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M elissa en Julie, An en Eefje: de 

tranen zijn gedroogd. Terwijl 

de kinderen in vrede rusten, 

barsten de ruzies los. CVP en SP zijn het 

manifest oneens over de manier waarop de 

problemen bij de politie- en justitiediensten 

moeten worden aangepakt. SP-voorzitter 

Louis Tobback vond het andermaal nodig om 

de CVP een veeg uit de pan te geven. Het 

onderzoek naar het onderzoek bracht aan het 

licht dat de rijkswacht fouten beging. 

Justitieminister Stefaan Declerck lichtte het 

parlement daarover in en de bom barstte. 

Een paar uren voordien had premier 

Jean-Luc Dehaene de poltieke en de 

gerechtelijke wereld nog opgeroepen haar 

volle verantwoordelijkheid op te nemen. 

Maar, omwille van kleine, vaak doorzichtige 

politieke berekeningen is er van een politieke 

verantwoordelijkheidszin niet veel te merken. 

De SP neemt het op voor „de kleine 

politieman", de rijkswacht, en schiet met 

scherp naar de door de CVP gesteunde 

„klasse-justitie". Hoe kunnen de 

meerderheidspartijen op die manier nog een 

beroep doen op de gemeenschapszin, op het 

vertrouwen van de burger in de politieke 

instellingen.' 

Het vertrouwen van de burger in het 

gerecht, in de ordehandhavers en in diegenen 

die de misdadigers moeten opsporen, is 

helemaal zoek. De politiediensten verklaarden 

elkaar de oorlog. Ze beladen bovendien de 

magistratuur met de meest venijnige 

verwijten. Zonder namen te noemen achtte 

een vertegenwoordiger van het Nationaal 

Syndikaat van de Rijkswacht het noodzakelijk 

de magistratuur te beschuldigen invloedrijke 

personen te beschermen. 

De VU is het beu. Voorzitter en senator 

Bert Anciaux en kamerlid, tevens 

justitiespecialist, Geert Bourgeois wensen 

volledige klaarheid in het onderzoek naar het 

onderzoek. Alle betrokkenen moeten gehoord 

worden in de Komissie Justitie. De talrijke 

verklaringen moeten nagetrokken worden. En 

er moeten dringende en daadwerkelijke 

sankties worden getroffen tegen diegenen die 

in de fout gingen, zonder onderscheid des 

persoons. 

De VU is in het biezonder verontrust 

over het behoud van de demokratie. Niet 

zonder reden. Steeds meer toekomstige 

kiezers neigen er toe blanko te stemmen of 

helemaal niet te gaan stemmen. In zijn rubriek 

„op de korrel" pleit Manu Ruys voor de 

introduktie van een „zakenkabinet". SP-

voorzitter Louis Tobback is niet vies van het 

gebruik van „ongewone metoden bij 

ongewone omstandigheden". De 

Dendermondse onderzoeksrechter Freddy 

Troch baalt van het „politieke cirkus". 

Voor de VU moet het „misdadige" 

partijpolitieke spel ophouden. Er is 

daarentegen dringend nood aan een 

samenhangend justitiebeleid. 

Het vertrouwen is zoek. 

Parlementair jaar vervroegd geopend. 

Over het iand van Bossi 

200 Jaar geleden stierf PT. Verhaegen. 
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Een gekruid gesprek. 

V andaag verschijnt het nieuwe boel< van 
Jaai< Vandemeulebroucke en zijn me-

dewerl<er Bart Staes. Het boel< draagt de 
sprel<ende titel Het vlees Is zwak en is een 
vervolg op De hormonenmaffia dat in 1994 
verscheen. Het 
ogenblik van pu-
blikatie valt mid
den in een nooit 
eerder geziene 
politieoorlog. Met 
enig cynisme zou
den we de uitgever willen feliciteren met de 
keuze van de datum. Maar de zaken zijn te 
erg om er over te grappen. 
In hun boek wijden de auteurs ook een 
hoofdstuk aan de manier waarop Justitie de 
hormonenmaffia (o.m. de moord op Karel 
Van Noppen) heeft aangepakt, niettoevallig 
onder de titel... La guerre des files. 
Want wat vandaag door de verschillende 
politiediensten getoond wordt is niet van 
vandaag, lange tijd kon deze kwalijke ruzie 
toegedekt blijven maar moest bij de minste 
vonk een uitslaande brand vormen. Luidt 
deze open politieoorlog werkelijk het laatste 
hoofdstuk in van een staat in ontbinding? 
Want het gaat niet alleen om ruziënde 
politiediensten, ook politici schromen zich 
niet om in deze wansmakelijke vertoning op 
te treden. 
Het hoofd van rijkswachtbond NSRR Paul 

Met wortel 
en tak 

Van Keer, slaat wild om zich heen. De man 
dreigt er mee kwalijke dossiers openbaar te 
maken, dossiers waaruit „tussenkomst van 
hogerhand" moet blijken om aan vervol
ging te ontsnappen. Dat deze stukken ver

volgens nog door 
een meegaand ge
recht ,,zonder ge
volg" worden ge
klasseerd is dan 
weer een aanval op 
het gerecht. Zijn dit 

loze beweringen, of beschuldigingen? Als 
het Van Keer menens is dan moet hij de 
bewijzen op tafel leggen en moet de mi
nister van Justitie optreden. Ofwel tegen 
Van Keer als het om verzinsels gaat, ofwel 
tegen hen die deze praktijken dekken. De 
rijkswacht beschuldigt de gerechtelijke po
litie. En alsof dat nog niet volstaat vraagt 
een ander rijkswacht-sindikaat, het ASRD, 
intrekking van de erkenning van het NSRR 
Terwijl de sindikale federatie van de Bel
gische rijkswacht (SFBR) beweert van geen 
dossiers, zoals meegedeeld door dhr. Van 
Keer, te weten! 
De rijkswacht beschuldigt de gerechtelijke 
politie, haar bonden reageerden woedend 
en somden een resem feiten op waar de 
rijkswacht zou gefaald hebben. En zo blijft 
de molen draaien, van kwaad naar erger. 
Dat vooraanstaande politici ,,een kamp " 

kiezen is wansmakelijk. De SB de jongste 
jaren herhaaldelijk op Binnenlandse Zaken 
neemt het op voor ,,de gendarm"..Minister 
De Clerck van zijn kant geeft de indruk het 
voor „zijn" gerechtelijke diensten te heb
ben, stop daarmee, waarschuwt Freddy 
Troch, voorzitter van het komitee R anders 
dreigt de politieoohog te eskaleren en 
wordt elk vergelijk onmogelijk. Bovendien, 
zo vindt hij, moeten politici nu best een 
toontje lager zingen. Daarmee bedoelt hij 
dat hun parlementaire onschendbaarheid, 
van sommigen de jongste maanden op
geheven, de gerechtelijke procedures ver
tragen. 
De scheiding van de machten is eerbaar en 
het verdedigen waard, maar de werkelijk
heid is anders. In dit land zijn politieke 
benoemingen en tussenkomsten een pest, 
het is niet de eerste keer dat wij daarop 
wijzen. Iedereen weet dat, iedereen klaagt 
ze aan, iedereen vindt ze nefast voor een 
goeddraaiend overheidsapparaat. Maar wie 
doet er wat tegen? Hoe veel jaren reeds 
hamert de Volksunie op deze Belgische 
kwaal? Maar in plaats van haar met wortel en 
tak uit te roeien werd de politieke inmen
ging geïnstalleerd en tot een hoge vorm van 
„sociaal dienstbetoon" verheven. De kwaal 
zit zelfs het kleinste schepenkollege inge
bakken! Wie verleden week de Panorama-
uitzending over het notariaat heeft gezien 

kon vastellen hoe ook de aanstelling van een 
notaris via het hebben van de juiste par-
tijlidkaart verloopt. 
De vinger dient echter niet alleen nchting 
politici te wijzen, ook drukkingsgroepen me
nen dat zij de zaken naar hun hand moeten 
zetten. Verder in ons weekblad leest u een 
noodkreet geuit door de vzw Natuurre
servaten waarin deze de Vlaamse regering 
verwijt te hebben toegegeven aan onge
oorloofde druk vanwege de Boerenbond bij 
een gewestplanwijziging waardoor een na
tuurgebied onvoldoende wordt be
schermd! 
Dit land is rot gepolitiseerd. In een we
tenschappelijke studie, verschenen in Res 
Publica, vinden politologen voldoende pa
rallellen tussen België en Italië wat betreft 
de invloed van politieke partijen op de 
overheidsdiensten, het gerecht inbegre
pen. Zo ver zijn wij dus gekomen! 
Hoe de publieke opinie deze krisis zal ver
werken laat zich raden. Geleerd door het 
verleden moet gevreesd worden dat po
litieke krachten zullen opstaan die deze 
rotte demokratie omver willen werpen en 
vervangen door een ijzeren hand. Ofwel 
keren - en dat hopen wij uit de grond van 
ons hart! - verstandige mensen het ontij, 
tijdig en krachtig. Aan medewerking van de 
Volksunie zal het daarbij niet ontbreken. 

Maurlts Van Lledekerke 



Cemeentekrediet 
De Antwerpse VU-schepen van 
Financiën, Hugo Schiltz, maakt zich 
zorgen over de Vlaamse 
vertegenwoordiging in de 
bestuursorganen van het 
Gemeentekrediet. Deze bank ging 
onlangs een fusie aan met de Franse 
bank Crédit Local de France (CLF). 
Zowel het Gemeentekrediet als de CLF 
zullen telkens voor de helft eigendom 

zijn van twee op te richten holdings. 
Daarnaast komt er een strategisch 
komitee. Hugo Schiltz stelt zich ernstige 
vragen bij de samenstelling van de 
Raden van Bestuur van de banken, de 
holdings én het strategisch komité. 
Telkens weer, blijken de Vlamingen er 
serieus ondervertegenwoordigd te zijn. 
Het Gemeentekrediet heeft daarop nog 
geen passend antwoord kunnen geven. 

Afscheid 
Na zeven jaar politieke verslaggeving voor de krant De 
Morgen, houdt Bart Brinckman het voorlopig voor be
keken. De politiek, zo stelt hij in een uiterst cynische bui, 
heeft hem aan intellektuele uitdagingen niets meer te 
bieden. Brinckman veegt de vloer aan met de meest 
diverse politici. Voor één polltikus kon hij heel wat sym
patic opbrengen, maar die heeft het Intussen ook ver
dorven: ,,Vlaanderens emotioneelste en mij echt dierbare 
polltikus rijdt zich uitgerekend In kommunautaire dossiers 
vast." U mag drie maal raden wie Brinckman daarmee 
bedoelt. 

• DOORDEWEEKS 4 

»Het staat vast dat interim-voor
zitter Mare Van Peel een gooi doet 
naar het voorzitterschap van de CVP. 
Begin juni 1996 nam hij de leiding van 
de l<risten-demol<ratische partij over 
van Johan Van Hecl<e. Eind november 
1996 wordt een nieuwe CVP-voorzitter 
verkozen. Het is nog niet geweten of 
Van Peel tegen eventuele andere kan
didaten moet optornen. 

88 Dat zal onder meer afhangen 
van de CVP-jongeren. Zij sluiten niet 
uit met een kandidaat voor de proppen 
te komen, indien de kandidaat-voor
zitter niet duidelijk verklaart voor wat 
de CVP staat. De CVR aldus de jon
geren, moet nu maar eens duidelijk 
maken hoe ver het staat met de ver
nieuwing, of de partij nog bereid is de 
sociaal bewogen en dynamische Vla
ming aan te spreken, welk projekt de 
partij heeft en hoe ze intern moet 
georganiseerd worden. 

«Vlaams minister-president Luc 
Van den Brande en de Vlaamse mi
nisters Luc Martens en Wivina De Mees
ter allen CVR pleiten voor de invoering 
van het migrantenstemrecht op ge
meentelijk niveau. Meer dan eens, ech
ter, werden de voorstanders van het 
migrantenstemrecht door de CVP te
ruggefloten. 

•Norbert De Batselier (SP) is 
andermaal verkozen tot voorzitter van 
het Vlaams parlement. De VLD en Aga-
lev onthielden zich. Het Vlaams Blok 
kwam zonder sukses met een eigen 
kandidate. Marijke Dillen, voor de dag. 
De VU steunde de kandidatuur van De 
Batselier 

• In opdracht van het weekblad 
Humo heeft het peilingsbureau Mar
keting Unit een opinlepeliing gevoerd 
bij duizend Vlamingen ouder dan vijf
tien jaar. Er werd gepeild naar de wens 
tot verdere staatshervorming, naar de 
Vlaamse identiteit en naar het beeld 
dat de Vlamingen over de Walen heb
ben... 

«... 29% van de Vlamingen, vooral 
de behoorlijk geschoolden, de betere 
verdieners, de goed geïnformeerden 
en de taalvaardigste groep, zou van 
mening zijn dat er nog verder moet 
worden gefederaliseerd. Diezelfde 
groep heeft een veel lagere dunk van 
Wallonië dan de gemiddelde Vla
ming... 

VLAAMSE BEGROTING 
Tegen 1998 voorziet de Vlaamse regering 
een volledig evenwicht in de begroting. 
Dat voorspelde minister-president Luc 

Nan den Grande tijdens de september
verklaring die hij maandag 23 september 
in het Vlaams parlement voorlas. In deze 
verklaring werden de voorziene begro
tingsmaatregelen voor 1997 aangestipt. 
Voor het eerst geeft Vlaanderen minder 
uit dan het ontvangt. In 1997 zou 541,4 
miljard aan inkomsten worden binnen
gerijfd, terwijl 553,2 miljard aan uitgaven 
wordt gespendeerd. Het kastekort slinkt 
daarmee van ruim 27 miljard in 1996 
naar bijna 12 miljard in 1997. 

INKOMSTEN EN 
UITGAVEN 
Tijdens de septemberverklaring werd een 
aantal beleidskrachtlijnen voor 1997 uit
getekend: werkgelegenheid, duurzame 
groei, milieuzorg, natuurbehoud, leef
bare steden en dorpskernen, kwaliteit van 
het leven en een effektieve bestuurs
kracht. Een aantal van die beleidslijnen 
werd duidelijk gekonkretiseerd, andere 
hebben minder om het lijf. Alleszins komt 
de Vlaamse regering haar belofte na om 
de belastingen niet te verhogen. Met 
slechts een ruimte van nog geen zes 
procent van het Vlaams budget om eigen 
fiskale inkomsten aan te boren, heeft de 
Vlaamse regering niettemin beslist de 
algemene suksessierechten te verlagen, 
wat zowel de gezinnen als de bedrijven 
ten goede komt. De Vlaamse regering 
blijft van plan - eventueel zonder de 
goedkeuring van de andere deelstaten -
om de vennootschapsbelasting selektief 
te verlagen voor bedrijven die hun per
soneelsbestand op peil houden. In na
volging van het principe „de vervuiler 
betaalt" komt er een heffing op grond
water en een verhoogde heffing op huis
houdelijk afvalwater. 

WERKCfLECENrtEID 
Via rechtstreekse overheidsmaatregelen, 

in het biezonder via onrechtstreekse 

maatregelen, wil de Vlaamse regering de 

werkgelegenheid aanzwengelen. Zo moe
ten onrechtstreekse maatregelen als per
manente vorming, ondernemerschap en 
investeringen in infrastruktuur werk aan 
de winkel brengen. De meeste aandacht 
gaat daarbij uit naar investeringen in 
industriële terreinen en naar opleiding, 
wetenschappelijk onderzoek en techno
logische ontwikkeling. De binnenvaart 
krijgt een financiële injektie van 600 
miljoen. De zeehavens mogen op een 
ekstra krediet van 1 miljard rekenen. Ook 
het aantrekken van buitenlandse inves
teringen behoort tot één van de top
prioriteiten, onder meer via de oprichting 
van een Fonds Vlaanderen-Azië. Tot de 
rechtstreekse maatregelen behoren het 
aanbieden van jobs voor 1400 langdurige 
werklozen en . de 350 voorziene sta
geplaatsen in de openbare sektor voor 
schoolverlaters. 

MILIEU 
Met 8,7 miljard voor het budget Milieu 
komt de Vlaamse regering „enigszins" 
tegemoet aan het „groene denken". Ter 
vergelijking: meer dan 42 miljard gaat 
naar openbare werken en verkeer. Maar 
goed, de inspanningen gaan in de eerste 
plaats naar waterzuivering en de ver
snelde bouw van gemeentelijke riole
ringen. En via de milieuheffingen wordt 
het Minafonds gestijfd met 20 miljard. 
Milieu is overigens een breed begrip, slaat 
op de algemene kwaliteit van het leven en 
dus kan de „milieubegroting" niet met
een als de enige ekologische maatstaf 
worden aanzien. Zo zal de leefkwaliteit in 
achtergestelde buurten en in steden wor
den verhoogd. Er komt ook geld vrij voor 
nieuwbouw, wijkrenovatie en het aan
leggen van fietspaden. Op die manier 
kombineert de Vlaamse regering eko-
nomie aan ekologie, sociale huisvesting 
en verkeersveiligheid. 

ONDERWIJS EN 
KULTUUR 
Onderwijs blijft traditioneel het hoofd
aandeel binnen de Vlaamse begroting. 
Met bijna 49% van het voorziene budget 
zal vooral aandacht worden besteed aan 
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scholenbouw. Kuituur blijft het zwakke 
broertje. Al mag de nieuwbakken mi
nister Luc Martens (CVP) zich verheugen 
op iets meer geld dat in de eerste plaats 
moet dienen om de KVS te renoveren en 
in de tweede plaats om meer geld toe te 
kennen aan de musea. 

FEDERALE BEGROTING 
De federale regering Dehaene II legt de 
laatste hand aan de begroting 1997. Voor 
1 oktober 1996 moeten de begrotings
voorstellen aan het parlement worden 
voorgelegd. Om de EMU-normen te ha
len moet liefst 101 miljard gevonden 
worden. De helft daarvaan zou reeds in 
het bereik liggen. Zo zullen de verbruiks
belastingen verhoogd worden door 
nieuwe aksijnsen op benzine en door 
prijsverhogingen op tabaksprodukten, sa
men goed voor zo'n 15 miljard. Andere 
fiskale en niet-fiskale maatregelen zoals 
het terugschroeven van fiskale voordelen 
voor bedrijfswagens zouden in totaal 25 
miljard in het laatje 

brengen. Ook in de ziekteverzekering 
werd geld gevonden volgens het aloude 
recept waarbij hier en daar een maatregel 
wordt uitgevoerd die in feite al jaren op 
stapel stond: goed voor 19 miljard. Nog 
eens 10 miljard zou binnengerijfd worden 
via besparingen in de verschillende de
partementen. 

Zoals gewoonlijk worden de hete hang-
zijzers naar het einde van de onder
handelingen verschoven. Over die laatste, 
maar politiek delikate maatregelen is bit
ter weinig geweten. De koalitiepartners 
zoeken eerst en vooral een uitweg uit het 
pensioendossier. In navolging van de 
richtlijnen van de Europese Kommissie 
moet de pensioenleeftijd tussen mannen 
en vrouwen gelijkgeschakeld worden. In 
de toekomst moeten beide seksen eveveel 
jaren gewerkt hebben om van een vol
waardig pensioen te kunnen genieten. 
Vooral de vrouwelijke ministers staan 
echter eensgezind op de rem. Er wordt nu 
gezocht naar een kompromis. 

