INTERNATIONALE PERS ZAKT AF NAAR HET
FABRIEKSPAND TE ROESELARE
De “Europese debatavond” georganiseerd door Marnixring
Adriaen Willaert was een gigantisch succes.

Toegegeven het feit dat op 14 oktober in een rechtbank in Madrid 9 Catalanen werden veroordeeld
op basis van gemanipuleerde rechtsfeiten hadden we zelf niet gepland. Dat de verbannen Catalaanse
leider Carles Puigdemont naar Roeselare zou afzakken op dinsdagavond 15 oktober met in zijn kielzog
Europees parlementslid en gewezen Vlaams minister-president Geert Bourgeois, en gedelegeerd
bestuurder van Voka Hans Maertens wel.
Heel even werd ervoor gevreesd, maar dat Carles Puigdemont een man van zijn woord is werd nogmaals bevestigd. De
pers had ook massaal lucht gekregen van zijn afreizen naar het West Vlaamse hart Roeselare. Ze waren dan ook massaal
op de afspraak om de Catalaan en de Izegemnaar in beeld te brengen. Dat daar voor hen het nieuwsfeit zat was enigszins
jammer, maar daar kunnen we mee leven. Nochtans kon men er die avond ook een bevlogen Voka voorzitter
aanschouwen.

We hadden het niet zo gemakkelijk gehad om kaarten aan de man te brengen. Oorzaken als een veroordeling van tot
politiek getint debat en bepaalde kleur binnen onze ring kan je gerust naast zich neerleggen. Onze ring bestaat uit een
zorgvuldig select groepje persoonlijkheden die allen hun strepen reeds verdiend hebben in de culturele kringen en/of
verenigingsleven, los van alle politieke kleur. De internationale servicelub Marnixring steunt daarintegen wel het
promoten van de Nederlandse Taal & Cultuur. Onbekend is onbemind, onder dit motto organiseerden we dan ook deze
Europese debatavond met topfiguren die ons en jou zeker iets konden bijbrengen vanuit hun persoonlijke ervaringen en
inzichten. Het doel was om onze jonge club binnen de Marnixring en Roeselare op de kaart te zetten. Iedereen zal
beamen dat dit opzet is geslaagd.

Uiteindelijk werd het weekend ervoor doorgegeven aan de traiteur dat er meer dan 300 aanwezigen zouden zijn. Daarna
was het enkel afwachten en verder voorbereiden met de gemotiveerde ringleden. Dat de zenuwen door onze kelen
gierden eens de avondklok 18u sloeg, en we ons reeds allen in het fabriekspand bevonden, hoef ik je niet te vertellen. Zelf
nam ik de dankbare taak op mij om post te vatten aan de inkom met het boek van de Catalaan himself, velen namen het
al snel ter hande wetende dat ze een persoonlijke notitie in hun boek zouden kunnen laten optekenen. De pers was al
vroeg ter plaatse en de eerste genodigden meldden zich aan. Ik kan je vertellen dat er een soort magie in de lucht hing,
een ruimte gevuld met verwachtingen van veel ruimdenkendheid, en een verlangen naar gedeelde inzichten.
Eens iedereen had plaatsgenomen stak moderator Karl Drabbe van wal. Hij kon dan ook de 3
kleppers aankondigen en gaf eerst het woord aan onze ondervoorzitter Tom Hoornaert. Onze
voorzitter hing op dat moment nog ergens in de lucht tussen Straatsburg en Wevelgem, kan het
symbolischer? Als gepassioneerd ondernemer had Tom weinig moeite om de aandacht op zich te
vestigen, mooie woorden over het actuele thema kwamen dan ook uit zijn mond. Waar gaan we
met Europa heen als je de contradictie ziet tussen de Brexit en de miljoenen Catalanen die onder
de dictatuur van een Spaans regime moeten leven. Daarna kondigde Karl de eerste spreker Hans Maertens aan.
Die gaf een vurig pleidooi over Europa en de gigantische uitdagingen waar
we voor staan. We zijn wat we zijn door Europa, ken je de geschiedenis
nog? Over hoe de Europese Unie is gegroeid vanuit de Europese Unie voor
Kolen en Staal waar wij voortrekker waren. Wij Vlamingen hadden al snel
door dat we een exportnatie in wording waren, en dat samen sterker meer
bracht. Onze eigen Izegemse Geert bevestigde dit daarna want wie o wie
kan terugkijken op een dergelijk parcours met een palmares om u tegen te
zeggen, en dus een ervaring waar menig mens alleen maar kan naar kijken.
Hij vertelde ons ook dat we na enkele mastodonten op heden een grote exportnatie zijn, en dus bijgevolg werd nogmaals
benadrukt voor welke gigantische uitdagingen we staan. Er werd ook verwezen naar econoom Geert Noels, en zijn laatste
boek Gigantisme; een persoonlijke aanrader by the way. Verder vertelde hij over de verwevenheid tussen Carles en
zichzelf. Nadat hij de microfoon terug gaf aan Karl volgde dan ook een innige omhelzing tussen de gewezen volksleiders
Geert en Carles, een emotioneel gevoelig mens zou er al eens een traantje voor durven laten.
De Spaanse aanwezige pers kon dan ook gretig beelden draaien alvorens Karl het woord gaf aan Carles die een staande
ovatie kreeg nog voor hij één woord had gezegd. Eens het woord werd genomen gaf hij ons inzichten over de
economische Catalaanse topregio en hij gaf ons ook mee dat heel veel wereldbedrijven massaal Madrid verlaten om een
tweede vestiging in en rond Barcelona te vestigen. Als ex burgemeester van de prachtige stad Girona waanden we ons
zelfs even op reis midden oktober. We vernamen ook van hem dat hij reeds 2 jaar wakker wordt door een helikopter die
boven zijn verblijfplaats cirkelt, en de treurnis die over hem viel toen hij het had over zijn vrienden onschuldig in Spaanse
gevangenis sprak boekdelen. Bevestiging en geloof in zijn raadsheer, de Tieltse Paul Bekaert sprak hij ook uit. Karl nodigde
Geert en Hans terug uit op het podium om een gezamenlijk debat te voeren. Dat de ex journalist zich zou amuseren kon
je afleiden uit zijn mimiek. Er volgde dan ook nog een amusant debat met pittige vragen en de gedeelde bevestiging dat
we met Vlaanderen, en ruimer met Europa de giganten China en India moeten uitdagen. De ambitie moet zijn om in een
volgend decennia de google, facebook of amazon van deze wereld te zijn.
Na het debat kon voor wie wou een Meet & Greet met zijn persoonlijke favoriet. Wie dorst had gekregen kon terecht bij
onze cateraar die ons verder ook verwendde met heerlijke hartige welgekomen mondvoorraad, om ons innerlijke te
versterken. De dorstigen laven en de hongerigen spijzen, het is heerlijk om gade te slaan. Opmerkelijk was ook dat er
ruimte was voor verder debat; mensen niet in hun persoonlijke kring bleven staan en iedereen zich innerlijk verbonden
voelde.
Dit verslag schreef ik graag vanuit mijn persoonlijke ervaring. De man die het meest ere
toe komt is nl. Filip Van Vyve, hij kon de Catalaan strikken en maakte er een erezaak van
de avond te laten slagen. Die avond kon hij zelf dan ook moeilijk evalueren. Dinsdag
jongstleden hadden we echter onze maandelijkse vergadering bij Pieter Kookt, dat die
verliep in een vorm van extase kan je jouw wel inbeelden.
Peter Vandewalle

