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V erleden week donderdag werd 
onder ruime belangstelling het 
openhartig en moedig boek Het 

Vlees is zwak van VU-Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke en zijn medewerker Bart 
Staes aan de pers voorgesteld. De auteurs 
tonen aan hoe het grote geschut van de 
hormonenmaffia buiten schot blijft. De 
kleintjes, vooral de landbouwers, delven het 
onderspit. Aan de houding van de vaak 
moegetergde en levensbedreigende 
ambtenaren van het Instituut voor Veterinaire 
Keuring (IVK) ligt dat niet. Voor hen brengen 
beide auteurs heel wat respekt op. Net zoals 
voor de gewezen Vlaamse parlementairen Jan 
Caudron en Oswald Van Ooteghem die er 
mede voor zorgden dat twee nieuwe 
hormonenwetten tot de meest konkrete en 
strengste van Europa behoren. 

Waaraan ligt het dan wel? Vooreerst aan 
het hopeloze getalm van de regering die 
nalaat noodzakelijke Europese wetten in 
nationale wetten om te zetten en die de groots 
aangekondigde hormonenbestrijdingsplannen 
op de lange baan schuift. Bovendien wordt de 
wetgeving niet korrekt toegepast en liggen de 
talrijke diensten, inspekties en eenheden die 
het gebruik van verboden middelen in de 
veeteelt moeten opsporen, onnodig verspreid 
over niet minder dan vijf ministeries. 

Onder de sprekende hoofdstukken 
„Rechtvaardige rechters" en „La guerre des 
flics" leggen Vandemeulebroucke en Staes de 
vinger op de diepste wonde: dat van het 

ondoeltreffend, achterhaald en 
ongekoördineerd vervolgings- en 
strafuitvoeringsbeleid. Daartegenover hebben 
de auteurs een aantal remedies op zak. Ze zijn 
in het licht van de malaise die over het 
gerechtelijk en politioneel systeem heerst, 
biezonder aktueel. 

De auteurs pleiten ook voor de 
herwaardering van de Bijzondere 
Belastingsinspektie (BBI) die nauwer bij de 
hormonenbestrijding moet betrokken worden. 
Sinds 1986 - een erfenis van wijlen Jean Gol -
kunnen de fiskaal bevoegde BBI-ambtenaren 
niet langer deelnemen aan huiszoekingen, 
noch aan verhoren. Dat leidt ertoe dat de top 
van de fiskaal frauderende hormonenmaffia 
zich kan verschuilen achter een kluwen van 
ongrijpbare financiële konstrukties. Vandaar 
ook dat de bewijslast moet worden 
omgekeerd. Zo zou het Openbaar Ministerie 
enkel moeten bewijzen dat de verdachte op 
een niet normale wijze over aanzienlijke 
vermogens beschikt. Als de verdachte er niet 
in slaagt aan te tonen zijn bezit op een 
wettelijke wijze te hebben vergaard, moet zijn 
vermogen verbeurd verklaard worden. In 
Nederland en Italië is aangetoond dat een 
dergelijke werkwijze één van de beste 
middelen is om de maffia te bestrijden. 
Terecht leggen Vandemeulebroucke en Staes 
de nadruk op de omkering van de bewijslast. 
Het is aan het parlement om daarover een 
wetsvoorstel in te dienen. 

(evdc) 

Vlaamse begroting. 

Kolaboreert regering Deliaene 

met Spanje? 

Viaamse vreclesweel<. 

Borreltje uit Hasselt_ 

M et het bekendmaken van de begrotingen is 
het parlementaire werkjaar officleei begon

nen. De pubiieke opinie blijft echter onverminderd 
aandacht hebben voor de gerechtelijke dossiers 
die zich van dag tot dag aan 
het opstapelen zijn. Andere 
onderwerpen dreigen in de 
schaduw te verzeilen, het zou 
niet mogen want elke afge
leide aandacht kan genoeg 
zijn om ze de verkeerde kant 
op te sturen. 