ASB 
Over de invoering van een Algemene 
Sociale Bijdrage blijft onzekerheid be
staan. Alleszins komt er geen echte ver
mogensbelasting. Wel wordt eraan ge
dacht hogere inkomsten te heffen via de 
onroerende voorheffing en via de ven
nootschapsbelasting. Daartegenover zou
den de sociale bijdragen op arbeid wor
den verlaagd, allicht in ruil voor meer 
aanwervingen. In de kinderbijslagen en 
de werkloosheidsuitkeringen vallen 
slechts „kleinere ingrepen te verwach
ten". Misschien zal de leeftijdstoeslag 
voor het eerste kind worden ingeslikt. 

26 september 1996 



Se non e vero... 
Agalev gaat investeren in externe kommunikatie, zo 
lazen we in de krant. De groenen hebben na de vorige 
verkiezingen ingezien dat een kampanje, gericht op 
personen, hun partij meer stemmen kan opleveren. 
In De Morgen lezen we politiek sekretaris Wilfried 
Bervoets zeggen: „Tijdens de jaren '80 kon je je dat 
permitteren, (een minimale kampanje voeren/red.) 
Nu win je met die instelling geen verkiezingen meer." 
Voorts gaf Bervoets te kennen dat de samenwerking 
met VU, SP en ABW, rond de 14 groene aktiepunten, 
op het nationale vlak „...lijkt te lukken. Nu gaan we 

in diverse steden hetzelfde proberen." 
Los van het feit dat de groene partij door haar nieuwe 
opstelling inzake verkiezingspropaganda verzaakt 
aan haar alternatief, 'propere lei'-imago, deed ons de 
mededeling dat de groenen de steden in zouden 
trekken met hun puntenprogramma toch lichtjes 
glimlachen. Temeer daar Agalev rond die punten dus 
blijkbaar met de VU in zee wil. Leest U mee? 
„Agalev heeft zich eigenlijk nooit beziggehouden 
met het Vlaams-nationalistisch tema (...). En dit om 
niet eens zo'n slechte redenen. (...). Typerend is onze 
Agalev-reaktie op het Coppieters-projekt, waarbij al 
onze aandacht eigenlijk de rood-groene tak betrof en 

waarbij de VU amper werd besproken, zij het als een 
terzijde. (...) Om onze Duitse anti-racistische vrien
den te parafrazeren toen ze als slogan kozen: 'Aus-
lander, bitte last uns nicht mit den Deutschen allein', 
zou ik willen zeggen: 'Walen, laat ons niet alleen met 
de flaminganten, geef onze Belgische Ardennen terug 
en laten we nog lang op de schoolbanken mogen 
zingen: 'O dierbaar België, de ezel kan niet schijten, 
want zijn hol is toegeplakt met col'." 
Letterlijk uit een opinie-artikel van René Los, po
litiek sekretaris Agalev-Antwerpen in De Morgen 
van vorige week donderdag. Er is nog werk in 't 
Stad... 

< D O O R D E W E E K S 

Allicht mogen de werkloze schoolver
laters wat langer wachten op hun eerste 
uitkering. Onderwijl kunnen ze de re
gering diets maken hoe de Sociale Ze
kerheid moet worden gemoderniseerd, 
want daar komt alsnog weinig van in 
huis. 

SAMENLEEF-
KONTRAKTEN 
Het oorspronkelijke non-diskrirainatie 
wetsvoorstel dat CVP-jongere Luc Wil-

lems samen met SP'-er Renaat Landuyt in 
de Kamer had ingediend, werd door de 
kristen-demokratische partij naar de 
pruUemand verwezen. Voor de CVP hoeft 
een algemeen diskriminatieverbod niet 
langer omdat dit verbod in de grondwet 
en in het Europees Verdrag van de Rech
ten van de Mens staat vermeld. 
De CVP koppelt de samenleefkontrakten 
nu aan de niet-diskriminatie van ho
moseksuelen. Omdat homoseksuelen niet 
kunnen en mogen huwen, wil de CVP 
samenleefkontrakten voor hen „in over
weging nemen". Homo's zouden even
tueel wettelijk mogen samenwonen in
dien kan aangetoond worden dat hun 
relatie een duurzaam karakter heeft. Hoe 
dat kan worden aangetoond, is zeer de 
vraag. En met haar standpunt kreeërt de 
partij een nieuwe diskriminatie. Want, 
voor hetero's blijft het huwelijk, aldus de 
CVP, de absolute norm. 

VU EN SAMENLEEF
KONTRAKTEN 
Tijdens een perskonferentie op dinsdag 
24 september verwoordde VU-kamerlid 
Geert Bourgeois een aantal ideeën om
trent de samenleefkontrakten. Zo is het 
huwelijk voor heteroseksuelen niet de 
absolute, dan wel de relatieve norm. 
Alleszins wordt er gepleit voor het in
voeren van samenleefkontrakten voor 
homoseksuelen. Een dergelijk statuut 
gaat sterk in de richting van het tra
ditionele huwelijk. Homoseksuelen zou
den dezelfde rechten en plichten krijgen 
als heteroseksuelen. Denken we daarbij 
aan het erfrecht, het goederenstelsel, de 
ontbindingsregelingen, het onderhouds-
geld e.d.m. 

Wat betreft het adoptierecht voor ho
moseksuelen is de partij haar standpunt 
aan het uitklaren. 

I FIAMMINGHI 
Koor en orkest van de BRTN gaan niet 
over in het prestigieuse, maar erg ge
polijste private orkest I Fiamminghi. 
Beide partijen hebben de oorspronkelijke 
princiepsovereenkomst van30 april 1996 
vroegtijdig beëindigd. 

Vooral de VU heeft er steeds sterk op 
aangedrongen het BRTN-koor en orkest 
te behouden. Voor de partij zijn slechts 
een autonoom BRTN-koor en orkest in 
staat om nieuwe en kwaliteitsvolle pro-
dukties te leveren, in tegenstelling tot I 
Fiamminghi dat zich louter bezighoudt 
met reprodukties van reeds gekende en 
vaak erg klassieke werken. 
Het VU-standpunt werd mede onder
schreven door de meerderheid van de 
Raad van Bestuur van de BRTN, door het 
kabinet van minister-president Luc Van 

den Brande en vooral door het kabinet 
van kultuurminister Luc Martens, beiden 
CVP. 

Oorlog biJ de 

politie? 

Kanon? 

M aandag j. l . pakten twee kranten uit met een peiling 
naar de kiesintenties. Het waren de eerste 

peilingen na de affaires en uit de resultaten blijkt dat 
hoera-geroep nnisplaatst zou zijn. 

La Libre Belgique pakte maandag uit met 
een uitgebreide peiling bij 2000 inwoners 
van België (750 Vlamingen, evenveel Wa
len en 500 Brusselaars). De vragenronde 
werd dit l<eer gehouden tussen 4 en 15 
september. De affaire Dutroux was toen 
reeds in alle Inevigheid losgebarsten, op de 
aanhoudingen van de vermoedelijice 
moordenaars van André Cools was het 
wachten tot 6 september. 
Zoals mocht worden aangenomen is de PS 
één van de verliezers. Haalden de Waalse 
socialisten op 21 mei 1995, bij de jongste 
nationale verkiezingen, nog 33,8% van de 
stemmen, nu zouden zij zich met 31,7% 
moeten tevreden stellen. Ook haar Waalse 
koalitiepartner de PSC deelt in de klappen: 
een daling van 3,6% ten opzichte van mei 
'95. De PS blijft bezuiden de taalgrens de 
grootste partij, maar voelt nu wel de hete 
adem van de PRL, de Franstalige liberalen, 
in haar nek. Bedroeg het verschil in '95 
nog 9,8%, nu heeft de PRL nog slechts 
3,5% goed te maken op de PS. 
In Vlaanderen doet zich hetzelfde sce
nario voor: koalitiepartners CVP en SP 
verliezen lichtjes ten opzichte van '95, 
respektievelijk 0,8% en 1,7%, VLD, Vlaams 
Blok en Agalev winnen. De VU verliest 1,1% 
van de stemmen (6,3%) en moet daarmee 
Agalev, in tegenstelling tot mei '95, voor 
laten gaan. 

Ongeveer in dezelfde periode liet ook De 
Morgen een soortgelijke peiling uitvoeren 
in Vlaanderen. De cijfers en trends zijn 

ongeveer dezelfde, al krijgt de vu hier 
8,3% toebedeeld, daarmee nipt achter 
Agalev blijvend maar, in tegenstelling tot 
Agalev, in het winnende kamp ten op
zichte van de vorige peiling. 
Brussel kent, volgens La Libre, de liberalen 
als grote winnaars: PRL-FDF zowel als VLD 
sprokkelen meer stemmen bij elkaar dan 
in '95. Gezien in het geheel zouden de 
Vlamingen in Brussel kunnen rekenen op 
16,1% van de stemmen. 
Deze tussentijdse test peilde ook naar de 
populariteit van de individuele politici. De 
gegevens daarvan zouden evenwel sterk 
'gekleurd' kunnen zijn door de wijze van 
ondervragen. De respondenten kregen, 
afhankelijk van hun woonplaats in Vlaan
deren, Wallonië of Brussel, een alfabe
tische namenlijst met daarop 31 politici 
voorgelegd. De redaktie van La Libre had 
deze samengesteld aan de hand van ver
antwoordelijkheden, bekendheid (sic) en 
'aktualiteitsgehalte'. indien deze drie kri-
teria strikt gehandhaafd werden dan is het 
vreemd dat Brussels staatssekretaris Vic 
Anciaux niet is opgenomen in de lijst van 
Brussel. De vraag dient ook gesteld te 
worden of het nuttig is van enkel politici 
op te nemen die door La Libre worden 
verondersteld 'gekend' en 'aktueel' te zijn 
en of een beperkte lijst niet ook zorgt voor 
beperkte, en dus vertekende, resultaten. 
Zo werden in de Vlaamse lijst bv. wel 
opgenomen FIlip Dewinten Wilfried Mar
tens en Elio dIRupoeu niet pakweg Frank 

Vanhecke, overigens de enig ontbre
kende Vlaamse partijvoorzitter, Johan Van 
Hecke en Jean-Pol Poncelet 
Wat de resultaten betreft: in Wallonië is 
PhilippeMaystadt ministervan Financiën, 
de meest geliefde en op José Happart na 
boeten alle Waalse socialisten aan po
pulariteit in. in Vlaanderen mag Louis Tob
back zich nog steeds de publiekslieveling 
bij uitstek noemen, zij het in mindere 
mate dan voorheen. Na hem komen een 
zwaar verliezende Jean-Luc Dehaene en 
een stagnerende Cuy Verhofstadt. Laats-
genoemde wordt op de voet gevolgd 
door Mieke Vogels en Bert Anciaux, bei
den goed voor een vierde plaats met stip 
Vermeldenswaard is ook dat Stefaan De 
Clerckv\ie\ vaari; bij recente optredens. 
Mogelijk boeiender zijn de resultaten van 
La Libres peiling naar het vertrouwen van 
de kiezer in zijn of haar regering. Boei
ender, maar ook bedroevender zo blijkt. 
Beperken we ons tot de resultaten van die 
regeringen die voor de Vlamingen be
langrijk zijn dan komen we tot volgende 
onthutsende vaststellingen. 23% onder 
hen blijkt vertrouwen te hebben in de 
Vlaamse regering, 41% heeft dat niet, de 
rest heeft 'geen mening', wat niet veel 
goeds doet vermoeden. Voor de federale 
regering, waar ook de mening van Walen 
en Brusselaars is opgenomen, zijn de re
sultaten zo mogelijk nog slechter: 19% 
vertrouwt de ploeg van Dehaene, 25% 
heeft geen mening, liefst 56% vertrouwt 
Dehaene en de zijnen voor geen cent. In 
Brussel, tot slot, schijnt één en ander 
beterte verlopen: 41% schaart zich achter 
de Brusselse regering, 31% doet dat dui
delijk niet, de rest heeft geen mening. Hoe 
goed sommige partijen en politici het dan 
onder persoonlijken titel ook mogen 
doen, het gros van de burgers zou hen 
zelfs geen klein gedeelte van de spaar
centen toevertrouwen. De regeringen 
zullen ze daarom binnenkort zelf komen 
halen. 

(gv) 
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stof tot spreken 
"De bloemenverkoop op openbare 
plaatsen door mensen wier 
identiteitspapiersn niet in orde zijn, is 
een fenomeen dat zich uitbreidt als een 
olievlek. (1) Aan welke wettelijke 
vereisten moet men voldoen om dat 
soort handeltje te mogen drijven. (2) 
Welke maatregelen worden in de regel 
getroffen wanneer die verkoop wordt 

vastgesteld? (3) Hoeveel illegalen 
werden wegens dat soort verkoop 
gearresteerd? (4) Denkt men erover 
onze bloemisten te vergoeden voor de 

tengevolge van die ongereglementeerde 
handel 'gederfde inkomsten." 
De 'Eigen volk eerst'-teorie wordt hier 
door FN-Kamerlid Hugues Wailliez 
mooi verwoord. Met name de evolutie 
van 'mensen wier identiteitspapieren 
niet in orde zijn' naar 'illegaal' is 
boeiend om volgen. Bij vraag (4) is 
trouwens elke ambulante 
bloemenverkoper 'ongereglementeerd'. 

• WETSTRAAT • 

D 

Geert 
Bourgeois: 

"Het 
regerlngs-

pleldool voor 
verantwoor

delijkheidszin 
mist geloof

waardigheid." 

4 

lOnderdag 19 september kwam de Kamer 
vervroegd uit vakantie om een uitvoerig 

debat te houden over de werking van het justitie
apparaat. Het werd een sereen debat. VU-kamerlid 

Geert Bourgeois liet zich daarbij niet onbetuigd. 

Pleidooi voor een 
onicreuicbare en 

hoogstaande 
magistratuur 

De uitzondering vormt de regel. Nor
maliter staan oppositie en meerderheid 
lijnrecht tegenover elkaar. Van een op
bouwende dialoog is er dan nauwelijks 
sprake. Deze keer bleek de parlementaire 
demokratie de bovenhand te halen. Het 
parlement deed zijn kontrolefunktie alle 
eer aan. En de regeringsleider schudde 
zijn ongenaakbaar imago even van zich af. 
De schrik voor een anti-politiek klimaat 
heeft daar veel mee te maken. De zaken-
Dutroux en Cools worden bij de publieke 
opinie ervaren als de zoveelste uitwa
seming van een inefficiënt politiek beleid 
dat bepaald wordt door struisvogelpo
litiek, een doorgedreven politisering en 
een uitgesproken politiek kliëntelisme. 
Niet zelden wordt het Belgisch politiek 
bedrijf vergeleken met het „maffiose" 
Italië. Het zijn allicht overtrokken kon-
klusies. Maar, het niet neemt weg dat het 
geloof in de rechtsstaat is bedreigd: al
maar nadrukkelijker wordt het justitieel 
beleid aanzien als een doorgedreven 
vorm van klasse-justitie. 

ONDERBETAALDE 
MAGISTRATEN 

In zijn regerinsverklaring erkende pre
mier ]ean-Luc Dehaene dat het wan
trouwen van de bevolking in de Belgische 
instellingen is vergroot. Tegen zijn ge
woonte m, keek de eerste minister ook in 
eigen boezem. De federale regering, aldus 
Dehaene, hield zich al te veel bezig met de 
sociaal-ekonomische dossiers, waardoor 
de noodzakelijke en dringende gerech
telijke maatregelen op de achtergrond 
bleven. Overigens waarschuwde de pre
mier ervoor het gerechtelijk apparaat niet 
over één kam te scheren. VU-kamerlid 
Geert Bourgeois zat op dezelfde lijn: „Er 
is inderdaad een malaise in het gerecht. Er 
is wantrouwen. Maar, men mag niet 
overdrijven, geen olie op het vuur gooien. 
Er zijn ook veel bekwame en plichts

getrouwe magistraten die hoewel ze on
derbetaald zijn toch hun verantwoor
delijkheid opnemen. Aan hen wil ik hulde 
brengen." 

TALLOZE VRAGEN 

Premier Dehaene heeft de onhebbelijke 
gewoonte zelden te luisteren naar wat de 
parlementairen te bieden hebben. Niet zo 
als Geert Bourgeois achter het spreek
gestoelte plaatsneemt. De Izegemse „stu-
dax" dwingt niet voor niets zowel in 
gerechtelijke als in politieke kringen res-
pekt af. Niettemin spaart hij zijn kritiek 
niet: „Eens te meer moet ik het gebrek 
aan openheid aanklagen. Op dit moment 
krijgt het parlement nog altijd geen inzage 
in de verslagen van de procureurs-ge
neraal. Ik had ook gehoopt dat wij van de 
regeringsleider een konkrete visie hadden 
gekregen. Dit is niet gebeurd. Mede om
wille van de verdeeldheid binnen de re
gering blijven er heel wat belangrijke 
vragen vrijwel onbeantwoord. Zo is er de 
vraag naar de gerechtelijke verantwoor
delijkheid én de politieke verantwoor
delijkheid. Er is de vraag naar de visie op 
het genaderecht. Er is de vraag naar de 
hervorming van het gerecht en naar de 
scheiding der machten. Terwijl de meest 
essentiële vraag betrekking heeft op de 
vrijwaring van de rechtsstaat." 

VOORBEELD GEVEN 

Premier Dehaene brak een lans voor meer 
verantwoordelijkheidszin binnen het ge
recht. Ook Geert Bourgeois acht een 
debat over de verantwoordelijkheden 
binnen de justitie, binnen de gemeen
telijke politie en binnen de rijkswacht 
noodzakelijk. De zware fouten moeten 
bovendien gesanktioneerd worden. 
Maar, daartoe is een debat noodzakelijk, 
terwijl de parlementairen nauwelijks over 
de noodzakelijke gegevens beschikken. 
„Bovendien", zo voegde Geert Bourgeois 

In het Kamerdebat erkende J.L Dehaene dat zijn regering te weinig oog had 
voorde verzuchtingen van het voile. Ongewoon! 

daaraan toe, „moet de regering zelf het 
voorbeeld geven. Ik hoor graag pleiten 
voor verantwoordelijkheidszin van het 
gerecht, maar waar blijft de verantwoor
delijkheidszin van de regering? Dertien 
maanden na de regeringsvorming blijft 
het voorziene ontwerp op de ministeriële 
verantwoordelijkheid in de koelkast ste
ken, terwijl de parlementaire onschend
baarheid als een voorrecht in de grond
wet werd gebeiteld. Overigens heeft de 
regering zich nog steeds niet als bur
gerlijke partij aangesteld in een aantal 
belangrijke schandalen als de Agusta-
zaak. Het regeringspleidooi voor ver
antwoordelijkheidszin mist dan ook 
enige geloofwaardigheid." 

