. 'We hebben
bewust de voorzitters uitge-
nodigd en niet de partijdes-
kundigen. Anders wordt het
al snel een gespecialiseer-
de discussie onder tech-

neuten, en wij willen het
thema opengooien naar het
grote publiek', aldus Van
Meirhaeghe.

Thomas Verbeke

DEWERKZAAMHEIDSGRAADIN BELGIË

De werkzaamheidsgraad in België is de laatste 20 jaar almaar gestegen.

62,1 procent van de bevolking op actieve leeftijd (15-64 jaar) is nu aan

het werk. De stijging is haast volledig toe te schrijven aan de steeds
sterkere aanwezigheid van vrouwen

op de arbeidsmarkt. - totaal- mannen
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5 MEt 2007 OM 10.30 UUR IN HET

HERMAN TEIRUNCKAUDITORIUM

VAN DE KBC IN BRUSSEL.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

VIA WWW.VGV.BE.
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