Dinsdag stelde eerste minis
ter Dehaene de federale 
ontwerpbegroting 1997 
voor. En wat blijkt? Een handvol topministers 
broedde met weinig inspiratie een resem maat
regelen uit waarover niemand uitbundig is. Men 
had kunnen verwachten dat de volmachten, door 
het kabinet-Dehaene gevraagd en gekregen, zou
den gebruikt worden om strukturele maatregelen 
te ontwerpen, maar dat pakte anders uit. Het 
resultaat is wat gesleutel in de marge. Daar waar 
iedereen had verwacht dat dhr. Dehaene zich zou 
toegelegd hebben op de zaken waarvoor hij in de 
lente van 1995 zo dringend zijn kabinet moest 
ontbinden en vervroegde verkiezingen uit
schreef. De werkloosheid halveren, de tewerk
stelling aanzwengelen, de Sociale Zekerheid her
vormen. Vandaag blijft van dit alles niet veel over. 

Bij een 
nieuwe 

begroting 

Waar Dehaene II wel In gelukt is, en dat moet 
erkend worden, is dat hij dit gehavende land In de 
Europese Monetaire Unie kan laten binnentreden. 
Of voor deze prestatie vervroegde verkiezingen 

en volmachten nodig 
waren is zeer te betwij
felen. Zeker Is dat ze 
niet gediend hebben 
om door strukturele 
maatregelen orde op 
zaken te stellen, want 
deze zijn er niet en nog 
minder orde op zaken. 
De Indruk is groot dat 
het allemaal /afreis ge

weest, bedrieglijk zo je wil. Want waarom vol
machten, als er niets mee gedaan wordt' 
Moeten de parlementsleden van de meerderheid 
zich bekocht voelen! 

In zijn regeringsverklaring beloofde Dehaene ook 
meer aandacht te zuilen hebben voor de „maat
schappelijke problemen" waarmee dit land wor
stelt, nadat hij reeds eerder had toegegeven zich 
te veel om het behalen van de Maastrichtnorm te 
hebben bekommerd. 
Daarmee bekent de premier dat zijn kabinet te 
weinig bezorgd Is om het welzijn van de bevolking 
waarvan het grootste deel het materieel wel goed 
heeft, maar geestelijk In de kou blijft. 
Al geeft de politieke wereld de indruk van wel. 

toch kunnen deze twee elementen niet van 
mekaar gescheiden worden. Geweld en grof geld
gewin gaan In onze maatschappij haast onver
mijdelijk hand in hand. De omkoopschandalen, de 
hormonenmaffia, de kindermoorden, de aan
slagen op geldtransporten, de drugshandel, de 
wapenhandel, een falend gerecht; zij staan niet 
los van mekaar en vormen een klimaat van onrust, 
een onveilige sfeer waarop de politieke wereld 
een antwoord moet geven. 
Er loopt in Vlaanderen een Vredesweek onder het 
motto Voorkom Geweld. Een hoge eis aan het 
adres van de overheid. Niet alleen hoog, maar ook 
breed want met geweld wordt niet alleen de 
militaire tussenkomst bedoeld maar alle vormen 
van geweld. 

Dat gewapende konflikten plots kunnen uitbar
sten wordt dagelijks bewezen, dat één vonk 
volstaat zien wij opnieuw in de grensgebieden 
tussen Israëli en Palestijnen waar een moeilijk 
opgebouwde vrede van de ene op de andere dag 
in oorlog omslaat. 
Maar hoe bereiden wij onze maatschappij voor op 
een duurzame toestand van niet-oorlog? En wat 
is onze bijdrage om in konflikten een rol te 
spelen? Dat de regering dit land in de EMU brengt 
mag verdienstelijk zijn, maar wat kunnen wij in 
deze Europese samenhang betekenen als het om 
vrede gaat? Niet alleen bij grote, maar ook bij 
kleine oorlogen die een maatschappij uitvecht? 