GERECHTELIJKE 
HERVORMINGEN 

In het biezonder over de noodzakelijke 
gerechtelijke hervormingen, blijft de re
gering erg vaag. Onder meer de ver
deeldheid tussen de koalitiepartners heeft 
daarmee vandoen (zie WIJ, 19 septem
ber). Toch zijn er meerdere oorzaken. 
Geert Bourgeois: „Dit kabinet heeft zich 
al te eenzijdig gekoncentreerd op de 
Maastricht-norm. De regering presteerde 
het zelfs om een half miljard uit het Fonds 
voor Slachtofferhulp over te hevelen voor 
de dekking van de EMU-norm. En over 
de gerechtelijke hervormingen luidden de 
heren Wan Parys (CVP) en Landuyt (SP) 
een andere klok. Juist daarom weten we 
nog altijd niet wie de leiding zal opnemen 
van het strafrechtelijk beleid in ons land. 
Zal het kollege van prokureurs-generaal 
de macht krijgen om zelf ook onafhan
kelijke prioriteiten te kunnen bepalen? 
Gaan we naar een eenheidsparket, zoals 
de SP bepleit, of behouden we de 27 
onafhankelijke parketten, zoals de CVP 
wil? Het lijkt erop alsof men van deze 
dossiers gebruik wil maken om juist de 
greep van de politiek op het gerecht te 

verstevigen. Dat blijkt ook uit de dis-
kussie omtrent de gerechtelijke kontrole. 
Zo wordt er op vraag van de koning en 
onder invloed van de SP onomwonden 
gepleit voor meer externe kontrole. 
Steeds meer horen we sommigen zelfs 
aandringen om de externe kontrole uit te 
breiden naar een kwaliteitskontrole op de 
vonnissen. Dit kan niet. De onafhan
kelijkheid van de rechtelijke macht, de 
hoeksteen van de demokratie, komt daar
door op de helling te staan. Terwijl we 
nog altijd geen uitsluitsel hebben over de 
resultaten die een interne kontrole bij het 
gerecht kan opleveren. Het gerecht kan 
toch ook een interne kontrole uitvoeren 
en bovendien overgaan tot een interne 
zuivering! Ais daarenboven nu eens de
gelijk werk zou worden gemaakt van de 
depolitisering van het gerecht zouden we 
al veel verder staan." 

KOMMUNAUTAIRE DIMENSIE 

Zonder de demagogische toer op te gaan, 
betrok Geert Bourgeois ook de kom-
munautaire dimensie in de diskussie. Zo 
vroeg hij zich af of: „Er in bepaalde delen 
van Wallonië geen dermate grote ver
strengeling van politiek en gerecht be
staat zodat bepaalde dossiers worden toe
gedekt?" 

„De Waals-Vlaamse problematiek", zo 
besloot Bourgeois, „wordt steeds meer 
toegespitst op de waarde van de de
mokratie en op de depolitisering van het 
gerecht. Als de regering een veto blijft 
stellen tegen deze depolitisering dan kun
nen wij niet langer aanvaarden in een 
staat te leven waarin niet gestreefd wordt 
naar een hoogstaande, onkreukbare, on
afhankelijke, goed betaalde en volkomen 
gedepolitiseerde magistratuur." 
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E nkele maanden geleden publiceerden Maurits 

Coppieters en Norbert De Batselier 'Het 

Sienjaal'. Dit dokument was het werk van 

intellektuelen die dromen van een progressief 

samenwerkingsverband. Hun boek bevat o.m. een 

ontleding en een waslijst van te realiseren 

objektieven, de zgn. kontrakten. 

4' OPINIE • 

De bange progressieve man 
De reakties in de pers op 'Het Sienjaal' 
waren algemeen eerder negatief. Opval
lend was de beoordeling door Willy Pei-
rens, voorzitter van het ACV Hij verweet 
de auteurs wereldvreemdheid en ama
teurisme. Dat was ook de mening van 
gewezen SP-voorzitter Frank Vanden-
broucke in een interview met Knack (15 
mei j.1.). Hij had zeer fundamentele kri
tiek op filosoof Riccardo Petrella die 
Coppieters' analyse duidelijk had geïn
spireerd. 

En nu naar de de inhoud van het manifest. 
Wat fundamenteel fout loopt in 'Het 
Sienjaal' is de ontleding. Het is het klas-
siek-kommunistisch verhaal zoals je dat 
terugvindt in pamfletten van extreem
linkse groepen. Het woordgebruik werd 
wel enigszins aangepast en gemoderni
seerd. Voor de 'analyse' werd er vooral 
gesteund op Petrella en de Groep van 
Lissabon. Wat ook totaal afwezig blijft, is 

een grondige en systematische zelfkritiek 

van het Belgisch socialisme. En dat is een 
enorm gemiste kans. 
Laten we nu wat meer ingaan op de 
details. Machteloze vakbonden en een 
ongrijpbaar oppermachtig internationaal 
grootkapitaal, daar draait het om. Kan 
het nog kommunistischer? Terecht wijst 
Vandenbroucke er in zijn kritiek op dat 
het kapitalisme al jaar en dag inter
nationaal georganiseerd is. De overheid 
zou daar machteloos tegenover staan. Dat 
is klinkklare nonsens. De overheid kan 
wel degelijk protektionistische maatre
gelen uitvaardigen. En dat gebeurt ook 
effektief door de Europese Unie. De EU 
afschilderen als een duiventil waar de 
multinationals de baas zijn, klopt niet. De 
internationale handelsakkoorden, de zgn. 
GATT, zijn bikkelhard onderhandeld ge
worden door de (politieke) vertegen
woordigers van de EU. Maar alles is een 
kwestie van geven en nemen. Voor ex
treem-linkse maximalisten is dat natuur
lijk onbegrijpelijk. Wat de auterus ver
zwijgen is het feit dat de extreem hoge 
loonkosten in België onze positie binnen 
de Euromarkt en daarbuiten zwaar heb
ben ondermijnd. En dat is niet de schuld 
van het grootkapitaal of de direkties van 
de multinationals, maar van een vak
beweging voor wie loonsverhogingen 
duizend keer belangrijker waren dan het 
stimuleren van duurzame tewerkstelling. 
Machteloze vakbonden? Wie de hoogste 
lonen ter wereld uit de brand gesleept 
heeft, is niet machteloos. Machteloos is 
men inderdaad om nog verder de weg op 
te gaan van het platvloers materialisme, 
de zoveelste loonsverhoging ten koste van 

de werklozen, ten koste van de SZ, ten 
koste van de openbare financiën, ten 
koste van het leefmilieu. Men kan de 
loonkostenkloof binnen de EU echt niet 
verder vergroten. De linkerzijde in Vlaan
deren praat graag over het racisme van 
extreem-rechts. Waarom moeten wij zo-
veeel meer verdienen dan arbeiders en 
bedienden elders.' Zijn wij soms een soort 
van supermensen? Natuurlijk zijn daar de 
gigantische winsten, maar over even 
grote verliezen wordt altijd zeer zedig 
gezwegen. Een elementaire kursus boek
houden en bedrijfsekonomie instuderen 
zou hier op zijn plaats zijn. Winst wordt 
ook nog gebruikt om reserves aan te 
leggen. Hiermee kan een onderneming de 
verliezen tijdelijk opvangen zonder dat 
men het bedrijf onmiddellijk moet slui
ten. 

Waar de auteurs ook niet op ingaan, is het 
feit dat hoge loonkosten extreme au
tomatisering hebben uitgelokt. Zonder 
toepassing van spitstechnologie was de 
ekonomische katastrofe nog groter ge
weest. Het was immer automatiseren of 
verzuipen. 

We zouden nog verder kunnen gaan met 
hun ongenuanceerd bekritiseren van het 
konkurrentie-principe. Er bestaat maar 
één alternatief voor konkurrentie, en dat 

is de centraal-geleide planekonomie, al 
dan niet demokratisch gestruktureerd. 
Dan kom je terecht in een totaal ander 
ekonomisch systeem, met zijn voor- en 
nadelen. Ik stel echter vast dat overal ter 
wereld deze systemen worden afge
bouwd. Allemaal de schuld van het sta
tenloze grootkapitaal? 
In de analyse is er ook sprake van Vlaan
deren en de internationale konkurren-
tiestrijd. De Vlaamse gemeenschap zou 
die aangezwengelde strijd zogezegd moe
ten doorprikken. SP'er Willockx heeft als 
Belgisch Progressief Socialist heel wat re
laties in Wallonië. Kan hij als gangmaker 
niet eens een studiereis organiseren naar 
de industrieel-archeologische sites van 
Luik en Charleroi? Daar weten ze alles 
over 'anti-kapitalistische struktuurher-
vormingen' en de 'positieve implemen
tatie' op de investeringen en de tewerk
stelling. 

Tot slot de problemen van de Derde 
Wereld. Ook hier zouden het weer de 
multinationals zijn die alles kapot maken. 
Nooit gehoord over het falen van de 
plaatselijke elites die aan onze univer
siteiten de verstaatsing hebben geleerd? 
Arme Afrikaanse keuterboer die al die 
camarades-fonctionnaires en camarades-

militatres mag onderhouden. 

Ook even grasduinen in het hoofdstukje 
'Ecologisch contrakt'. Bedrijven willen 
wel degelijk extra investeren m een mi
lieuvriendelijk produktieproces, als daar
voor tenminste... centen zijn. De vak
beweging zag liever de middelen af
vloeien naar loonsverhogingen dan naar 
een schoner leefmilieu, maar dat mag niet 
openlijk gezegd worden, dat is 'reak-
tionair'. 

I.v.m. het 'Sociaal contract' nog volgende 
opmerking. Men verwerpt een duale 
maatschappij, men wil eindelijk iets doen 
aan de werkloosheid. Men zingt dat liedje 
al sinds jaren. En toch zit dit land met één 
miljoen officiële en officieuze werklozen, 
dankzij dat toch zo fel bewierookte Bel

gisch sociaal overlegmodel, samen met de 
kommunautaire spitstechnologie, hét ex-
portprodukt van de Belgische politieke en 
syndikale elite. 

Om af te sluiten zou ik VUJO en anderen 
die hoog oplopen met 'Het Sienjaal' wil
len uitnodigen om ook het boek De 

losbandige jaren van Jan Bohets eens te 
lezen. 

Eddy Van Buggenhout 5 

Vlaamse regering keldert 
vernieuwing natuurbeleid 

In een persnota reageert Natuurreser
vaten - Vlaanderen scherp op de houding 
van de Vlaamse regering In het dossier 
Uitkerkse polder dat op donderdag 19 
september op de agenda van de Vlaamse 
regering stond. 
De Uitkerkse polder is een Internationaal 
belangrijk broed- en ovenwlnteringsge-
bled voor weidevogels en ganzen op het 
grondgebied van Blankenberge. 
Met een gewestplanwijziging die grote 
delen van de Uitkerkse polder als na
tuurgebied beter zou beschermen, zou de 
toekomst van dit gebied veilig gesteld 
kunnen worden. Op die manier zou Vlaan
deren ook voldoen aan haar Europese 
Vogelrichtlijn. 

BOERENBOND-HETZE 

De Vlaamse regering heeft bij het voor
liggende voorstel van gewestplanwijzi
ging echter volledig toegegeven aan de 
onredelijke eisen van de Belgische Boe
renbond die de jongste weken opnieuw 

een hetze tegen dit gebied ontketende. 
De Uitkerkse polder blijft nu onvoldoende 
beschermd. 
Natuurreservaten is teleurgesteld over 
het te zwakke weerwerk van de SP en van 
minister Theo Kelchtermans in de schoot 
van de Vlaamse regering. 
Maar vooral de druk van de andere CVP-
ministers en van de top van de CVP op de 
voorstanders van een .natuurvriendelijke 
gewestplanwijziging' voor de Uitkerkse 
polder is voor haar ronduit ontgooche
lend. Blijkbaar is de Invloed van de Boe
renbond bij de CVP nog steeds zo groot 
dat de belangen van natuur en milieu 
altijd moeten wijken. 
Dit niettegenstaande de redelijke en op
bouwende standpunten van Natuurreser
vaten, waarbij ook rekening wordt ge
houden met legitieme verzuchtingen van 
landbouwers. 

CVP-BELOFTEN 

CVP-voorzitter Mare Van Peel beloofde op 

15 juni jl. op het CVP-milieu-kongres om te 
kiezen voor een Vlaanderen met meer 
ruimte voor natuur. 
De hoopvolle ontwikkelingen in dossiers 
als het Ruimtelijk Struktuurplan Vlaan
deren met 38.000 hektare .groene ge
westplanwijzigingen' en het nieuwe na
tuurdekreet dreigen nu volledig gekel
derd te worden. 
Natuurreservaten: „Blijkbaar bestaat 
natuurbescherming voorde CVP alleen In 
teorie, en toont de praktijk van konkrete 
dossiers, zoals een Internationaal belang
rijke testcase als de Uitkerkse polder, dat 
de partij uiteindelijk toch geen belang 
hecht aan natuurbehoud." 
Natuurreservaten vreest dat de vernieu
wing binnen de CVP ook op vlak van het 
natuurbeleid getorpedeerd wordt en dat 
de CVP haar beruchte imago van .,anti
natuur-partij" opnieuw waar maakt. 
Natuurreservaten roept de CVP op om 
eindelijk eens een geloofwaardige groene 
koers te gaan varen. 
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E en week geleden riep Umberto Bossi de federale 

republiek Padania uit, zeg maar het noorden van 

Italië. In dit ,nieuwe' land boven en onder de Po 

wonen zo'n 31.778.031 mensen en ligt het 

zwaartepunt van de Italiaanse industrie. Naast 

Nelly Maes woonde ook Herman Verheirstraeten de 

manifestaties bij. In twee afleveringen brengt hij ons 

het verhaal van Bossi's spektakelstap 

naar zelfbestuur. 

Afgeschermd 
door een 

kordon 

groenhemden 

spreekt 

Umberto 
Bossi de 

massa toe. 

Venetië -15 september 1996, dag van de 
onafhankelijkheidsverklaring van Pada-
nië. Tienduizenden militanten, getooid 
met Venetiaanse, Lombardische, Friuli-
sche en Piëmontese vlaggen, zelfklevers, 
s|aalt|es, pins, broches, T-shirts en truitjes 
maken zich op om naar de Dogenstad te 
rijden, te treinen, te lopen, te vliegen of te 
varen. 

Afspraak om 4 uur 's namiddags vóór de 
op een ponton in de Canal Grande ge
bouwde tribune vanwaar Bossi en zijn 
getrouwen de officiële akte zullen af
kondigen. Er komt een einde aan de 
estafette die drie dagen daarvóór begon 
aan de bronnen van de Po. Bossi had er 
plechtig een karaf met bronwater gevuld 
en aan de eerste loper overhandigd. Hij 
zou ze na de onafhankelijkheidsverkla
ring even plechtig in de lagune ledigen, 
waarna, ter ere van de kersverse natie, 
suikerbonen in de massa werden gegooid 
en witte duiven gelost bij het weerklinken 
van Albinoni-de-Venetiaan. 

ging dan wel van samenhangende po
litiek. Eens verkozen, hielden deze dames 
en heren zich in Rome onledig met de 
vleespotten die moesten dienen om toe te 
geven aan opeenvolgende chantages. De 
kommunisten regeerden mee achter de 
schermen (zo werd het rode bastion Emi
lia Romagna met de hoofdstad Bologna, 
bijzonder goed bediend vanuit Rome), en 
Italië werd het land van korruptie en 
georganiseerde misdaad. 

Salvadori, die zijn grote politieke mentor 
wordt. Maar die man sterft één jaar later 
bij een auto-ongeval. Bossi gaat echter 
verder: hij is federalist en progressief en 
sticht de Lega Lombarda. Als talentrijk 
akteur weet hij de aandacht van de media 
te trekken door zijn gespierde taal, en -
wonder boven wonder - in 1985 wordt 
hij als senator verkozen. Hij heeft nog 
steeds de Lombardische bijnaam „d'se-
natur". 

Het is in die periode dat wij Bossi leerden 
kennen. Hij werd geschuwd door de 
andere federalistische partijen uit Italië 
(Valdostanen, Sarden, Zuid-Tirolers, Fri-
uliërs, Slovenen) omwille van zijn harde 

Suikerbonen 
voor Padania 

Geen enkele politieke kommentator 
durft negeren dat precies Bossi het vuur 
aan de lont van dat korrupte bestel heeft 
gestoken. Nadien werd hij - willens nil-
lens - geholpen door de allesonthullende 

Geen land 
zonder vlag. 

(> 

Een spektakelvolle etappe op weg naar 

zelfbestuur. 

ITALIË GEPLAAGD 

De Italiaanse politiek bevindt zich al jaren 
in krisis. De ene regering volgt de andere 
op aan een tempo van bijna één per jaar. 
Ze zijn steeds, of bijna steeds van dezelfde 
signatuur: kristen-demokraten, socialis
ten, liberalen en een rits kleinere partijen. 
De Eurokommunist Enrico Berlinguer 
even zoveel keer in de oppositie. De 
monsterkoalities, meestal onder de lei
ding van een kristen-demokraat, waren 
veelal een kluwen van belangenvermen-

akties van rechter Di Pietro (die een deel 
van de magistratuur moest toedekken?), 
en een hele rits kopstukken van de Ita
liaanse politiek voor de rechtbank sleepte 
of op de vlucht deed slaan (Bettino Craxi 
naar Tunesië, de Michelis naar Geor
gië...) 

LATE ROEPING 

Umberto Bossi was al 40 toen hij in de 
politiek stapte. Daarvóór was hij een man 
van 12 stielen en 13 ongelukken, van 
mislukte student tot verkoper en zanger 
van het zevende knoopsgat. Het is een 
leider van de Union Valdótaine, Bruno 

uitvallen naar Roma „ladrena" {de die

vegge), en naar het zuiden (hij spreekt 
steeds over „terroni" wat nogal laag bij de 
grond is), en die hem het verwijt van 
racist opleverde. Toen we in 1986 in 
Sardinië een EVA-vergadering hadden, 
was hij persona non grata bij onze vrien
den van de Partido Sardo d'Azione. Jam
mer, want met Rochetta, die toen de Liga 
Veneta in het Italiaans parlement ver
tegenwoordigde, leek hij een goede part
ner te zijn in onze politieke strijd voor een 
Europa der volkeren en regio's. Toen wij 
hem verwijt van racist voor de voeten 
gooiden, antwoordde hij lakoniek: „En 
jullie dan met jullie ,Walen buiten!', was 
dat geen racisme?" 

LOMBARDUE EN MEER 

Al snel werd Lombardije Bossi te klein. 
Hij stichtte Lega's in Piëmont, Ligurië, 
Friulië, Emilia Romagna en Toscanië - het 
hele noorden met een hele hap in het 
centrum van „Italië" zeg maar - en liet die 
tekenen voor één gemeenschappelijke 
politieke strijd: opkomen voor zelfbe
stuur, wars van de tot op het bot korrupte 
Italiaanse staat. Deze Italiaanse regio's 
maken nu min of meer (Umbrië en Mar-
che worden er er ook wel eens bij
genomen) Padanië. Maar van Padanië was 
op dat moment nog geen sprake. Bossi 
had met zijn Lega Lombarda in '89 twee 
Eurozetels in de wacht gesleept, en het is 
slechts omdat regionalisten en Deense 
volksbeweging samen één zetel tekort 
hadden om in het Europarlement een 
fraktie te vormen, dat de Lega werd 
toegelaten. Zo werd Bossi noodgedwon
gen - maar eindelijk - onze partner. Hij 
breidde zijn organisatie uit over die an
dere regio's, sloot een akkoord met Ro-

chetta's Liga Veneta, die hij voorzitter 
bombardeerde voor wat nu de Lega Nord 
ging heten. Bossi werd de spreekbuis van 
de diepe onvrede over de gang van zaken 
in Italië, het nijvere noorden wordt leeg
gezogen door „de bende zakkenrollers 
van Rome", die niets doet om het zuiden 
weer op de been te helpen. De feiten 
gaven en geven hem gelijk. 

BERLUSKAISER 

Een paar maanden voor de verkiezingen 
in 1994 doet een nieuwe figuur zijn 
intrede in de Italiaanse politiek: Silvio 

Berlusconi, voorzitter van AC Milan, me
diagigant, multi-miljardair met een du
bieus verleden en heden, die op zijn beurt 
tekeer gaat tegen de huidige bewindslui 
en, samen met oud-kristen-demokraten, 
liberalen en konservatieven zijn „Forza 
Italia" in het leven roept. Hij kent in de 
opiniepeilingen meteen een fors sukses. 
En Bossi, super-tacticus (Le Monde 

spreekt van een „formidabele politieke 
intuïtie met een vermogen zonder weerga 
om zich op de golflengte van het volk te 
plaatsen"), sluit een akkoord met Ber
lusconi die hij nochtans ronduit ver
afschuwt. Het is de tijd dat Berlusconi in 
het zuiden een verkiezingspakt had af
gesloten met neo-fascist Gianfranco Fini. 
Bossi legde het zo fijn aan boord, dat hij 
met minder dan 10% van de stemmen, de 
grootste parlementaire fraktie werd in het 
parlement. Berlusocni verkondigde met 
veel zwier dat hij eerste minister zou 
worden van een stabiele regering die orde 
op zaken zou zetten. Maar Bossi besliste 
daar anders over. Hij liet Berlusconi pre
mier worden, maar niet voor lang. Ber-
luskaiser, zoals hij hem ging noemen, 
werd door Bossi ten val gebracht, na 
minder dan één jaar regeren. 
In die periode braken de Europese re
gionalisten - ook de Volksunie - met 
Bossi, omdat de Lega met neo-fascisten in 
de regering zat. En dat was, op een paar 
maanden van de Euroverkiezingen voor 
velen een te groot elektoraal risiko. 

Herman Verheirstraeten 

Volgende week: 

Garibaldi gaat in rook op! 
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keer" was dan ook goedkoper geweest, 
en kon het op korte wandelafstand ge
legen parkeerterrein van „De Vijders" 
alle auto's gemakkelijk opvangen. Het 
gemotoriseerd verkeer kan probleemloos 
aan- en afrijden langs de Pauwelslaan die 
recht op de ingang van de parking van het 
rekreatiedomein „De Vijvers" uitgeeft. 
En waar men dan de Abdijdreef kan 
nemen om naar de op enkele honderden 
meters gelegen abdij te wandelen. 
De werkgroep „Langzaam verkeer" was 
ook voorstander van een verkeersvrije 
Abdijdreef. Alle bij de Volksunie-rond
vraag geraadpleegde mensen eveneens. 

Op de jongste gemeenteraad verdedigde 
volksvertegenwoordiger en raadslid 
Frank Vandenbroucke van Scherpenheu-
vel-Zichem met grote overtuiging het 
Volksuniestandpunt betreffende het ver
keersvrij maken van de Abdijdreef van 
deelgemeente Averbode. Wat we waar
deren. 

Frank Vandenbroucke zei het VU-stand-
punt, zoals weergegeven in de open brief 
aan het gemeentebestuur, volledig te kun
nen onderschrijven en te steunen. „En het 
zelf niet beter te kunnen zeggen dan zoals 
de Volksuniemensen het verwoord heb
ben in hun open brief." 
Hij las dan het grootste gedeelte van de 
open brief op de zitting voor. Hierbij 
volmondig bijgetreden door de raads
leden Roger Vanden Heule, Kris Wol-
lants. Peters Corens, Oscar Plu e.a. De 
„meerderheid" heeft de plannen van een 
„heringerichte" kunstmatige Abdijdreef 
en parking toch goedgekeurd. 

Frank vandenbroucke 
verdedigt vu-standpunt 

ABDIJDREEF VERKEERSVRIJ 

Zoals in de Volksunie-rondvraag gesteld 
vindt ook de volledige SP-gemeenteraads-
fraktie dat het volledig verkeersvrij ma
ken van de dreef een betere oplossing 
geweest was om onder meer het na
tuurlijk karakter te vrijwaren. En de Ab
dijdreef, met de om hun zeer goede 
kwaliteit gekende ijsjesverkopers, tot een 
rustige stof- en diesel- en benzinegeur-
vrije dreef te maken. 
Bovendien is de kostprijs van de werken 
op 2,2 plus 2,9 miljoen geraamd. Dit voor 
het aanleggen va neen verharde baan in 
dolomietsteen en kunstmatige bermen 
voor „parkeerhavens"! Het afsluiten van 
de dreef voor alle „gemotoriseerd ver-

Herdenking 
Jozef van Overstraeten 
Op zondag 6 oktober a.s. wordt in 
Aalst, de stad waar hij het grootste 
deel van zijn leven heeft gewoond. 
Jozef van Overstraeten herdacht. 
Van de VTB, waaraan hij sinds 1926 
meewerkte, en de VAB werd hij in 
1962 de algemene voorzitter De pu-
blikaties over toerisme, heemkunde 
en archeologie van zijn hand mogen 
letterlijk ontelbaar genoemd wor
den; de wandelpaden, de gedenk
stenen eveneens; hij leerde de Vla
mingen reizen en kamperen maar 
vooral leerde hij hen hun historisch 
en landschappelijk erfgoed waarde
ren. Zijn organisaties behoorden tot 
de speerpunt van de Vlaamse be
weging. 
Een aantal verenigingen uit het Aal-
sterse wil hem nu herdenken. 
Om 9U.45 samenkomst aan de in
gang van het kerkhof te Aalst waar 
een bloementull wordt neergelegd. 
Om IOu.30 onthulling van een ge
denkplaat op de Graanmarkt aan het 
ateneum waar Van Overstraeten les 
gaf. Toespraak door burgemeester 

De Maght en prof. Eric Suy, VTB-VAB-
voorzitter 
Om 11u. gaat een akademische zit
ting door in de Stadsfeestzaal met 
huiderede door Karel de Meulemees-
ter ere-sekretaris-generaal van VTB-
VAB, gevolgd door een receptie. 
Wij roepen onze lezers op aan deze 
herdenking deel te nemen. 

TERING NAAR DE NERING 

De burgemeester antwoordde dat het 
plan tot herinrichting-modernizering en 
parkeerplaatsenaanleg, een „compro
mis" is. En hij het zijn meerderheid voor 
het plan stemmen. De VU en de SP zijn 
echter van oordeel dat er geen pres-
tigeprojekten nodige zijn. De belastingen 
werden dit jaar door de gemeente al 
verhoogd. Nu moet dringend de tering 
naar de nering gezet worden om nog 
meerdere belastingsverhogingen te voor
komen! Er mag niet meer toegegeven 
worden aan de „commercie" en „com-
prommissen" die niet goed zijn voor het 
algemeen belang en de inwoners. De 
Volksunie eist dat de opcentiemen van de 
onroerende belasting terug door het ge
meentebestuur naar het peil van vorig jaar 
gebracht worden. De speerpunt van het 
Volksunie-afdelingsprogramma wordt 
belastingverlaging en verdere beheersing 
van uitgaven en inkomsten! 
Zo kan er geld vrijgemaakt worden voor 
zaken waar er echt behoefte aan is, zoals 
sociale woningbouw, speelpleinen (bij
voorbeeld in Scherpenheuvel-centrum 
aan de sporthal/zwembad), beter onder
houden wegen en nutsvoorzieningen. 

ROND PUNT 

Dit zou voor de veiligheid en het af
remmen van de snelheid volgens onze 
rondvraag beter aan de Aldi bij het bin
nenkomen van Scherpenheuvel-centrum 
gemaakt worden. Om zo het volledige 
centrum te beveiligen tegen te hoge snel
heden die er nu nog kunnen. 
Het geplande rond punt aan de lichten in 
het centrum zelf, blijkt onnuttig. Een 
goede omleiding zou een veel betere 
oplossing zijn. 

Robert Janssens 

De regionale VU-krant 

FN-wapen-
leveringen 

Verleden week heb ik een boeiende spreekbeurt bij
gewoond van BRTN-joernaiist Dirk Ban-ez over de Bende 
van Nijvel Meer dan tien jaar geleden hebben beroeps
moordenaars in Aalst acht mensen neergemaaid op een 
totaal van achtentwintig onopgeloste moorden Op het 
ogenblik dat onderzoeksrechter Troch van Dendermonde 
op het goede spoor zat, werd hem het dossier uit handen 
genomen en naar de vergeetputten van het parket van 
Charleroi versast Tijdens het jongste Kamerdebat heeft 
onze Geert Bourgeois er in zijn knappe tussenkomst aan 
herinnerd Barrez had het ook over de illegale wapen-
levenngen van België aan landen in oorlog, wat wettelijk 
verboden is en waarover in 1991 de regering gevallen is 
Tijdens het vragenuurtje ging ik wat dieper in op dat 
beruchte handeltje van de fabnque national d'armes öe 
guerre d'Herstal, afgekort FN 
Trouw aan haar pacifistisch programma heeft de VU als 
regenngspartner het kabinet ten val gebracht omdat zij de 
schaamteloze Belgische wapenlevenngen met meer wilde 
dekken Tijdens de daarop volgende verkiezingskampagne 
onderstreepte zij zwaar haar beginselvaste vredeswil, maar 
dat heeft blijkbaar met veel geholpen, integendeel Wie 
dacht dat de kiezer ons daarvoor zou belonen, kwam 
bedrogen uit want op die zwarte zondag in november 
1991 leed de VU een verkiezingsnederlaag Moeten wij nu 
vragen stellen over de pacifistische refleks van ons kies-
potentieel? Of zullen wij maar aannemen dat de kiezer 
altijd gelijk heeft? Het kan ook zijn dat de VU algemeen nog 
steeds wordt aangezien als die taalpartij van vroeger van 
wie geen andere standpunten verwacht wordt, zeker met 
op het internationale forum Nadien werden de wa
penlevenngen geregionaliseerd zodat het Waals gewest 
sindsdien zelfstandig en zonder inmenging van die lastige 
Vlamingen naar hartelust wapens kunnen leveren naar 
waar ook ter wereld De Waalse ekonomie moet uit de rode 
cijfers Die naïeve Vlamingen denken toch met zeker dat 
wapens gefabriceerd worden om ze te stockeren' Ver
kocht moeten zij worden aan de eerste de beste 
Inmiddels werden de dossiers van de Bende van Nijvel 
(400 000 bladzijden) gencht geplunderd zodat geen enkel 
bezwarend bewijs nog te vinden is en de achtentwintig 
moorden van de eeuw voor goed en deskundig in de 
doofpot belandden Wanneer sommigen na het jongste 
Kamerdebat over Dutroux en Cools de hoop koesterden 
dat eindelijk klaarheid zou schijnen, bewees de daar
opvolgende ruzie tussen gerecht en politie dat wij voor de 
grootste krisis staan sinds de ramp van 1830 

Jan caudron 

1 
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Na een deugddoende vakantie (of pijn
lijke tweede zit), een suksesvolle 20ste 
Vredesfietseling en een kater van de in
cidenten op de 69ste IJzerbedevaart is het 
voor aktieve Volksuniejongeren hoog tijd 
om het nieuwe werkjaar in te zetten. 
Daarom organiseert VUJO-nationaal op 
zaterdag 5 oktober een VUJO-startdag. 
Als voorgerecht staat er vanaf 10 uur een 
VUJO-raad op het menu met o.a. vol
gende agendapunten: voorbereiding 
VUJO-kongres, bespreking en stemming 
lidmaatschap IFLRY en de nieuwe VUJO-
huisstijl. 
's Middags vanaf 14 uur wordt de hoofd-

brok van deze startdag voorgeschoteld. 
Onder het motto "Vlaamse beweging na 

de IJzerbedevaart 1996 f In welk land, in 

welk Vlaanderen, in welke maatschappij 

willen wtj levend' tracht VUJO een over
zicht te geven van enkele verschillende 
visies rond dit onderwerp. 

Volgende sprekers bevestigden hun me
dewerking: Bernard Daelemans (mede
werker tijdschrift Meervoud en lid van het 
hoofdbestuur WB), Erik Stoffelen 
(hoofdredakteur Ons Leven 1995-96), 
Hugo Van Hemelryck (VOS), Ludo San-
nen (Agalev-parlementslid en deelnemer 

Aktieve vu-werking 
van Lebbeke-

Denderbeiie-Wieze 
bekroond 

Vlamingen zijn een volk van levensge
nieters. Zo ook de Lebbeke-, Dender-
belle- en Wiezenaren. Zondag dienden 
zich niet minder dan 726 eetlustigen aan 
op het jaarlijks VU-mosselfestijn. 
Voor de zaalinrichting, bediening, kuisen 
van mosselen en groenten, koken, op
ruiming en nog zoveel meer, kon het 
bestuur rekenen op 42 vrijwilligers. 
Naast mosselen waren ook vis- en vlees-
schotels beschikbaar. 
Het sukses bevestigt dat de aktieve wer-
k«ig van de VU groot-Lebbeke, zowel van 
het bestuur als van haar mandatarissen, 
naar waarde wordt geschat. Lebbeke was 
bij de |ongste gemeenteraadsverkiezingen 
trouwens een van de uitzonderlijke ge
meenten waar vooruitgang werd geboekt, 
van 3 naar 4 zetels. 

Speciale gast op het mosselfestijn was 
mevr. Pieken Van Biesen; met haar 98 
(achtennegentig!) jaar is zij niet alleen ons 
oudste lid maar behoort zi| tevens tot de 
groep van oudste VU-leden. Pieken is 
altijd een trouwe gast. Bovendien is zi) 
nog zeer begaan in wat reik en zeilt in de 
Vlaamse familie, zij leest de krant en doet 
nog een deel van haar huishouding. Zi] 
was dit jaar opnieuw aanwezig met een 
groep van 24 familieleden. Dirk De Cock, 
fraktieleider, zette haar terecht in de 
bloempjes. Binnen twee jaar moet het iets 
speciaal worden: Pieken 100 jaar op het 
mosselfestijn! 

(ku) 

vic zoekt 
medewerker 
Het Vlaams Internationaal Centrum 

zoekt dringend een voltijds perso

neelslid voor de boekhouding. 

Profiel: 

Beheer projektenadministratie + in

formatica, bijhouden boekhouding, 

opvolgen van projekten in ontwik

kelingslanden. Kennis Spaans plus

punt. Zeer goede kennis Windows 

3.1, Word 6.0, Excel 5.0. 

Noties boekhouding. 

Loon volgens barema van de sek-

tor. 

Kontrakt: Onbepaalde duur. 

Arbeidsregime en tijdsregeiing: vol

tijds dag. 

Leeftijd: bij voorkeur 18-45 |aar; 

geen ervaring vereist. 

Vereiste studies: 

ekonomisch hoger ond. korte type -

boekhouden - informatica of 

ekonomisch hoger ond. korte type -

bedrijfsekonomische informatica. 

Schriftelijk solliciteren met CV t.a.v. 

Dhr. Peeters, Laanbrugstraat 11, 

1000 Brussel. Tel. 02/203.42.40. 

Pax 02/203.37.76. 

Nationale 
VUJO-startdag 

• UIT DE REGIO • 

aan de voorbije IJzerbedevaart) en Mare 

Platel (hoofdredakteur Belang van Lim

burg). 

BRTN-journalist Bruno Huygebaert zal 
als moderator de gesprekken in goede 
banen trachten te leiden. De aanwezigen 
krijgen ruim de kans om op de sprekers te 
reageren. 
VUJO-Nationaa! verwacht alle VU-Jon-

geren en -sympatisanten met wijdopen 
armen in Gemeenschapscentrum "De 
Kriekelaar", Gallaitstraat 86 te Schaar
beek en wel van 10 tot 18u.30. 

c» Info: Nationaal VUfO-sekretariaat, 

Barrikadenplein 12,1000 Brussel, tel. 

02/219.49.30 of 02/217.63.28, fax 

02/217.35.10. 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 28 sept. DEINZE: 15U.50: Aka-

demische zitting: Hulde aan Herman iviaes, 
70 jaar. In Museum Deinze en de Leiestreek. 
Daarna receptie en feestmaaltijd in de Briel-
poort. Org.:KOK-Deinze. 

za. 28 sept. SrNT-AMANDSBERG: 
Brusseluitstap met de FW-afdeling. Samen
komst om 8U.55 vertrekhal Sint-Pieters-
station te Cent. Vertrek om 9u.15. Met 
bezoek aan tentoonstelling Driekwart eeuw 
artualiteit in foto's; bezoek aan Vlaams Par
lement en Sint-MIchielskatedraal. Terug 
naar Cent om 17u.12. Info: Lieve Jolie 
(231.49.07) of Frieda Vanderborgt 
(228.16.25). 

Vr. 4 OM. ZOTTECEM: Paul Van 
Grembergen spreekt over Het 10-Punten-
programma van de vu. Om 20u. bij Braems, 
Stationsplein. Org.: VU-Zottegem. 

Vr. a Okt. SiNT-AMANDSBERC: 20 
jaar FW. Feestelijk weekeinde. Om I9u. 
opening en receptie tentoonstelling „Vrou
wen zonder franje ", fotoreeks van Hilde De 
Bock, Campo Santo, Antwerpsestwg. Op 
5/10 open van 10 tot 12 en Van 13 tot 17u. 
Op 6/10: om 1lu.: aperitiefkoncert en le
zing. Open tot 17u. Info: Lieve Jolie 
(09/231.49.07). 

Zo. 6 Okt. ERPE-MERE: VU-eetfes-
tijn in zaal Sint-Janshof, Keerstraat 218 te 
Ottergsm, van I1u.30 tot 19u. Keuze uit 4 
menu's. Org.: VU-Erpe-Mere. 

vr. 11 Okt. DESTELBERCEN: Vlaams 
Vis- en Mosselfeest. Vanaf I9u.30 in zaal 
Berghine, Destelbergen-Dorp. Deelname: 
450 fr. Vanaf 22u. gezellig samenzijn met 
discobar. Org.: VU-Destelbergen-Heusden. 

Za. 12 okt. OUDENAARDE: Met bUS 
naar de Ketjesdag in Brussel, met bezoek 
aan het Vlaams parlement. Vertrek om 9u. 
op de Kleine Markt-Mouterlj. Deelname: 600 
fr. (broodjesmaaltijd inbegr). Inschrijven bij 
Jacques Vander Haeghen, Doorn 63, 9700 
Oudenaarde (055/31.29.94) of bij Marie-
Paule Roos, DIjkstraat 3, 9700 Oudenaarde 
(055/31.72.09). Org.: VU en FVV-Oude-
naarde. 

WO. 16 Okt. SINT-AMANDSBERC: 
Provinciale FW-najaarsvergadering 
,,Vrouw en Kunst". Om 20u. in Raadszaal 
Oud Gemeentehuis, Antwerpsestwg 249 
Kunstenaar: Rita Keymeulen (kunstkritika, 
samen meteen 10-tal leerllngen-akademie) 
en Karien Vandekerkhove (beeldend kun
stenaar). 

Dl. 26 nov. DRONGEN: Video-voor
dracht met Nora Tommelein over de Vrou-
wenkonferentie in Peking, gevolgd door 
gespreksrond over vrouwenrechten met 
Luce Billion (Amnesty International). In Be
zinningscentrum De Oude Abdij, studio C 
Oude Abdijstraat te Drongen. Geen aan-
vangsuur vermeld. Info: Lieve Jolie 
(09/231.49.07). 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 26 sept. lEPER: Bezoek aan de 

Luchtmachtbasis te Koksijde. inschrijven 
ten laatste vóór 20/8 bij Kristien Deknudt-
Devlieger, Meenseweg 226 te leper 
(057/20.25.37). Org.: Wl. 