De Vredesweek Is een uitnodiging om daarover na 
te denken. Want geweld is een deel van ons 
bestaan, wij steken een handje toe door wa-
penaanmaak en -handel, door agressieve taal, 
door niet te protesteren tegen onrechtvaardig
heden, door geweldscènes op TV te aanvaarden, 
enz... 
Het bannen van geweld heeft ook te maken met 
tewerkstelling of het gebrek eraan, met huls
vesting, met leefmilieu, met het vredevol sa
menleven van volksgroepen, met de vrijheid als 
Individu en als volk. 
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat 
onze maatschappij, en wellicht het hele westen, 
zich te weinig bekommert om deze waarden. En 
zich geestelijk onvoldoende „wapent", in dat 
verband lijkt het ons nuttig om de taken van de 
militaire organisaties waartoe België behoort aan 
te passen en de enorme bedragen die men (ook 
bij ons) aan defensie besteedt voor andere doel
einden te gebruiken. Investeren in geweid-voor
kóming is ook landsverdediging. 
Geld en geweld zijn woorden die op mekaar 
gelijken, de toelichting bij de begroting '97 staat 
er bol van Nu de premier zijn Maastricht-schaap-
jes op het droge heeft kan zijn regering ook aan 
een beleid voor vrede en veiligheid beginnen. 

Maurlts Van Liedekerke 



DE ROOVER 
Het weekblad Humo publiceerde 
onlangs een interview met de 
partijvoorzitters van CVP, VLD, VU, 
Agalev en SP over de toekomst van 
België. SP-voorzitter Louis Tobback 
weigerde met het Vlaams Blok aan tafel 
te zitten. Daarop werd niemand minder 
dan Peter De Roover, voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging, uitgenodigd. 
Het onderonsje van de nochtans a-

politieke De Roover met de 
partijvoorzitters werd zwaar op de 
korrel genomen door het weekblad 't 
Pallieterke. Men kan zich inderdaad de 
vraag stellen waarom de voorzitter van 
een zogenaamde niet-partijpolitieke en 
onafhankelijke volksbeweging zo nodig 
het Vlaams Blok moet vervangen. Of is 
er dan toch weinig verschil tussen 
beiden f 

Anciaux en Van Crembergen 
In het wekelijks aktualiteitsmagazlne Knack en In het 
bijhorend katern Weekend-Knack kregen Paul Van 
Grennbergen en voorzitter Bert Anciaux een bie-
zondere vermelding In de editorlalen. DIrekteur 
Frans Verleyen van Knack schreef over het voorstel 
van Van Crembergen opdat de PS zichzelf zou 
ontbinden: „In haar vlijmende scherpte een on
gelooflijk juiste en genereuze gedachte." DIrekteur 
Tessa Vermeiren schreef In Weekend-Knack „niet 
weinig verbaasd te zijn door de openhartigheid, de 
eerlijkheid, de menselijkheid en de emotionaliteit 
van de vu-voorzitter." 
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De Bond Beter Leefmilieu 
(BBL) bestaat 20 jaar. De BBL over
koepelt 119 Vlaamse - en milieu-or
ganisaties en is daarmee één van de 
belangrijkste spreekbuizen van de ge
hele milieubeweging. 

Naar aanleiding van de opening 
van het akademisch jaar, vroeg reictor 
André Oosterllnck van de Katolieke 
Universiteit Leuven (KUL) de solidariteit 
tussen de Vlamingen en de Walen te 
behouden. Zo noemde de rektor een 
volledige kommunautarisering van de 
Sociale Zekerheid ondoordacht. Hij wil 
dat werkloosheid, ziekteverzekering 
en pensioenen federaal blijven. 

• Uit een enquête van Test-Aan-
koop bij 2100 moeders blijkt dat een 
bevalling en verblijf In een Icraam-
kliniek een gezin in Wallonië en Brussel 
gemiddeld dertig procent meer kost 
dan in Vlaanderen. Opgemerkt moet 
worden dat de resultaten enkel be
trekking hebben op de Nederlands
talige vrouwen in Vlaanderen en Brus
sel. In tegenstelling tot Kind en Gezin, 
weigerde de Franstalige tegenhanger, 
ONE, zijn medewerking te verlenen. 