Zo. 29 sept. ROESELARE: Vlaams 
Volksfeest in 't Laag Plafond, einde Noord-
straat. Met speenvarkentjes aan 't spit, 
groenten en aardapelen. Muziek: De Bus
kers. Aanvang: nè Rodebachtstoet (deze 
vangt aan om 15u.). Deelname: 350 fr, -12j. 
200 fr. Vooraf inschrijven: 't Laag Plafond 
(051/22.16.41). Org.: Orde van 't Dul Ber-
tje. 

Ma. 30 sept. IZECEM: Kursus „Waar 
beeldende kunst en muziek elkaar raken. 
Docente lic. Beatrijs Van Hulle. Info en org.: 
VSVK. 

WO. 2 Okt. OOSTENDE: Provinciale 
FW-najaarsvergaderingen met als tema 
,.Vrouw en kunst". Om 20u. in De Vlas-
schaard, Oudstrijderspelin 5. Kunstenaar: 
Ariette Ovaere (kant in kleur). 

DO. 3 okt. IZECEM: Prof. Erie Pnette 
over ,,Naar de splitsing van de Sociale Ze
kerheid ". Om 20u. in de bar van de Sted. 
Akademie voor Muziek en Woord, Kruis
straat 15. Toegang: 50 fr. Abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

vr. 4 Okt. OOSTKAMP: Geert Bour
geois spreekt over ,,De werking van de 
justitie in ons land, de relatie tussen politiek 
en gerecht, konkrete dossiers waarop deze 
zaken van toepassing zijn (Bende van Nijvel, 
Cools, Dutroux)". Om 20u. in Hotel-res-
taurant Het Schaeck (net voor de kerk te 
Oostkamp), inkom: 50 fr. Org.: VU-Oost-
kamp. 

vr. 4 okt. MEULEBEKE: Humor-
avond. Om 20u. in zaal De Miere, Kapel-
lestraat 116 (naast speelplein Ter Borcht). 
Met moppen door Firmin Debusscheré. 
Deelname: 150 fr. voor belegd broodje en 
een drankje. Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Meulebeke. Inschrijving verplicht bij Her
man Vanhee (051/48.64.79) of Hans Nollet 
(051/48.80.53). 

ZO. 6 Okt. IZECEM: Vlaams Huls, 
13U.30: verzamelen voor wandeling te 
Snellegem. Org.: wandelklub Vlaams Huis. 

Dl. 8 Okt. OOSTENDE: Rodenbach-
fonds organiseert geleid bezoek aan ten
toonstelling ,,van Ensor tot Delvaux ". Sa
menkomst om 13U.45 aan Ingang PMMK, 
Romestraat te Oostende. Rondleiding duurt 
ca. anderhalf uur Deelname: 300 fr. In
schrijven vóór 18/9 (059/51.64.03). 

Dl. 8 okt. IZECEM: 't Spiegelaarke, 
20u.: voordracht ,.Aardappel-Oogappel". 
Org.: FW-lzegem. 
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ANTWOORDFORMULIER 
Op 12 Oktober ben ook Ik een Ketje 

Ik betaal vandaag nog mijn bijdrage voor het middagmaal 
(500 fr voor volwassenen, 100 fr voor kinderen jonger 
dan 12 jaar) op rekeningnummer 455-0271521 -01 van VU 
te 1000 Brussel Ik vermeld 'Ketjesdag' en het aantal 
deelnemers 

Voornaam 

Straat 

Postnr 

_Naam 

Nr Bus 

Gemeente 

Telefoonnummer 

Noteer de aanwezigheid van volwassenen 
kinderen 

Bon insturen voor 27 september 1996 naar het VU-
sekretanaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel Faxen kan 
natuurlijk ook 02/217 55 10 

Vr. 11 okt. IZECEM: Vlaams Huis 
vanaf 20u achtste kaarting Ook om 13/10 
vanaf 10u Org Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden 

Di. 15 Okt. IZECEM- De Drie Ge
zellen 15u dr Fil De Brabandere over De 
geschiedenis van onze familienamen 
Org WVC-lzegem 

Dl. 15 Okt. KORTRIJK- Debat De 
Belgische politiek bedrijf in moeilijkhe 
den' M m V Geert Bourgeois Om 20u 30 
in aula Stijn Streuvels te Kortrijk Org 
LVSV 

zo. 20 Okt. ZWEVECEM: Ledenfeest 
van VU-Zwevegem Om 12u in zaal Bol
dershof Harelbeekstraat 25 Gastspreker is 
Geert Bourgeois Deelname 400 fr -I0j 
gratis Inschrijven tot 16/10 bij Enk 
(75 65 57) Bianca (75 63 68) Of Bea 
(75 81 65) In de namiddag videomontage 
van de jongste Brusselreis 

VLAAMS-BRABANT 
Dl. 1 Okt. PEPINCEN- Ruimtelijke 

Ordening geordend Uiteenzetting over 
Gewest- en Struktuurplan BPA's en dorps
herwaardering Om 20u in t Kestershof 
Kestersestwg 4 Org WM ism VCLD 

Za. 5 okt. LENNIK: LENNIK 2000 
nodigt uit op etentje in Sportcentrum Jo 
Baetens A Algoetstraat Vanaf 12u Ook op 
6/10 vanaf 12u 

Za. 5 okt. WEMMEL: 20ste Haan 
tjesfeest van VU-Wemmel Van 18 tot 22u 
in zaal De Groenvink Dorpstraat Relegem 
Ook op 6/10 van 12 tot 16u Vervoer voor
zien op zondag om l l u 4 5 aan StSer-
vaeskerk 

za. 5 Okt. ZAVENTEM- Steak- en 
Kippenfestijn Van 11u 30 tot 15u en van 
I7u 30 tot 21u in zaal Hof Ter Meren 
Stationsstraat 101 Org VU-Groot-Zaven-
tem 

za. 5 okt. DWORP: VU Groot Beer 
sel nodigt uit op jaarlijks eetfestijn vanaf 
I7u 30 in zaal Ons Huis Vroenenbosstraat 
Ook op 6/10 van 11u 30 tot 16u 

Zo. 6 okt. DIEST: Literatuur op zon
dag Maurits Van Liedekerke over De pers 
in België Van 11 tot 12uin Aula Kul 
turcentrum Begijnhof Diest Toegang 100 
fr -i-3pas70fr Apollo en-18j gratis Org 
vzw Literaire Kulturele Knng Apollo 

Za. 12 okt. BRUSSEL 13de Na
jaarsetentje met Vlaamse stoverij of Bal 
letjes in Tomatensaus Van18tot22u inzaai 
Familia Frans Vekemansstraat 131 te Ne-
der-Over-Heembeek Ook op 13/10 van 11 
tot I4u Org vu-Heembeek Mutsaard Ha 
ren 

Zo. 13 Okt. LEUVEN: Geertruimaal 
Van 11U30 tot l(u in Geertruihof Sint 
Geertrui abdij 6 te Leuven Keuze uit mos
selen (450 fr) en steak (400 fr) Kinderen 
250/200 fr Org VU-Leuven 

Di. 15 AFFLICEM: Jaak Vandemeu-
lebroucke over De hormonenmaffia Om 
20u in CC De Abdij Affligem Inkom gratis 
Org VU-Affligem 

WO 23 Okt. VILVOORDE Provin 
ciale FVV-najaarsvergadering met als tema 
Vrouw en kunst Om 20u in Taverne-Zaal 

De Met Grote Markt 7 Kunstenaar Josée 
Rouffaer (kunstschilder) en Julia Pas (beeld
houwster) 

LIMBURG 
Zo. 29 sept OVERPELT- De Aktief 

fraktie organiseert een Mosselen-lnstuif 
Van 11 tot 2lu in Restaurant t Pelterke 
Overpelt-centrum Info Linda Vissers 
(011/64 43 14 na 17u) 

Ma. 21 Okt. TESSENDERLO Pro
vinciale FVV-najaarsvergadering met als 
tema Vrouw en kunst Om 20u in CC Het 
Loo Vismarkt Kunstenaar Hedwig Luykx 

ANTWERPEN 

vr. 27 sept. LIER: Om 20u in tCoed 
Voorbeeld K Albertstraat Gespreksavond 
met Bert Anciaux Org VU-Lier en VCLD 

za. 28 sept. EDECEM: Om ISu 30 in 
Drie Eiken Zwarte-Woud-avond met eten 
tje 275 fr p p Inschrijven bij Josee Pop-
pelaars (449 79 01) of Hilde Dewit 
(449 17 66) Org FVV-Edegem 

Zo. 29 sept. BERLAAR: Busreis naar 
West-Vlaanderen Voormiddag bezoek ten
toonstelling in iJzertoren Namiddag te 
Roeselare bijwonen Rodenbachstoet Info 
en inschrijving Walter Luyten 
(03/482 11 93 Of fax 03/482 44 58) 

Ma. 30 sept. EDECEM: Bezoek aan 
het Vlaams Parlement Info en inschrijvin
gen Josee Poppelaars (449 79 01) of Hilde 
Dewit (449 17 66) Org FVV 

Do. 3 Okt. KAPELLEN Bezoek aan 
tentoonstelling in Hessenhuis Floris en 
Oscar Jespers De moderne jaren Samen
komst om I3u parking kerk Zilverenhoek 
Om 14u aan Hessenhuis Kosten 150 fr 
leden met-leden 200 fr Kontaktpersoon 
Christel (664 07 57) Org FVV-Kapellen 

Za. 5 okt. NIJLEN- Jaarlijks Mos-
selfeest Tussen 16 en 22u in zaal Kem-
penland Ook op 6/10 vanaf I2u Org 
Vlaamse Kring Kempenland 

zo. 6 Okt. TERHACEN-RUMST: Be
toging tegen de komst van Altrak Cleaning 
Start om lOu aan Sporthal Terhagen Eu
ropalaan 3 Org VU-Rupel 

WO. 9 Okt. BERCHEM: Provinciale 
FVV-najaarsvergadering met als tema 
vrouw en kunst Om 20u in CC Berchem 

Driekoningenstraat Kunstenaar Beatrijs 
Van Craenenbroeck (voordrachtkunstena
res) 

vr. 18 okt. EDECEM: Voordracht 
over Ontwikkelingssamenwerking door dr 
Mich Van Opstal (AZG) Om 20u in Drie 
Eiken Drie Eikenstraat te Edegem Org 
Kulturele Kring 

za. 26 Okt. BERCHEM: 
Panne(n')koeken en Vlaamse Volksspelen-
namiddag Vanaf 14u in zaal Oud Kapelleke 
Ferd Coosemansstraat 127 Org Vlaamse 
Kring Berchem en VU-Berchem Info Fons 
Borginon (281 48 67) en Thea Van Gelder 
(321 19 86) 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 
maandag jl werd volgende persme
dedeling verspreid 

VAN KEER VERDIENT EEN 
MEDAILLE 
ALS HIJ SPREEKT, 
EEN STRAF 
ALS HIJ ZWIJGT 
De vu stelt vast dat dit land in een 
stellingenoorlog verzandt tussen par
ketten en rijkswacht zonder een stap 
dichter bij de waarheid te komen De 
wederzijdse beschuldigingen en ver
dachtmakingen hebben enkel tot re
sultaat dat het gennge vertrouwen van 
de bevolking in de rechtsstaat nog ver
der ondermijnd wordt De mensen ei
sen terecht klaarheid 
Het IS onverantwoord dat ministers 
deze stellingenoohog mee voeden door 
eenzijdig en ondoordacht de verde
diging op te nemen van respektievelijk 
,zijn rijkswacht of,zijn parketten Het is 
de plicht van pahement en regering om 
de onderste steen boven te halen 
Het totaal gebrek aan een samenhan
gende visie vanwege de regenng op de 
noodzakelijke hervorming van het ge
rechtelijk apparaat is misdadig Een 
krachtdadig doordacht en eensgezind 
optreden is meer dan ooit nodig Maar 
zelfs nu slaagt de regenng er met in 
afstand te nemen van politieke spel
letjes en geloofwaardig op te treden 
Het IS bovendien wraakroepend dat de 
belangrijke diskussies in de media ge
voerd worden terwijl het pahement 
weer buitenspel wordt gezet 

Diegenen die beschuldigingen uitge
sproken hebben aan het adres van po
litici en gerecht, moeten deze ook hard 
maken De rotte appels moeten uit de 
mand verwijderd worden om het ver
trouwen in rechtsstaat en demokratie 
te herstellen De harde beschuldigingen 
van dhr Van Keer hebben bij de be 
volking een nieuwe schokgolf van ver
ontwaardiging veroorzaakt Als zijn be-
wenngen waar zijn, is de verontwaar
diging terecht en moeten alle verant
woordelijken gestraft worden 

Als hij daarentegen gebluft heeft om 
de aandacht van mogelijke eigen fou
ten af te wenden, dan draagt hij een 
zware verantwoordelijkheid Dan draagt 
hij bij tot het groeiende anti-politieke 
klimaat en de ondergang van onze de
mokratie In dat geval moet hij voor 
onverantwoord gedrag duidelijk en 
openlijk terechtgewezen worden Ie
dereen moet nu spreken in het belang 
van de demokratie en de rechtsstaat 
Uitlatingen die er enkel op gencht zijn 
de partikuliere belangen van gerecht of 
rijkswacht te dienen, kunnen met door 
de beugel 

Doofpotoperaties om gerecht en po
litiek met verder in diskrediet te bren 
gen zijn misdadig Er moet een grondig 
onderzoek gebeuren en alle verant
woordelijken wie ze ook zijn moeten 
gestraft worden Absolute duidelijkheid 
en een harde aanpak van diegenen die 
fouten hebben gemaakt is de enige 
weg naar een langzaam herstel van het 
vertrouwen in onze demokratie en jus
titie 

Vrouw en Kunst 
In oktober houdt de F W haar pro

vinciale najaarsvergaderingen met als 

tema Vrouw en Kunst Alle informatie 

09/223 38 83 

Hier het lijsqe 

West-Vlaanderen 

2 oktober om 20u in De Vlasschaard, 

Oudstrijdersplein 5 te 8400 Oostende 

Kunstenaar Arlette Ovaere (kant in 

kleur) 

Antwerpen 

2 oktober om 20u in CC Berchem, Drie 

koningenstraat te 2600 Berchem 

Kunstenaar Beatrijs Van Craenenbroeck 

(voordrachtkunstenares) 

Oost-Vlaanderen 

16 oktober om 20u in Raadszaal Oud 

Gemeentehuis, Anrwerpsesteenweg 249 

te 9040 Sint-Amandsberg 

Kunstenaar Kanen Vandekerkhove 

(beeldend kunstenaar) 

Voordracht Rita Keymeulen (freelance 

kunsthistorica) 

Limburg 

21 oktober om 20u in CC Het Loo, 

Vismarkt te 3980 Tessenderlo 

Kunstenaar Hedwig Luykx 

Vlaams-Brabant 

23 oktober om 20u. in Taverne-Zaal De 

Met, Grote Markt 7 te 1800 Vilvoorde 

Kunstenaars Josée Rouffaert (kunstschil

der) en Julia Pas (beeldhouwster) 

• Info FW-nationaal, 09/223 38.83. 

VU op TV 
Het Euro-beleid is het onderwerp van de TV-uit-
zending van de Vlaams Nationale Omroepstichting 
(VNOS) Euro parlementslid Jaak Vandemeule 
broucke en VU voorzitter Bert Anciaux maken een 
haarfijne analyse van het Euro beleid Een verhaal 
over vele gemiste kansen Maar ook een getuigenis 
van geloof in Europa Niet als een grijs uniform 
geheel Maar als een mozaïek van volkeren en 
regio s Tussendoor ziet u ook interviews met Nelly 
Maes Fons Borginon Willy Kuijpers en Patnk Van 
krunkelsven 

<:» Afspraak op maandag 7 oktober, BRTN - TVl om 
23ul5. Een programma van de Vlaams-Nattonale 
Omroepsttchtmg (VNOS) 

9 
\ 
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BRUSSEL 
12 OKTOBER 1996 

Info: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Omwentelingsstraat 13 

1000 BRUSSEL 

Tel.: 02/219.25.00 

Fax: 02/217.35.10 

DEZE WEEK IN 

A AANBEVOLEN HUIZEN 

Knack 
DE TOEKOMST VAN EEN EMBRYO 

De wet tegen de weteiisehap; moet een niet ingeplant embryo 
\ernietiL:(.i worden o!' inizesciiakeld in izenetiseii onder/(tek'.' 

HET GERECHT VAN BELGIË 
Waarom en iioe moet liet Belgisehe geieeht heixormd worden? E 

moet daarbij w ie kunnen eonlroleren? 

WEEKEND KNACK 
Speeial mannenmode 

KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 
EN VACATURE, NU TE KOOP! 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemogelijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaag nog naar 

Els Decoster 
o p het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 ,^ 

Brood-en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIAUTEIT 
VANALIE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

li 

Kostuums 
naar maat 

lENKLEDi 

f Ver mees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
aVBA 
VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Fijne midweek saperweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegustatie, 
Nonnandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikktng etc. 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag nw kamer 

tot 15.00a. 

HETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

'^S£!% 
Knip me uit -

fles champagne 

Lo\e Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whiripool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

de kamer, lekker lang slapen, 
kamer tot 15.00u. 

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokerij Ondenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89J5 

Bel Toor folder maar,wees er vlug bij U! 

TAVERNE-RESTAURANT 
NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streek dat durft zijn verse vis te 
tonen (zie toonbank ingang) 

Specialiteiten: Visfondue 10 soorten 
Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km 9 ^ ^ 
DeHaan , 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekeli jkse rustdag vr i jdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarl i jks verlof december De famil iezaak met tradit ie 
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Antwerpen 
in beeld 

> KULTUUR > 

De tentoonstelling Antwerpen, Antwer
penaren in het beeldverhaal, situeert zich 
in het kader van de viering „100 jaar 
stripverhaal". Heel speciaal worden de 
Antwerpse tekentalenten in de kijker ge
plaatst en wordt de stad Antwerpen via 
een tekenbril getoond. 
Nergens ter wereld bestaat er zo'n hoge 
koncentratie aan stripauteurs als in ons 
land. Bovendien is deze nog het hoogst in 
de provincie Antwerpen. Stimulerend 
hiervoor is zeker de aanwezigheid ge
weest van Studio Vandersteen. Vele be
kende striptekenaars hebben in Antwer
pen hun eerste pennetrekken gezet. Den
ken we hierbij slechts aan Paul Geerts 
(Suske en Wiske), Karel Biddeloo (de Rode 

Ridder) of Jeff Broeckx {Bessy). Verder 
verwijzen we naar Willy Vandersteen, 

Mare Sleen, Jef Nys en Jozef Van Hove 
(met zijn „Piet Pienter" en „Bert Bib
ber"). Deze leidinggevende groep van 
striptekenaars gaf het voorbeeld aan een 
indrukwekkende rij van jongere teke
naars. 

MILJOENEN 

Het is interessant om weten dat de pro-
duktie van stripverhalen in ons land be
langrijker is dan de totale produktie van 
bier, chocolade en witloof! Uit de top 10 
van de bestverkochte Europese strips ko
men er niet minder dan 9 uit ons land! 
Die hitparade ziet er dan ook als volgt uit: 
Lucky Luke (270 miljoen exemplaren), 
Kuifje (200 miljoen), Asterk (190 mil
joen), Bessy (140 miljoen), Suske en 
Wiske (130 miljoen) Jommeke (42 mil-

Claus getekend 
Doel van deze tentoonstelling is het al
gemeen scheppend kunstenaarschap van 
Hugo Claus aan bod te laten komen. Zeer 
speciaal gaat het hier dan om de wa
terverven, gouaches en andere tekenin
gen, die Claus realiseerde bij eigen werk 
of bij het oeuvre van woord en beeld van 
menig kollega-Cobra-artiest. 
Het werd alleszins een aangrijpend en 
boeiend geheel, steunend op de verza
meling van Gert Jan Hemmink uit Am
stelveen. 

Claus had reeds op 17-jarige leeftijd (°5 
april 1929) kontakt met jonge kunste
naars als Roger Raveel, Antoon de 
Clerck, Pierre Vlerick, Jan Burssens en 
Camille D'Havé. Datzelfde jaar, 1946, 
werden zijn eerste tekeningen bij ge
dichten van E. Rinalka gepubliceerd. 
Vanaf 1949 komt Claus in kontakt met 
Cobra, nadat Christian Dotremont zijn 
tekeningen had opgemerkt in een Oos-
tendse tentoonstelling. 
In 1950, tijdens Claus' verblijf in Parijs, 
wordt zijn pikturale bijdrage voor ex
perimentele schilders en dichters nog 
intenser. 

Claus is nu duidelijk geïntegreerd in de 
groep van Pierre Alechinsky, Karel Appel, 
Corneille, Asger Jorn, Tajiri, Remco 
Campert, Simon Vink-enoog, e.a. 
In 1959 volgen tentoonstelling van schil
derijen en werken op papier te Brussel 
(PSK) en Rotterdam. 
Zoals reeds vermeld in een artikel over 
Roger Raveel, volgt in 1969 de uitgave 
van „Genesis" met 32 gedichten van 
Claus en 33 litho's van Raveel. 
Uit 1988 vermelden we nog de uitgave 
van Hugo Claus Beelden door het Mer-

catorfonds te Antwerpen, een „prenten
boek" met de reprodukties van meer dan 
450 werken, ontstaan tussen 1947 en 
1975. 

Dirk Stappaerts 
c» Hugo Claus in tentoonstellingszaal, 

Zwijgershoek te Sint-Niklaas. Tot 27 

oktober 1996. Open van dinsdag tot 

Zterdag van 14 tot 17u.; zondag van 

10 tot 17u.; maandag gesloten. Uit

voerige, rijk geïllustreerde katalogus 

ter beschikking. Info: 03/777.29.42. 

pen), Guust Flater (25 miljoen). Nero 
(23 miljoen), BoUie en Billie (20 miljoen) 
en Robbedoes (20 mil|oen). 
Al de hier geciteerde tekenaars en een 
aantal jonge beloftevolle talenten, hebben 
meegewerkt aan de tentoonstelling. Ook 
hun uitgevers hebben zich achter dit 
expo-initiatief geschaard. De tentoon
stelling A«iwerpe«, Antwerpenaren m het 

beeldverhaal biedt dan ook een mooie 
staalkaart van de vakkundigheid en de 
artistieke inspiratie, waarop de Ant
werpse striptekenaars en ook zij, die 
Antwerpen m hun beeldverhalen situ
eren, prat kunnen gaan. Deze expositie 
vormt een hulde aan al wie bijgedragen 
heeft tot het internationale sukses van het 
Vlaamse beeldverhaal. 

Dirk Stappaerts 

<:» Antwerpen, Antwerpenaren in het 

beeldverhaal. In de KB-Toren (Boe-

rentoren), Biermarkt 20 te 2000 Ant

werpen. Tot 13 december 1996. Toe

gang gratis. Dagelijks open van 9 tot 

16u., op donderdag va n9 tot ISu. 

Info: 03/202.99.32. 

BOUW mee 
met 

het ADVN 
Begin juli startte het Archief en Dokumen-
tatlecentrum van het Vlaams-nationallsme 
haar Bouw- en Renovatlefonds Ondertus
sen beantwoordden reeds tal van WIJ-lezers 
de oproep en stortten hun bijdrage. In een 
volgende uitgave brengen wij een stand van 
zaken. Deze week vertelt Culdo Van In 
waarom hij het ADVN belangrijk vindt. 

„CUzijt mu vreemd geweest, 
vermetele oude vriend" 
Dit is de bijna mysterieuze openingszin van 
liet gediclit dat Wiilem Elsscliot in 1947 aan 
August Borms lieeft gewijd 
Van dit gediclit biijlcen meerdere versies en, 
hoe l<an liet ool< anders, uiteenlopende 
interpretaties te bestaan. 
Aan de vorsers de taaie om deze (en vééi 
andere) teicsten samen te brengen, ze met 
de modernste middelen te bewaren en te 
vergeliji<en, ze in optimale omstandiglieden 
ter beschil(king te stellen van het prille 
heden en de vage toekomst. 
Na wat er tijdens oorlog en na-oorlog ver
loren is gegaan, rust op het Archief- en 
Documentatiecentrum van het Vlaams-Na-
tlonalisme dezelfde taak. En wie, zonder 
boosheid en vrij van vooroordeel, aan het 
minimale of het maximale Vlaams-natio
nallsme schatplichtig stond, hoort het om 
tot het volvoeren van die taak bij te dra
gen. 

Guide Van In 

Cuido Van In 

De VU steunt het ADVN In zijn zoektocht naar 
de nodige 5 miljoen fr. om het ADVN de 
volgende eeuw binnen te loodsen Ook U 
kan het bouw-lnitiatlef steunen en wel door 
een bijdrage te storten op reknr. 419-
8059599-91 van het ADVN, met vermelding 
Bouw- en Renovatiefonds. Voor schenkin
gen vanaf 1 OOG fr. ontvangt U een fiskaal 
attest. 
Midden september mocht het fonds (vla ons 
weekblad) 185.500 fr. noteren. Met dank 
aan de schenkers! 
Alle schenkers worden met naam vermeld In 
de publikatle die verspreid wordt zodra de 
Ingebruikname van het nieuwe gebouw is 
afgerond. 
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VOEREN ANDERS 
Guido Sweron mocht van het Davidsfonds opnieuw in zijn pen 

kruipen om een tweede boekje over de Voerstreek te schrijven. Na 

Yoeren' is er nu Voeren anders waarin de auteur toeristisch Voeren 

op de lezer los laat. In tegenstelling tot zijn vorig werkje in deze 

onvolprezen reeks is "Voeren anders' meer toeristisch en minder 

politiek geworden. Ja, het andere Voeren heeft ook aandacht voor 

geschiedenis en politiek, zelfs voor zeer recente, maar maakt ook 

biezonder veel ruimte vrij voor interessante wetenswaardigheden 

over en mooie wandelingen in een streek die ons nauw aan het hart 

ligt. In die zin vormt "Voeren anders' een nuttige, vrijwel 

BOEKEN 
onmisbare, aanvulling op het vorige deel. Sweron maakte met 

"Voeren anders' Voeren volledig. 

c» Voeren anders, Guido Sweron, Uitg. Davidsfonds - Leuven, 

1996,133 blz., 395 fr. 

m HET BOOTJE 
De politieke diskussie over - de nieuwe vormen van - samenleven 

heeft ook de uitgevers op ideeën gebracht. Na uitgaven van o.a. 

Standaard Uitgeverij en Garant heeft nu ook Uitgeverij Scoop een 

praktische gids op de markt gegooid. Ik stap in het bootje heet het 

werkje dat de ondertitel 'Samen gaan wonen of trouwen' draagt. 

Op een zeer systematische wijze geven auteurs Kurt De Gendt en 

Bruno Koninckx een aantal wetenswaardigheden rond huwen of 

samenwonen, huren of kopen, de verschillende huwelijksstelsels, 

de grote verhuis, ...De grootste verdienste van 'Ik stap in het 

bootje' is de heldere opbouw. Mogelijk minpunt is de beknoptheid. 

Vreemd, maar naar alle waarschijnlijkheid niet overbodig, is een 

bijdrage over echtscheidingen. Boekje om ook na de huwelijksreis 

te bewaren dus... 

c» Ik stap in het bootje. Samen gaan wonen of trouwen. Kurt De 

Gendt & Bruno Koninckx, Uitg. Scoop - Groot-Bijgaarden, 

1996,112 blz., 350 fr. 

• T E N T O O N S T E L L I N G • 

2 00 jaar geleden werd Pierre-Théodore 
Verhaegen, de stichter van de 

Université Libre de Bruxelles/Vrije Universiteit 
Brussel geboren. Om dat te herdenken wordt er 
over hem een boek uitgegeven en loopt er rond 

zijn figuur tot 29 september een tentoonstelling. 

Een leven tussen 
kerk en staat 

Pierre-Ttieodore Vertiaegen wilde wel 
een kerk in de staat, maar niet 

andersom. 

Elk jaar op 20 november genieten de 
studenten van de ULB en de VUB een 
extra vrije dag. Dan immers wordt Pierre-
Théodore Verhaegen, stichter van de uni
versiteit, middels een ludieke optocht 
door Brussel herdacht. Verhaegen, ge
boren te Brussel op 5 september 1796, 
was niet de enige drijvende kracht achter 
de oprichting in 1834 van de, toen nog 
uitsluitend Franstalige, ULB. Hij vormde 
een duo met Auguste Baron die evenwel 
in de vergetelheid geraakte. Verhaegen 

Joden en Europa 
In een bijzonder mooie uitgave laat Het 
Davidsfonds de lezers Icennis mal<en met de 
joodse l<uituur en gesciniedenis. Joden en 
Europa bestaat uit vier afzonderiijice delen, 
In een eerste deel, dat bijna de helft van het 
boek beslaat, wordt dieper ingegaan op de 
joodse geschiedenis. Een tweede, en in onze 
ogen boeiendste, deel behandelt de joodse 
riten en gebruil<en. Wat houdt de joodse 
godsdienst in, wat is een synagoge, hoe 
werkt een joodse kalender, ... De andere 
twee delen behandelen respektievelijk de 
beeldende kunst en de literatuur. 

Geeft 'Joden en Europa' in de eerste plaats 
een overzicht van de joden in het algemeen -
het Is een vertaling vanuit het Spaans, het 
boek heeft ook de nodige aandacht voor de 
joden in de Lage landen. 'Lokale' bijdragen 
zijn er o.a. over joden in Brabant tijdens de 
middeleeuwen en over joden in Amsterdam 
en natuurlijk Antwerpen, 
is de uitgave door zijn heldere tekst en zijn 
honderenden prachtige - soms eerder on
uitgegeven - kleurenillustraties al een boel
end dokument op zich, werkbaar wordt het 
gemaakt door de toevoeging van een ver
klarende woordenlijst, een uitgebreid regis

ter en een bibliografie. 'Joden en Europa' is 
een luxueuze kennismaking met het volk 
waarvan ook wij voor een goed deel onze 
kuituur te danken hebben. 

<:» Joden en Europa. Cultuur en geschiedenis. 
E.R. Castello & U.M.Kapon, Uitg. Davids
fonds - Leuven, 1996, 240 blz., 2.495 fr. 
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stamde af van ancien-régime-notabelen 
uit de dorpen rond Mechelen en Haacht. 
Was het Nederlands zijn moedertaal, zijn 
opleiding - hij werd net als zijn vader 
advokaat - zijn politieke en professionele 
aktiviteiten gebeurden in het Frans, 's 
Zomers vestigde hij zich in Bosvoorde, 
waar hij burgemeester was, 's winters 
verbleef hij in de stad. Fortuin vergaarde 
hij door (groot)grondbezit. In die zin 
vormde hij geen uitzondering op het 
overgrote deel van de burgerij. Hij was, 
althans in zijn kringen, een typevoorbeeld 
van de begoede bourgeoisie, later ver
heven in de adelstand. 

BRUSSELS PRODUKT 

Verhaegen vormde wel een buitenbeentje 
in zijn geloofsovertuiging. Zelf afkomstig 
uit een zeer traditionele katolieke familie 
bekeerde hij zich later tot de vrijzin
nigheid. Helemaal onverwacht kwam dat 
niet. Verhaegen was immers een typisch 
produkt van het Brusselse intellektuele 
milieu uit het begin van de 19de eeuw, dat 
zich aan de kerkelijke autoriteit onttrok. 
De ideeën van de Franse bezetter hadden 
ingang gevonden en werden ten tijde van 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
nog versterkt. Brussel ontpopte zich daar
enboven tot een geprivilegeerd ballings
oord van de Franse, progressieve in
telligentsia. Verhaegen was een veel ge
zien man in deze liberale middens. Zo 
behoorde hij onder meer tot de vrij
metselarij, organisatie bij uitstek die de 
leden van de hogere liberale kringen 
groepeerde. 

P.-T. Verhaegen werd één van de voor
trekkers van het liberale gedachtengoed. 
Het ging de eerste liberalen vooral om 
een vrijheid van denken en handelen, los 
van de kerkelijke leer. Het doorbreken 
van de nauwe band tussen kerk en maat
schappij werd één van hun belangrijkste 
strijdpunten. Eén en ander sloot evenwel 
niet uit dat deze liberalen gelovig waren. 
Het was hen vooral te doen om kerk en 
politiek, kerk en geloof, kerk en sociaal 

gedrag gescheiden te houden. Zo bleef 
Verhaegen een regelmatig kerkbezoeker, 
maar schoof hij de rol van de klerus als 
tussenpersoon volledig terzijde. Teke
nend in dit verband is een diskussie 
gehouden in de Senaat in 1841, waarbij 
de Charles Liedts, lid van de toenmalige 
homogeen liberale regering, de katolieke 
oppositie verbood zich meer katoliek te 
noemen dan Liedts zelf. Verhaegen had 
enkele weken daarvoor in de Kamer al te 
kennen gegeven dat ,Je veux que l'église 

soit dans l'état et non que l'état soit dans 

l'église". 

BURGERLIJK BEGRAVEN 

Konsekwent als hij was, vroeg Verhaegen 
geen priester aan zijn sterfbed, een voor 
die tijd revolutionaire daad. Bij zijn dood 
in 1862 kreeg hij geen kerkelijke, maar 
een burgelijke begrafenis. Het werd een 
liberaal-magonniek evenement, dat de 
katolieken als een schandaal ervoeren, 
maar dat voor de introduktie van niet-
kerkelijke sociale gedragsregels van ka
pitaal belang was. 

Verhaegen heeft binnen zijn familie geen 
navolging gevonden, eerder het tegen
deel. Zijn enige zoon evolueerde, onder 
toedoen van zijn katolieke moeder, op
nieuw in katolieke richting, zijn klein
zoon Arthur Verhaegen werd een leidend 
katoliek politikus, die onder meer voor
zitter werd van de Antisociahstische 
Werkliedenbond. E-T.Verhaegen van zijn 
kant ontplooide zich tijdens zijn leven als 
een gewaardeerd, gematigd-liberaal po
litikus. Hij was Kamervoorzitter, maar 
blijft zeker ook in de herinnering leven als 
één van de initiatiefnemers van de po
litieke partij zoals wij deze nu nog ken
nen: een permanente politiek vereniging. 
Het bestendige karakter was niet alleen 
voor België, maar voor heel Europa een 
grote vernieuwing. Onnodig eraan toe te 
voegen dat Verhaegen een onderkomen 
vond in de voorganger van de huidige 
VLD. 

(gv) 

c» Tentoonstelling Pierre-Théodore Ver

haegen tot 29 september in de Stal

lingen van het Hooghuis, A. Glison-

plein 3, Watermaal-Bosvoorde. Van 

ma. tot zat. van 14u. tot 18u., zon. van 

lOu. tot 18u. Toegang gratis. Bro

chure beschikbaar. 

o» Pierre-Théodore Verhaegen (1796-

1862), Uitg. VUBPress, 260 blz., in

tekenprijs tot 20 november: 645 fr. 

(inklusief 50 fr. verzendingskosten). 

Winkelpijs 750 fr. Tel. 

021629.35.90. 
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Roeselare 
lauwert 
Rodenbach 

• K U L T U U R T J E • 

Info 
Roden-

bachstoet 
De Rodenbachstoet vangt op 
zondag 29 september te Roe
selare aan onn 15.u. en vindt 
plaats In Roeselare-centrum In 
een gesloten stratencircult van 
3 km. De toegangsprijs be
draagt 100 fr. Een gezinskaart 
kost 300 f r. Kinderen jonger dan 
12 jaar krijgen gratis toegang. 
Een tribunekaart kost 300 fr. Er 
Is een uigrebreide stoetbro
chure beschikbaar, info: dienst 
kuituur stadhuis Roeselare, 
051/26.24.05 
Aan de Rodenbachstoet zijn 
heel wat nevenaktiviteiten ver
bonden. Zo worden er meer
dere tentoonstellingen inge
richt. Er is de tentoonstelling 
„De Albrecht Rodenbachstoe-
ten in Roeselaere" in het ABB-
CERA centrum, info,-
051/26.09.04 Er Is de tentoon
stelling „Dichter bij Vlaande
ren" in „Ter Posterie", mfo: 
051/24.94.00 en tijdens de kan
tooruren 02/219.25.00. Tot Slot 
kan je gaan kijken naar „Al
brecht Rodenbach, plastisch 
kunstenaar" in het museum 
„Alfons Blomme", info 
051/20.19.56. 
Wie liever van feesten houdt, 
kan op zondag 29 september 
terecht In 't Laag Plafond. De 
VU-organisatle „de orde van 't 
Dut Bertje" organiseert er een 
eetmaal met muzikale omijs-
ting. Prijs; 300 fr. (kinderen tot 
12 j . 200 fr.) Vooraf inschrijven! 
Info: 051/22.16.41. 

Op zondag 29 september trekt de vijf
jaarlijks Albrecht Rodenbachstoet voor 
de achtste maal door Roeselare. Deze 
stoet brengt een evokatie van leven en 
werk van Rodenbach als dichter, literator, 
denker en bovenal de bezieler van een 
nog prille Vlaamse beweging. 
Albrecht Rodenbach werd geboren te 
Roeselare op 27 oktober 1856. Reeds op 
jonge leeftijd, aan het Klein Seninarie, 
werd hij de gedurfde voortrekker van de 
Vlaamse aktie, de „blauwvoeterie". Ook 
als student te Leuven wierp hij zich op als 
de leider van de Vlaamse studenten
beweging. Rodenbach was een uitgespro
ken taalaktivist die niet langer de Frans
taligheid van Vlaanderen aanvaardde. 
Het werk was nog lang niet af toen hij. 

veel te vroeg, op 24-jarige leeftijd stierf. 
Ondanks die jeugdige leeftijd leverde 
Rodenbach een beslissende bijdrage tot 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. In het 
periodiek blad van de VU-Roeselaere 
schrijft voorzitter Wim Jaques dan ook 
terecht: „Rodenbach speelde een belang
rijke rol bij het stimuleren en verwerven 
van respekt en trots bij ons Vlaams volk. 
Albrecht was bovendien fier op zijn Roe
selare." 

KWARTEEUW 

Juist daarom werd in het najaar van 1980, 
een eeuw na het overlijden van Ro
denbach, onder impuls van medepastoor 
Arnold Vandesompele en de wijkraad van 
het Rodenbachkwartier de Rodenbach
stoet na vierentwintig jaar opnieuw ge
organiseerd. Het inititatief ligt nu in 
handen van de VZW Albrecht Roden
bachstoet, een vereniging bestaande uit 
niet-partijgebonden en demokratische 
Vlaamsgezinden. 