W Er is een akkoord bereikt over 
hoe de gemeenschappen en het Brus
sels Hoofdstedelijk gewest gaan sa
menwerken voor de organisatie van 
Brussel, Kuitureie Hoofdstad van Eu
ropa in het jaar 2000. De onderhan
delingen zaten lange tijd muurvast. Het 
Is de eerste keer dat de gemeenschap
pen en het Brussels Hoofdstedelijk Ce-
west op dergelijke grote schaal zullen 
samenwerken. 

W Naar verluidt zou koning Albert 
Il van plan geweest zijn uit het bui
tenland terug te keren toen hij van de 
ontdekking van de lijkjes van Julie en 
Melissa op de hoogte werd gesteld. 
Premier Dehaene, zelf op vakantie in 
het buitenland, zou hem dat belet heb
ben. Dehaene wou de gebeurtenissen 
afwachten, waardoor de terugkeer van 
de koning als een ondermijning van 
Dehaenes gezag kon worden be
schouwd... 

• ... Dit alles stond vermeld in het 
satirisch weekblad Pan, dat geleid 
wordt door Paul Vanden Boeynants. 
Pan zou het nieuws vernomen hebben 
„de tres, tres bonne source". Het pa
leis denkt er echter anders over, want 
stelt dat de inhoud van het artikel niet 
overeenstemt met de werkelijkheid. 
Blijft de vraag waarom de koning niet 
terugkwam. 
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KLOTERIJ 
Vlaams SP-parlementslid/e/'S/eecfcc trekt 
van leer tegen zijn eigen partij. Vooral de 
konfederale nota van Norbert De Bat-

selier, SP'er en voorzitter van het Vlaams 
parlement, is bij Sleeckx in het verkeerde 
keelgat geschoten. 

Sleeckx is na Freddy Willockx en Willy 

Claes de derde SP'er op rij die resoluut 
ingaat tegen de nota-De Batselier. Net als 
de Wasenaar Willockx, beroept Sleeckx 
zich op de wil van de gewone militant die 
niet gewonnen zou zijn voor de kon
federale denkpiste. Sleeckx gaat wel een 
stap verder dan Willockx: „Als de partij 
doorgaat in konfederale richting hou ik 
ermee op. Dan stap ik uit de partij." 
De door zichzelf bestempelde Belgische 
progressieve socialist voelt ook niets voor 
het Coppieters-De Batselier projekt, Het 

Sienjaal. Als een echte man van het volk 
acht hij het projekt „te teoretisch, te veel 
Vlaamse kloterij en te partijpolitiek ge
tint." 

Sleeckx is blijkbaar ook het partijpo
litieke denken beu. Het zou zich afkeren 
van de gewone arbeider en blijft verrot 
door de verzuiling. De Vlaamse volks
vertegenwoordiger denkt er daarom aan 
een nieuwe beweging op te richten dat 
rond konkrete projekten zou werken. Of 
Sleeckx dan nog in het Vlaams parlement 
zal zetelen is niet meteen duidelijk. Zijn 
kiezers moeten daarover beslissen, zo 
meent hij. Veel liefde voor het Vlaams 
parlement kan hij alvast niet opbrengen. 
Zo verklaarde hij liever in de federale 
kamer te zetelen, maar „hij mocht niet 
van de partij". 

Wat Sleeckx ook moge beweren, zijn felle 
uithaal is een teken van zwakte, van 
frustratie, van een gevoel niet aan bod te 
komen binnen een autoritair geleide par
tij. 

mB 
Het Front voor het Unionistisch Fede

ralisme (FUF), verenigt diverse politici en 
akademici en keert zich zowel tegen het 
oude unitaire België als tegen het kon-
federahsme. Woordvoerder Luk Rycka-

ert, die samen met ]ef Sleeckx ook lid is 
van de Belgische progressieve Socialisten 

(BPS) pleit voor een verfijnd federaal 
model. Daaronder verstaat hij een toe
genomen decentralisatie en een verrui-
mmg van de fiskale autonomie voor de 
deelstaten, evenwel gekoppeld aan de 
herinvoering van federale partijen en het 
laten overwegen van federale beslissingen 
op deelstaatbeslissmgen. 
Opvallend is de malafide wijze waarop 
FUF zich baseert om zijn stellingen te 
staven. Totaal ongepast wordt beroep 

gedaan op de zogenaamde Vlaamse 
volkswil die zich tegen de „separatis
tische Van den Brande " zou keren. 
Zo liet prof. Albert Coppé, ere-bestuurder 
van de Generale Bank, een opiniepeiling 
uitvoeren met als enige, totaal onbe
grijpelijke en onverantwoorde vraag: 
„Bepaalde mensen, zoals o.a. M. Van-

denBranden, eisen voor eind 1999 maxi
male autonomie voor Gemeenschappen 
en Gewesten. Anderen vinden dat dit een 
verdere stap naar separatisme. Gaat u 
persoonlijk akkoord met deze eis?" 
Veertig procent van de ondervraagden 
wist niet wat ze op dit miskleun moesten 
antwoorden. Een andere 40% ant
woordde neen, 20% antwoordde ja. 
Daaruit besluit de professor en gewezen 
CVP'er dat de Belgen tegen Van den 
Brande zijn. 

LENAËRtS 
CVP-burgemeester van Sint-Niklaas Lie

ven Lenaerts zit in de gevangenis van 
Vorst op verdenking van subsidiefraude, 
valsheid in geschrifte en oplichting ten 
nadele van de Europese Gemeenschap. 
Als voorzitter van de Europese Mid
denstandsvereniging (EVM) zou Lenaerts 
door middel van valse fakturen zowat 
twaalf miljoen fr. subsidiegeld van de 
Europese Komissie al dan niet in eigen 
zakken hebben gestoken. 
De Wase burgemeester ging over tot 
bekentenissen, maar ontkent het geld 
voor eigen rekening te hebben gebruikt. 
Dat neemt niet weg dat het Sint-Niklase 
CVP-partijbestuur het ontslag van Le
naerts eist. 

CVP-VOORZITTER 
Het ziet ernaar uit dat niet enkel Mare Van 

Peel naar het voorzitterschap van de CVP 
zal dingen. Eerst dachten de CVP-jon-
geren eraan Joachim Coens, naar voor te 
schuiven, maar daarvan zou worden af

gestapt. Misschien stelt de CVP-werk-
groep Vrouw en Maatschappij, met Sa

bine de Bethume, een kandidaat voor, 
maar ook dat is lang niet zeker. Wie wel 
serieus nadenkt over het voorzitterschap 
is de Limburgse federaal minister van 
KMO en Landbouw Karel Pinxten. 

Eind november op een gezinskongres 
wordt de nieuwe CVP-voorzitter ver
kozen. Dat kongres zal in het teken van 
het kind staan. De CVP wil dat kinderen 
inspraak krijgen als hun belangen op het 
spel staan. Zo moeten ze hun mening 
kunnen uiten over het hoederecht bij 
echtscheidingen of moeten ze gehoord 
worden bij gerechtelijke of ambtelijke 
procedures waarin ze betrokken zijn. In 
het onderwijs kan de inspraak vergroot 
worden via leerlingenraden. Twee jaar 
geleden stelde CVP-jongerenvoorzitter 
Raf Vermeire voor aan kinderen stem
recht te verlenen, maar zo ver wil de partij 
blijkbaar niet gaan. 