VU-Roeselare treedt op als sponsor van 
de vijfjaarlijkse stoet. Mare Declercq, ko-
ordinator VU-werkgroep A.Rodenbach, 
vat het initiatief als volgt op: „De Ro-
denbachfeesten geven onze stad een pas
sende Vlaamse uitstraling. De feesten 
brengen tevens een hedendaagse en 
Vlaamse toekomstivisie. Roeselare blijft 
daardoor een voortrekkersrol vervullen 
bij de uitbouw van een vrij, verdraagzaam 
en vredevol Vlaanderen." 
De Rodenbachstoet houdt niet enkel een 

boodschap, maar ook een kleurrijk spek
takel in met zowat 1.500 deelnemers en 
niet minder dan zestig groepen: akteurs, 
figuranten, dansers, muzikanten, zangers, 
vlaggezwaaiers, ruiters, paarden en mo
numentale wagens. De stoet wordt on-
derveerdeeld in drie tematische bena
deringen. Eerst wordt de persoon Ro
denbach voorgesteld onder het tema „Ze
gen ons Doel. Zegen ons Recht". 

FIERHEID 

Voorts volgt een evokatie van het oeuvre 
van Rodenbach en de inbreng ervan voor 
de Vlaamse strijd onder het tema „Hier 
ons Bloed. Wanneer ons Recht?" Tot slot 
wordt afgevraagd of de Vlaamse strijd 
invloed heeft gehad op het hedendaagse 
Vlaanderen met als tema „ Onze 
Vreugde! Voor het Recht!" De deskun
dige regie van dit leerrijk schouwspel 
staat onder de lediing van RikAssez. Ook 
zonder de niet-aflatende inzet van VU-
schepen van Toerisme Erik Lamses zou de 
Rodenbachstoet niet zijn wat hij nu is: 
„Op 20 september werkt de jeugd van 
Roeselare massaal en enthousiast mee aan 
de Rodenbachstoet. 

Dit is haar manier om erkentelijkheid te 
betuigen aan hem die de Vlamingen hun 
fierheid teruggaf. Ik reken erop dat ook 
de volwassenen massaal de stoet komen 
bijwonen. Het moet een hulde worden 
aan de nog jongeman die durfde eisen: 
Onderwijs moet Vlaams zijn, onze handel 
en wandel moet Vlaams zijn." 

Erik Lamses, 

Roeselaars 

schepen van 

toerisme. 
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Teater en literatuur 
op het inldciaguur 

Een Vlaming die beweert van Boissel te 
houden, er werkt en op de middag een 
uurtje vrij en wat centen veil heeft, strooie 
as op zijn hoofd als hij niet op de lunch-
voorstelllngen van het Palels voor Schone 
Kunsten (PSK) verschijnt. Daar staan im
mers mensen op het programma voor wie 
men 's avonds bij de schouwburg in een 
lange rij gaat staan, en tegen een hoog 
prijskaartje. 
Er zijn vier monologen. Op 8 oktober Is er 
het poëtische stuk in verzen van de 
Vlaamse Nederlander Benno Barnard ,,Het 
Mens", over een ouder wordende aktrice, 
gekonfronteerd met zichzelf en haar om
geving, Chris Lomme op het lijf geschre
ven. 
Dirk Roofthooft werd al met lof en wierook 
overladen om zijn vertolking In „De wijze 
van zaal 7" van Hans Aarsman, de rol van 

zaalwachter die verdrinkt In de stroom van 
zijn eigen gedachten en hersenspinsels. 
Hij Is present op 22 oktober. 
Op 5 november brengt Antje De Boeck 
„Colometa", het verhaal van een meisje 
dat verliefd wordt op een soldaat van het 
Volksfront, trouwt, kinderen krijgt, maar 
haar man tijdens de Spaanse Burgeroorlog 
verliest. 
Tenslotte Is er op 3 december de unieke 
prestatie van de tachtigjarige Luc Philips 
die alle rollen uit Dickens',,Scrooge" ver
tolkt: de metamorfose van harteloze za
kenman tot levenslustige weldoener. 
Maar er is meer. Op 1 oktober steken 
bekende auteurs als Geert Van istendael, 
Erik De CuYper, Mare Reynebeau e.a. in 
columns de loftrompet van het PSK. Maar 
er klinken dissonanten door. Henri-Floris 
Jespers heeft het op 15 oktober over de 

non-conformist Gaston Burssens, gees-
tesgenoot van Paul Van Ostaijen. Geert 
Bekaert vertelt op 29 oktober over li
teratuur en haar venwantschap met de 
architektuur. En Josse De Pauw benadert 
op 12 november de meest rebelse onder 
de experimentele vijftigers, met name 
Lucebert. 
Er is bovendien toneel in de vorm van een 
herkenbare familiekroniek, een speur
tocht naar hetavant-gardetijdschrift „Tijd 
en mens", poëzie, en ,,Momenten" van 
en doorteatermaker Fred Delfgaauw, een 
ongewone poppenspeler. 

(wdb) 
o» De Lunehvoorstelilngen hebben 

plaats op ainsdag, telkens van 
12U.40 tot I4u. In het PSK van 
Brussel en kosten van 70 tot 100 
fr. 
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THE QUEST 

Jean-Claude Van Damme heeft zich aan de regie gewaagd van zijn 

nieuwste film en het resultaat heet The Quest, een lekker 

avonturenverhaal. Op de affiche staat hij naast o.a. ouwe fames 

Bond-vertolker Roger Moore en Abdel Qissi, een jeugdvriend. Het 

is een erg verzorgde prent geworden. Van Damme maakte er een 

ode aan de avonturenfilm van zijn jeugd van. De film start in het 

New York van de jaren twintig waar Chris Dubois zijn „familie", 

die bestaat uit andere wezen, verlaat. Hij wordt gekidnapt en als 

slaaf van wapensmokkelaars gebruikt. Piraten verlossen hem en hij 

belandt in de wereld van speelhuizen en kickboksen. Dan duikt de 

liefde op ... Dat Van Damme de oude kaskrakers goed heeft 

NIEUW IN DE BIOS 
bekeken kun je zien in scènes die herinneren aan Oliver Twist, De 

mijnen van koning Salomon en Hatari. Deze zoektocht leidt naar 

de Verloren Stad in Tibet, waar uiteindelijk de held zijn sterke wil 

en sterke moraal zullen zegevieren. Geen typische Van Damme, 

maar zijn publiek zal er toch van snoepen.{**) 

WELCOME TO THrüörmoïïSÊ 
Ook met Welcome to the Dollhouse is op tieners en twens gemikt, 

maar de film is zo sterk dat iedereen hem zal kunnen smaken. Het 

is een leuke en waarachtige komedie over het leven aan een junior 

highschool geworden, met genoeg dramatische momenten, want 

het 11-jarige joodse meisje Dawn is het mikpunt van iedereen in 

haar klas. Ze wordt gescholden voor alles en nog wat, en als ze 

thuis - waar haar jongere zus de ster is, en haar oudere broer een 

computerfanaat - met haar zorgen komt aanzetten wordt er 

nauwelijks geluisterd. Eigenlijk vat de film het probleem aan van 

de „midden" kinderen die zich minder bemind voelen tegenover 

hun broers en zussen, en dat er ook zoiets kan bestaan als haat 

tussen twee zussen wordt hier ook duidelijk gemaakt. Een eerlijke 

film met univeresele waarheden en sterke vertolkingen, die een 

groot publiek verdient. (***) 

W. Sneer 

< MEDIALANDSCHAP < 

iir» 

High Noon Schitterende psychologische wes
tern (een van de eerste in dat genre) waarin Gary 
Cooper vier gangsters opwacht (één van hen is Lee 
Van Cieef) die met de middagtrein moeten aan-
l<omen. Pas nadat hij met hen zal hebben afgerel<end 
wacht hem een rustiger leven aan de zijde van Grace 
Kelly. Amerikaanse film van Fred Zinneman uit 1952, 
zat. 28 Sept., VTM om 23u.40 

^ = # wie schrUft die blijft Deze aflevering van 
Ziggurat is volledig gewijd aan Het andere boek in 
Antwerpen (op 27, 28 en 29 sept.). Met sfeerbeelden 
uit de poëzieavond en interviews met o.m. Gon-
courtprijswinnaar Andrej Makine. Zon. 29 sept., TV 1 
om 22U.55 

fe=# Ruby wax Meets vanavond praat Ruby Wax 
met de Hollywood-hoerenmadam Heidi Fleiss. Deze 
vrouw leverde vrouwelijk schoon dat zich volledig ten 
dienste stelde van rijke en beroemde figuren in Los 
Angeles. Zij vertelt alles over het milieu, de feestjes en 
de orgieën. Maan. 30 sept., TV 2 om 22U.30 

Over de BRTN 
• Vorige week reageerde de VU op 

de voorgenomen hervormingen binnen 
de BRTN. Middels een vijftal stellingen 
zette de partij haar standpunten nog eens 
kracht bij: 

1) De BRTN mag omgevormd worden tot 
een NV van Publiek Recht, 'op voor
waarde dat de overheid de enige aan
deelhouder blijft'. De inbreng van privé-
kapitaal zal immers leiden tot de in-
troduktie van de wetten van de vrije 
markt, waarbij winst voorop staat. 

2) De BRTN moet zich exklusief kon-
centreren op haar openbare opdracht: de 
openbare omroep mag niet verworden 
tot 'de zoveelste Vlaamse omroep'. 

3) De begrippen 'verbredend' en 'ver
diepend' vereisen een heldere invulling. 
Zo mag 'verbredend' niet staan voor 
'kommercializering' en verdient ook het 
verbredende net, i.e. TVl, jeugd-, in
formatie- en kultuurprogramma's. 

4) De lineaire pensionering op 60 is een 
onaanvaardbare diskriminatie van de ou

dere werknemers. Andere besparings
maatregelen dringen zich op. 
5) De indruk mag niet gewekt worden dat 
de gedelegeerd bestuurder van de BRTN 
of de Vlaamse regering bepaalt hoe het 
verder moet met de openbare omroep. 
Deze taak is in de eerste plaats weggelegd 
voor het Vlaams parlement. De VU vindt 
het 'onthutsend' te moeten vaststellen dat 
schijnbaar niemand zich zorgen maakt 
rond de huidige besluitvorming. Tot slot 
blijven de Vlaams-nationalisten vragende 
partij voor een naamsverandering van de 
BRTN. De nieuwe naam zou uitdruk
kelijk naar Vlaanderen moeten verwij
zen. 

W- De affaire Dutroux begint uit
wassen te hebben die het midden houden 
tussen 'smakeloos' en 'oerdom'. In dat 
kader kan o.a. de recentste kampanje van 
het Vlaams Blok gezien worden (Dutroux 
vrij in 2010?). Vak Alexandra Colen hier 
niet over, ze zal dat wel kunnen doen over 
een nieuw, gratis verspreid, adverten

ce VU wil niet dat TV1 uitsluitend een 
pretnet gaat worden 

tieblad in Limburg. Day & Night heet het 
nieuwe magazine dat hoofdzakelijk 'in
formatie' bevat over erotiek: kamers, 
kontakten, pikante lingerie en dito bad
pakken, een mannelijke stripper, ... Eén 
en ander mag 'de medewerkers van Day 
& Night' niet verhinderen om op blz. 13 
(sic) een foto te plaatsen van An en Eefje 

met daarbij de vermelding dat zij hun 
deelneming betuigen aan de ouders. 
Naast de foto een bijdrage over, jawel, de 
judaspenning. Het blad zoekt overigens 
nog adverteerders. 

^^l? Timewatch: Stalin's Foreign Slaves His 
torische dokumentaire over de werkkampen in de 
voormalige Sovjetunie. Het waren niet alleen Sov
jetburgers die in de Coelag belandden, ook vele 
Amerikanen, Britten en Japanners werden aan het 
werk gezet in deze strafkampen. Deze trieste kroniek 
begint het 1919. Dins. 1 oirt., BBC 2 om 2lu. 

Gere en Basinger in 
Final Analysis, 
woensdag 2 okt.. 
Kanaal 2 om 20u.45. 

'&=# Leven met een alkohollst Paul Jambers 
praat met vrouwen die machteloos toezien hoe hun 
partner vecht tegen dealkoholverslaving en vrouwen 
die het opgeven en alleen (of met de kinderen) 
achterblijven. Maar er komen ook koppels aan het 
woord die er samen proberen wat aan te doen. Dond. 
3 Okt., VTM om 22U.15 

lfe=# What's love go to do with It Brian Gibson 
verfilmde in 1993 het biografische boek/, T/naoverde 
eeuwig jonge rockzangeres Tina Turner. De glamour 
en de glitter van haar optredens staan in schril 
kontrast met de ellende waarin zij opgroeide en haar 
turbulente huwelijk met Ike, De akteerprestaties van 
Angela Bessett en Laurence Fishbume zijn ronduit 
fantastisch en een aantal prachtige shownummers 
maken van deze film een must voor de fans. Vrij. 4 
okt., TV 1 om 21U.10 

M 

Wij herinneren ons in een ver ver
leden, het was ongetwijfeld kom
kommertijd, een bijdrage in het 
TV-nieuws over de kwaliteit van 
miswijnen. 'Dat de pastoors hier
over klagen, dat kan Ik begrijpen. 
Dit is brol, waardeloos, heel erg 
vies'. Met iets in die aard hoorden 
wij één van de opgevoerde wijn-
kenners de miswijnen met de 
grond gelijk maken. Die wijnkenner 
heette Herwig Van Hove, professor 
in één of andere toegepaste we
tenschap en als kok Bekende Vla
ming. Samen met l=elicé Damiano, 
alias Dré Steemans, maar hier toch 
weer Feiicé ... presenteert; hij al 
gedurende enkele seizoenen het 
BRTN-kookprogramma '1000 se-
konden'. 
Wij houden wel van kookpro-
gramma's, in de eerste plaats om
dat wij graag en graag lekker eten, 
in tweede instantie omdat er wei
nig betere TV is om lekker bij leeg 
te lopen terwijl anderen zich vol 
laten lopen. Het meest houden wij 
van de kook-gek Joop Braakhel<l(e. 
Deze Nederiandse rare kwiet ratelt, 
niet zelden geholpen door een 
fiksedoslsalkohol, een half uur aan 
één stuk door over vanalles en nog 
wat en soms zelfs over het gerecht 
dat hij aan het bereiden is. Als 
Braakhekkes programma is afge
lopen kunnen wij meestal met een 
gerust gemoed de TV afzetten om
dat we er zeker van zijn die avond 
niet nog groter gezwans te zullen 
tegenkomen. 

Ook bij het aanschouwen van 
'1000 sekonden' bekruipt ons 
soms dat gevoel. Meer nog dan 
een kookprogramma is dit een 
zwanzerij van formaat. Wat Van 
Hove en Damiano in elkaar flansen 
doet er in wezen niet veel toe, als 
het maar binnen 1000 sekonden 
op tafel staat. In tussentijd lullen 
beide heren er rustig op los. "En 
oewaar kunde gij die zwwoerrd 
vinden, Erwig?" vroeg Damiano in 
dat standaard-Nederiands waar de 
BRTN zo prat op gaat. „Dat vindt ge 
toch overal, er zijn zoveel var
kens." grapte Hevige Herwig hem 

duidelijk geen tegenkanting 
duldde. ,,Dan krijgt slechts één 
persoon de smaak van de knof
look." En de geur, natuuriijk. Maar 
die schijnt dan weer weggewerkt 
te kunnen worden door het kon-
sumeren van jeneverbessen. 
,,Maar dan riekt uwen adem wel 
naar de jenever, 't Hangt allemaal 
van uw vrouw af." pestte Van Hove 
Felice. 
Achteraf liep alles toch nog goed 
af. Stoofpot en zwijn waren tijdig 
klaar zodat er alleen maar reden 
was tot feesten. Of dat ook zo is 
wanneer Van Hove examens af-

In de zwanzerij 
1000 sekonden, zaterdag 21 september 1996, TVl 

toe. Om aan de volksverheffende 
opdracht van de openbare tege
moet te komen doet Van Hove 
iedere week weer alle moeite van 
de wereld om vooral niet het nivo 
van een eminent geleerde te be
reiken. 
Vandaag bereidden belden een 
'Garnalenstoofpotje op z'n Turks' 
en 'Everzwljn'. Met daarin, voorde 
geïnteresseerden, ook wat geperst 
knoflook. 'Waarom hij er geen vol
ledige teentjes aan toevoegde?' 
wilde Damiano weten. „Omdat dat 
onrechtvaardig is" antwoordde 
Van Hove met een toon die over

neemt, weten wij niet. Maar het 
lijkt ons niettemin heeriijk om als 
student op één van zijn vragen 
volgend antwoord te geven: 
,,Maar Van Hove toch. Denkt ge nu 
werkelijk dat ik al die zever geleerd 
heb. Daar kunt ge later toch niks 
meer mee doen. Trouwens: zoudt 
gij die vraag zelf wel kunnen op
lossen? Of weet ge het niet en 
moet Ik het u daarom zeggen? Nee 
jong, ge kunt mij niet van de kook 
brengen." Wedden dat er een buis 
zonder voorgaande zal volgen?! 

Krik 
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Als "De Rooyer" de 
passie preélffZ 
Over "de eendrachtige Vlaamse bewe
ging'ö\e Peter De Roover voorstaat (WIJ, 
12 sept j l) heb ik toch zo mijn twijfels 
Wanneer men eerst verscheidene jaren 
zelf stokebrand speelt, lijkt het me een 
beetje hypoknet om nu als zogenaamde 
"verzoener" op te treden Tevens is het 
een beetje gemakkelijk om zich nu al 
jaren "zogenaamd partij-onafhankelijk" 

te noemen, terwijl hij in zijn vroegere 
VUJO/VU-tijd steeds een konservatieve 
en eerder rechtse kaart trok 
De heer De Roover is zelf steeds de 
eerste geweest om Vlamingen in groep
jes van "goeden" en "slechten" te ver
delen De sfeer waarin hij op 12 juni in 
een lezersbrlef in 't Pallieterke een op
roep deed voor deelname aan een "WB-
Sporenfeest" maakt voldoende duide
lijk 
"Op 11juli IS het al jarenlang allemaal kaal 

gedoe" (alsof alléén de WB goede 
sporenvienngen kan organisereni) "en 
nu valt ook Diksmuide weg" Wat is er 
allemaal weggevallen mijnheer De Roo
ver? 
"Naar wij uit goede bron vernamen, 
blijven liefhebbers van Mauthaüser-lie-
deren wel op hun honger' (inspelend 
op de hetze tegen de programmatie van 
deze liederen op de vonge IJzerbede
vaart) "Ook Hans De Booy, Ramses 
Shaffy, de Kreuners en tutti quanti kon

den met komen omdat ze met gevraagd 
werden" (inspelend op een andere 
hetze tegen de programmatie van deze 
artiesten op het Zangfeest) 
Goede wil bij de heer De Roover en tutti 
quanti' Neen, doelbewuste stemming
makerij' Of anders gezegd 'Als De Roo
ver de passie preekt, boer pas op uw 
ganzen I" 

BVdB. 
Zandhoven 

• WEDERWOORD * 

OnvermUcielllk 
Het zijn de Franstalige Belgische leiders 
die in de voorbije jaren voor de huidige 
separatistische sfeer gezorgd hebben. Zij 
oogsten wat ze gezaaid hebben. Eeu
wenlange onderdrukking en overheer
sing waren de aanleiding. Van Brussel dat 
Vlaams gebied was heeft men uit armoe 
een soort afzonderlijk gewest moeten 
maken. Frans-Vlaanderen is en blijft ver
overd en ontnomen gebied. 
Er was altijd een Vlaamse strijd, maar 
nooit een Waalse! Logisch dat men elk feit 
aangrijpt dat de scheiding kan versnel
len. 