FRANSE 
GEMEENSCHAP 
Op het officiële feest van de Franse 
gemeenschap in het stadhuis van Brussel, 
op 27 september, zei minister-presidente 
Laurette Onkelinx (PS) „dat de Franse 
gemeenschap strategisch sterk staat van
wege haar extra-territoriaal karakter." 
Geen enkele Vlaamse excellentie, noch 
federaal premier Jean-Luc Dehaene was 
aanwezig op het feest dat de revolu
tionaire septemberdagen van 1830 her
denkt. Volgens Onkehnx kan de Bel
gische revolutie van 1830 vergeleken 
worden met de Franse revolutie van 
1789. De minister-presidente wil daar
mee te kennen geven dat enkel Walen en 
Brusselaars de revolutie hebben onder
steund, wat een aanfluiting van de his
torische waarheid inhoudt. 

Hoe dan ook, deze vergelijking en het 

recente Brussels-Waals manifest van vier 

Mensen van 

goede wil. 
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Se non è vero... 
Nu de vakantie voor de meesten onder ons achter de rug is, 
nemen ook de opiniepeilers een nieuwe start. Zo was er vorige 
week de H«mo-enquête over de Vlamingen. Afgenomen voor het 
in volle hevigheid losbarsten van de twee Waalse affaires voelde 
een kwart van de Vlamingen meer voor Vlaanderen dan voor 
België. 

De interpretatie van de cijfers is evenwel geheel voor Humo. Het 
blad heeft goed vermelden dat 43% van onze volksgenoten met 
weet wie Van den Brande is - wij kennen hem bij tijd en wijlen ook 
liever met, maar dat betekent dat 57% wél weet wie de man is. Zo 

weet ook 28% met dat Brussel de Vlaamse hoofdstad is, kent 32% 
de titel van het Vlaamse volkslied met,... 
Men telle de recentste verkiezingsuitslag van Agalev bij die van de 
SP en van Herman De Croo en men wete waar de klepel zo 
ongeveer moet hangen. Overigens, beste heren van Humo: het 
kleurenpalet van de officiële Vlaamse vlag bestaat wel degelijk uit 
zwart, geel én rood (klauwen en tong). Het siert u dan ook dat u 
zo flamingantisch bent geweest om deze kleuren als 'foutief' te 
bestempelen. Geel en zwart vormen inderdaad de kleuren die ook 
WIJ aanhangen. 

Nu leent zo'n enquête zich tot alles. Dat had ook Het Laatste 
Nieuws begrepen. Vorige week pakte het uit met een rondvraag 

over het vertrouwen in Bourlet, Ancia, De Clerck en Wathelet. 
Eerstgenoemde mag zich in Vlamingenland verheugen in een 
vrijwel ongelimiteerd vertrouwen. Mocht hij ooit bekennen zijn 
moeder vermoord te hebben, iedereen zou het een prachtige grap 
vinden. Melchior Wathelet daarentegen komt best niet logeren in 
een Vlaams vakantieoord. 

Gezien de steekproef waarschijnlijk enige vorm van repre
sentativiteit in zich droeg gelooft zelfs Wathelets familie met meer 
in de man. 0,0% vertrouwen, dat is nog 1,6% mmder dan Ancia. 
Bijna 1,5 maand en honderden blz. Dutroux en Cools later is de 
krant er ook haast verwonderd over dat de Vlamingen het 
vertrouwen in het gerecht kwijt zijn. Is de aarde rond' 
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Franstalige professoren bleek voor de 
minister-presidente een voldoende reden 
om andermaal op het noodzakelijke 
Waals-Brussels front te wijzen. Onkelinx 
schrok er daarbij niet voor terug om 
geheel tegen het federale denken in, te 
opteren voor een schending van het ter-
ritorialiteitsprincipe in de Vlaamse rand 
rond Brussel. 

BRUSSEL 
In de Vlaamse rand en recent ook in 
Voeren en Komen pakt de Franse ge
meenschap met een strategisch offensief 
uit. Ook in het hoofdstedelijk gebied 
Brussel wordt van langsom duidelijker 
dat de Franstalige provokaties er eerder 
tot de regel dan tot de uitzondering 
behoren. 