Het IS bedroevend met wat een vin-
nigheid de Vlamingen onder elkaar vech
ten. Soms in een hoogdravend jargon, 
waarbij ze over het minste woord vallen. 
Met eindeloze stnjdbladen waarin tot 
vervelens toe dezelfde herhaling. Schrij
ven om te schrijven. Omdat schrijven 
gemakkelijker is dan verstandelijk on
derhandelen met elkaar voor een ge
meenschappelijk doel? Uiteindelijk is dat 
géén strijd tussen Vlamingen, maar een 
strijd der leiders. Niet te verwonderen dat 
de (slimmere) Franstahgen daar gretig 
gebruik van gemaakt hebben. Ook met te 
verwonderen dat vele Vlamingen hun 
geduld verliezen. 

BIJ sommige Waalse leiders heerst do
minantie. Door uitroepen dat ze hun 
eigen weg willen gaan en bij Frankrijk 
willen aansluiten. Dit komt wel enigszins 
dom over, nu Wallonië bankroet is. Wil 
Frankrijk hen weP Waarom gebeurde het 
met toen ze nog rijk waren' 
De doorsnee Waal bekommerde er zich 
nooit om, dat domineren zich kan wre
ken. HIJ koos wel de leiders die dat 
deden. Zie m deze wereld hoe voorzichtig 
men is om gemeenschapskonflikten te 
vermijden. Omdat men weet dat het met 
kan duren. 

Scheiding zal er onvermijdelijk komen. 
Het proces is ingezet en kan met meer 
stoppen Het zal wel gebeuren met al
lerlei trunks en spitsvondigheden. Onder 
gedeeltelijke verdoving opdat het nie
mand pijn zou doen. De proeve van 
Vlaamse grondwet is een subtiel voor
beeld. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

wat Is de 
bedoeling? 
Na de bedevaart verliet ik de wei met 
toevallig naast mij dhr. Gerolf Annemans, 
van het blok aan het Vlaams been. 
Ik vroeg hem „Bent u tevreden met deze 
ruzie op de weide?". Hij antwoordde: 

„Alle middelen waren uitgeput, er bleef 
ons mets anders over." Ik was met alleen 
die deze uitspraak hoorde. 
Als deelnemer aan de geldinzameling 
door VOS, ben ik begonnen bij de staan
plaatsen vooraan, waar de protesteerders 
stonden, en er waren bitter weinigen die 
iets in het mandje deponeerden. Wat, 
volgens mij, hun gemoedstoestand ver
klaarde 

Wat Ledy Broeckx ook mag verklaren, ik 
heb goed gezien dat oudere en heel jonge 
VNJ-leden, de dranghekkens wegduw
den, de berm optrokken, de dragers van 
de leeuwenvlaggen hinderden en weg
duwden. 

Wat IS het doel van dit alles? 
Wat IS het doel van de manifestatie aan 
het Daensmonument op 1 mei jl. in Aalst, 
door het Blok? 

Wat IS het doel van de stichting van NVOS 
(Nationalistische Vlaamse Oudstrijders)? 
Een initiatief van o.a. enkele parlements
leden van het Blok. 

Germain Lefever, 
Elverdmge 

Kruistocht voor 
de moraal 
Ik ben ook tegen de affiches van Mexx en 
Benetton maar om totaal andere redenen 
dan mevr. Colen van het Vlaams Blok. Ik 
vind die affiches met passend omdat ze 
totaal geen verband hebben met de kle
ding die wordt aangeprezen. Dit is trou
wens zo met veel reklames. Waren de 
parende paarden een reklame voor wa
gens of traktors en de naakte vrouwen de 
voorpagina van een boek over seksuele 
voorlichting of iets dergelijks, dan zou ik 
daar geen graten m vinden. 
Maar dat die affiches ongeoorloofde sek
sualiteit of verdorvenheid zouden be
vorderen daar twijfel ik ten zeerste aan. 
Zowel mijn dochter als mijn kleindoch
ters hebben ons nooit ontgoocheld door 
ongeoorloofd seksueel of moreel gedrag 
Nochtans zijn zij alle drie in alle openheid 
opgevoed. Nooit hebben wij gelogen te
gen onze kinderen door over „ooievaars 
of kolen" te spreken. Al hun vragen 
werden van klems af eerlijk beantwoord, 
we antwoordden enkel wat ze vroegen, 
met meer en ook met minder. De km 
deren wisten dat ze ons konden ver
trouwen en kwamen dan ook enkel bij 
ons voor uitleg. Zo heb ik mogen ervaren 
dat een kleinkind (toen vijf jaar) uitriep 
„kijk oma, die mevrouw verwacht een 
kindje". Ik was daar fier over, met ge
geneerd. Hetzelfde gold parende honden 
of paarden of koeien, het maakte mets 
uit. Kinderen ervaren als slecht of ver
dorven wat ze verzwegen wordt. 

De hemel beware ons voor de puriteinse 
opvoeding van vroeger, waarbij jonge 
vrouwen soms met wisten wat hen bij hun 
huwelijk of zelfs bij de eerste maand
stonden te wachten stond. Dat veroor
zaakte alleen maar frustraties. 
Seksualiteit hoort thuis in de slaapkamer, 
zegt mevr. Colen. Ik hoop dat zij dat met 
letterlijk bedoelt, want dan heeft zij veel 
gemist. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

VRT 
In het artikel „Berts bijbel" (WIJ, 19 sept. 
jl.) vermeldt u de voorstellen van Bert de 
Graeve om ingrijpende veranderen door 
te voeren. Eén daarvan was de naam
verandering in VRT, terecht een oud 
voorstel van de VU. Of de aangekondigde 
struktuurwijzigingen terecht zijn of met, 
kan ik met beoordelen; het afwijzen van 
de nieuwe VRT-naam, i.p.v de slecht-in-
de-mond-hggende BRTN-benaming (een 
zielig afkooksel van de RTFf-naam...) is 
klinkklare onzin! 

De letternaam van een nationale zender is 
het imago naar binnen- en buitenland. In 
gefederalizeerde staten hebben soortge
lijke zenders een duidelijk „regionaal" 
profiel: bekijk de diverse Duitse en Zwit
serse radio-TV-omroepen zoals BR (Bay-
erische Rundfunk), HR (Hessische -), 
WDR (West-Deutsche -), DRS 
(Deutschsprachige Schweiz Rf), RTSR 
(Radio-TV Suisse Romande), RTSI (Ra
dio Svizzera) e.a. 

Dus BeRTje: bank vooruit als je de naam 
VRT doordrukt! 

Herman A.O. Wilms 
Vorst-Brussel 

Gestoord 
Hoelang nog gaan de Vlaamse radio
zenders gestoord worden door de Frans
talige van wie het signaal veel sterker is? 
Is hier geen werk weggelegd voor de 
Vlaamse minister van Kuituur' 
En als er nog méér reklame op BRTN 
komt, moeten we dan nog kijk- en Ims-
tergeld betalen' 

R. Van den Branden, 
Haacht 

Ideetje... 
BIJ de jongste ontwikkelingen bij de PS 
vraag ik me toch één iets af- zal de PS er bij 
de volgende stembusslag, in navolging 
van haar S P-kameraden, ook nog eens op 
vooruit gaan? 

Want in ons verrot Belgenlandje - Itahë 
stikt van jaloezie en Colombia heeft er het 
kijken naar - geldt bhjkbaar de regel: hoe 
groter de schurk, hoe meer stemmen... 
Wordt het geen tijd voor de VU om enkele 
maffiosi aan te trekken om bv. kollega's 
neer te knallen, om zwart geld in brand te 
steken, 8 huizen te bezitten en toch van 
een sociale uitkermg gemeten? 
Pas dan wordt de VU groot, kan zij 
misschien enkele postboden villa's laten 
bouwen en kan zij het gerecht volledig 
manipuleren... 

Terzelfdertijd kunnen wij dan ook de 
nodige stoottroepen leveren om op Ij
zerbedevaarders te meppen en om de
finitief af te rekenen met anderskleu-

rigen... 
Ivan Bourgouis, 

Izegem 

Klaprozen 
België sterft van oude vormen en ge

dachten 

Vlaanderen laat zich met versmachten 

De klaproos is een symbool van geduld en 

standvastigheid 

We leven aan het eind van de eeuw, dat is 

een feit. 

Vlaanderen mijn natuurlijke biotoop, 

mag mijn gezin hier leven m hoop 

Vlaamse mensen van slechte en goede wil, 

ook ik kan er niets aan doen aan mijn 

uiterlijk verschil. 

Leeuw van Vlaanderen is er iets op tegen, 

dat ook ik, u ben genegen. 

Kan men het helpen, 

dat ook ik er één wil zijn, één van uw 

welpen. 

Mahieddine De Paepe, 
Gent 

PS. De redaktie ontvangt graag brieven van 
lezers Naamloze, scheld- en smaadbrieven 
gaan de scheurmand In De redaktie be
houdt zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken. Brieven wor
den voluit ondertekend, tenzij de schrijver 
verzoekt initialen te gebruiken. 

15 
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D e natuur is onze kruidentuin, zegt Danielle 

Houbrechts. Ze kan het weten want sinds 

zes jaar is ze 'zelfstandig herboriste'. WIJ had een 

stevig gekruid gesprek met deze dame. 

4 U I T S M I J T E R • 
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Danielle Houbrechts was min of meer 
voorbestemd om 'in de kruiden' te gaan. 
Zowel haar overgroot- als haar groot
moeder hadden een grote voorhefde voor 
het gebruik ervan. Danielle knoopte op
nieuw aan met die familietraditie nadat ze 
had deelgenomen aan een gegidste na
tuurwandeling. Daags nadien kocht ze 
haar eerste kruiden-boeken en was 'ver
trokken'. 

Daniëlles besluit om haar job in te ruilen 
voor een dagtaak als zelfstandig her
boriste werd vanzelfsprekend niet van de 
ene dag op de andere genomen. Nog 
tijdens haar werk als maatschappelijk 
assistente trachtte zij mensen die de lust in 
het leven een beetje verloren hadden te 
overtuigen de natuur in te trekken. Zon
der veel respons evenwel. Later sprak ze, 
ook al tevergeefs, diverse verenigingen 
aan om met haar op kruidenwandeling te 
gaan. Danielle stond toen voor de keuze: 
ofwel afzien van haar idee, ofwel de zaken 
anders gaan aanpakken. Het werd dat 
laatste. De kennis die ze had opgedaan, 
gekoppeld aan stukjes ongerepte natuur, 
wilde ze delen met anderen. „Ik heb toen 
de kruidenwandelingen een kultureel 
tintje gegeven door met mijn gasten o.m. 
een bezoek te brengen aan een oud kloos
ter of een oude brouwerij. Ik ondervond 
dat de kloosters vroeger veel met kruiden 
bezig waren, dat ook de pelgrims veel 
kruiden gebruikten." Die wandelingen, 
gekombineerd met heuse kruidendiners, 
konden wel op intresse rekenen. Voor 
Danielle werden kruiden een voortaan 
voltijdse bezigheid. Zelf kruiden telen 
doet ze nochtans niet. „De natuur is mijn 
kruidentuin." zegt ze. „Ook in de herfst: 
nu bloeit de sleedoorn, de lijsterbes, de 
rozebottel, ... Wie kruiden wil verza
melen in de vrije natuur doet er wel goed 
aan ze niet te plukken bij drukke wegen of 
besproeide akkers." 

BLOED VAN BALDOER 

„Ik heb zo'n beetje mijn eigen job ge-
kreëerd. Er zijn bv. herboristen die een 
kruidenwinkeltje hebben of die in een 
schoonheidssalon werken. In feite oe
fenden zij een beroep uit en waren ze 
daarnaast ook nog herborist. Van mijn 
soort zijn er maar weinig." Danielle heeft 
van haar hobby haar beroep kunnen 
maken, met een volledig jaarprogramma. 
Daarin niet enkel wandelingen, maar ook 
voordrachten en maaltijden. Voorts 
schreef ze regelmatig bijdragen voor o.a. 
Libelle, heeft ze 's vrijdags haar krui-
denkwartiertje op Radio 2 en werkte ze 
mee aan 'Om de tuin' op TVl. Tot slot 
stelde ze ook al drie boeken rond krui
den (wandelingen) en bomen, uitgegeven 
bij Lannoo, samen. 
Valt er dan werkelijk zoveel te vertellen 

over krulden? „Elk kruid heeft zijn eigen 
verhaal." aldus Danielle. „In veel myten 
en sagen spelen kruiden een hoofdrol, bv. 
het Baldoerkruid. Baldoer was één van de 
belangrijkste Germaanse goden. Toen hij 
stierf groeide, zo wil de legende het, uit 
zijn bloed een prachtig kruid met gele 
bloemen met in hun knop een rode 
kleurstof. Wie op zo'n knop drukt, zou 
dus het bloed van Baldoer aan z'n vingers 
hebben kleven. Later, met de komst van 
het kristendom, mocht zo'n heidens ver
haal niet meer verteld worden. Prag
matisch als de mensen waren verzonnen 
ze er dan maar een nieuw verhaal rond. 
Het bloed van Baldoer moest plaats rui
men voor het bloed van Johannes. Deze 
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Werd een jongeman verliefd op een 
meisje dan schonk hij haar een koren
bloem. Indien hij haar de dag erop zag 
met een leeuwebekje in het haar dan wist 
hij dat hij het wel kon vergeten. Droeg het 
meisje evenwel een krans van madeliefjes 
... „De vroegere taal van de bloemen en 
kruiden grenst aan het onwaarschijnlijke. 
Eén van de weinige gebruiken die daar 
nog van zijn overgebleven is het schenken 
van rozen." besluit ze. 

Elk kruid heeft 
zijn verhaal 

zou het bloed van Kristus' kruis op
gevangen hebben. Vandaar komt dus nu 
het Sint-Janskruid. Op die manier hebben 
ontelbare planten hun naam gekregen. 
Denk bv. maar aan O.L.V-bedstro: veel 
katolieker kan het niet. Door al die 
dingen op te zoeken ging er een hele 
wereld voor mij open." 

Lekker smullen met kruiden. 

ZONDER WOORDEN 
Eén van de voordrachten die Danielle 
houdt, behandelt 'Kruiden in de schil
derkunst'. Krulden spraken soms immers 
voor zich. Vroeger konden de meeste 
mensen niet lezen, maar door het gebruik 
van bepaalde kruiden en bloemen wisten 
zij toch wat er precies bedoeld werd met 
een afbeelding. Zo duidden de made
liefjes die een jonkvrouw omringden op 
maagdelijkheid en reinheid. Hetzelfde 
gold voor een witte lelie, waarmee Maria 
nogal eens werd afgebeeld. De schilder 
die bv. Judas een witte lelie in de handen 
gaf, werd in vroegere tijden gegarandeerd 
verketterd. Afbeeldingen die gepaard gin
gen met bv. boerenwormkruid waren dan 
weer gegarandeerd demonen-vrij. 
In het leven van alledag werden vroeger 
dezelfde 'woordeloze truukjes' toegepast. 

HEKSERIJ? 

Germaanse myten, voltijds bezig zijn met 
kruiden, ... Is Danielle Houberechts een 
soort van moderne toverkol? „Toch niet, 
al begeleid ik in de winter wel 'hek-
senwandelingen'. Met de moderne hek
serij heb ik absoluut niets te maken. Ik 
weet er niets van en heb daar ook weinig 
behoefte aan. Wat mij bv. wel interesseert, 
is waarom die vrouwen in de middel
eeuwen vreemd bekeken werden, 
waarom er zoveel wijze vrouwen op de 
brandstapel terecht kwamen, welke de 
kruiden waren waarmee zij zogezegd 
konden toveren ... Ik verschaf daarover 
meer uitleg tijdens de heksenwandelin-
gen. Om daaraan een misterieus tintje te 
geven, lopen er wel enkele heksen rond 
en is er een inkwisiteur die autentieke 
teksten van bij heksenprocessen komt 
voorlezen." 

Kruiden werden en worden niet alleen 
geassocieerd met lekker eten. Het gebruik 
van kruiden zou bovendien gezonder zijn 
en sommige zouden zelfs geneeskrachtige 
gaven bezitten. Hoe ver reikt die waar
heid? „Ik hoed er mij voor om de ge
neeskracht van krulden te promoten. Van 
bv. vlierbessensiroop is algemeen bekend 
dat zij een verkoudheid verzacht. Je haalt 
haar bij de apoteker of maakt haar zelf. 
Het plukken van vruchten in een mooie 
omgeving werkt op zich al rustgevend. 
Door een aantal kruiden preventief te 
gebruiken, heb ik 's winters bv. wel min
der last van verkoudheden." 

IN DE WINKEL 

Zijn kruiden die wij in een warenhuis 

kopen even goed als vers geplukte? „Er 

zijn voor- en nadelen." zegt Danielle. 

„Verse kruiden werken aktiever. Door 
het drogen verliezen zij al een gedeelte 
van hun werking, indien ze dan nog eens 
enkele maanden tot jaren in de rekken 
staan blijft er nog weinig van over. In een 
warenhuis staan de kruiden ook altijd 
mooi verlicht in doorzichtige potjes uit
gestald, terwijl ze in feite droog en donker 
bewaard moeten worden. Anderzijds is 
het zo dat de kruiden die verkocht wor
den in de winkel, meestal in ideale om
standigheden geteeld en op het juiste 
moment geoogst worden. Er is een grote 
kwaliteitskontrole." 

Wie overigens zelf met kruiden wil gaan 
experimenteren doet er goed aan zich 
eerst grondig te informeren. Ook Da
nielle heeft een kursus gevolgd vooraleer 
zich aan brandnetelbeschuitjes en denne-
appelsiroop te buiten te gaan. „Ik heb een 
ernstige opleiding gevolgd. Daar leerde ik 
o.a. dat er een 7-tal kruiden op de 'zwarte 
lijst' stonden. Het klein hoefblad was één 
ervan." Dat verboden kruid wordt noch
tans, volgens een recent onderzoek van 
Test-Aankoop nog steeds gebruikt in mid
deltjes tegen keelpijn... Danielle is op de 
hoogte. „Je kan je niettemin afvragen 
waarom precies die zeven kruiden ver
boden werden, terwijl andere, waarin 
dezelfde stoffen zitten, wel vrij te ge
bruiken zijn. Daarbij merk ik op dat de 
konsument via de 'gewone voeding' ook 
wel andere schadelijke produkten eet. 
Voor kruiden geldt hetzelfde: ze zijn 
allemaal te gebruiken, maar sommige 
ervan maar één keer. Er groeien in onze 
streken wel degelijk zeer giftige kruiden. 
Soms staan die gewoon bij mensen in de 
tuin, o.a. het recinuskruid, dat mooie, 
vuurrode bloemen draagt. Toch vormen 
deze verleidelijke bloemen een bestand
deel van rattenvergif. Ook de reuze-be
renklauw en de monnikskap zijn levens
gevaarlijk." Ongetwijfeld gekruide kost! 

Geert Vranken 
c» Voor meer informatie over het krui

denwandelingen en -voordrachten: 

Danielle Houbrechts, Doktoorstraat 

8, 3570 Alken, tel. & fax: 

011131.31.43. 

c«> In het weekeinde van 7 tot 10 oktober 

gaat onder begeleiding van Danielle 

Houbrechts in het gastenverblijf De 

Dubbelmolen een 'Kruidenkriebel-

driedaagse' door. Meer informatie 

over aktiviteiten en prijzen bij fam. 

De Lombaerde-Castermans, Tweemo

lenstraat 38, 3700 Nerem-Tongeren, 

tel. 012126.11.32. 

Danielle 
Houbrechts: 
„BIJ het 
bestuderen 
van krulden 
ging er een 
hele wereld 
voor mIJ 
open." 
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