Zo heeft de Brusselse vice-goeverneur 
Hugo Nys m de periode tussen 1 juli 1995 
en 31 maart 1996 liefst 105 benoemingen 
m de Brusselse OCMW's moeten schor
sen, omdat ze m strijd waren met de 
taalwetten. Het aantal schorsingen be
draagt daardoor 45% van de behandelde 
dossiers. Koren op de molen is dat de 
schorsingen niet eens worden uitgevoerd 
Zo ondertekende minister Grtjp (SP) 23 
dossiers voor vernietiging, maar de even
eens bevoegde minister Gosum (FDF) het 
na de vernietigingen binnen de veertig 
dagen te ondertekenen. Vandaar dat de 
betwiste benoemden op post bleven. 
Diezelfde taktiek wordt ook toegepast 
t.a.v. de Brusselse gemeenten. De vice-
goeverneur schorste er met minder dan 
305 benoemingen, maar voogdijminister 
en Brussels minister-president Charles 

Ptcqué (PS) vernietigde geen enkele be
noeming. 

VIC ANCIAUX 
De schorsingen hebben in 95% van de 
gevallen betrekking op kontraktuelen en 
daar nijpt het schoentje. Volgens de 
Franstaligen is de taalwetgeving met van 
toepasssing op kontraktuelen, wat zowel 
door de Raad van State, de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht (VCT) als door 
federaal minister van Binnenlandse Za
ken Johan Vande Lanotte is tegenge
sproken. 

Het taalkonflikt wordt nu voorgelegd aan 
een Nederlandstalige en Franstalige ju
rist, zodat, zo stelt staatssekretaris voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vic 

Anctaux overtuigend „de diskussie m de 
Brusselse hoofdstedelijke regering voort
gezet en beslecht zal worden, ofwel met 
een akkoord van de Franstaligen met het 
Vlaamse standpunt, ofwel met een breek
punt." 

Oostende rouwt. Om de dood van VU-
schepen Kris Lambert (zie regionale 
blz.) 

En om het verdwijnen van de Regie voor 

Maritiem Transport (RMT). De Regie 
bestond welgeteld 150 jaar en beheerde 
de overtocht met de zogenaamde maal-
boten van Oostende naar het vasteland. 
Mede door wanbeheer, de konkurrentie 
van de Kanaaltunnel en de maatschap
pijen uit andere havens zoals Calais en 
Zeebrugge, keek de RMT tegen een to
renhoge schuld aan 

Minister van Transport Michel Daerden 

besliste de RMT op te doeken en deze te 
laten opgaan in een nieuw havenbedrijf 
dat vooral met private middelen zal wor
den gefinancierd. 1700 werknemers ko- | 
men m een uiterst onzekere situatie te- S 

Het Nijmeegse Max Planck-
instituut maakt een inventaris op 
van de Nederlandse taal en bindt 

zo de strijd met net alom 
tegenwoordige (komputer-) 

Engels aan 

recht, want slechts 324 personen worden 
vervangen. De RMT-werknemers zijn 
verbolgen. Vooral Binnenlandminister en 
Oostendenaar ]ohan Vandelanotte (SP) 
moet het ontgelden In zijn verkiezings
programma stond het behoud van de 
RMT ingeschreven. 

CCfüVREÖI? 
Op 17 september is in het Antwerpse 
Middelheimziekenhuis de 82-jarige prof 
em. dr. Walter Couvreur overleden. Daar
mee verliest Vlaanderen een groot we
tenschapper en een overtuigt Vlaams-
nationalist. Begin 1954 stond Couvreur 
aan de wieg van de Christelijke Vlaamse 

Volksunie Nadien werd hij de eerste 
voorzitter van de Volksunie WIJ komt 
volgende week met een uitgebreid portret 
terug op de figuur van Waker Couvreur. 

Zondagmorgen werd Vlaanderen opnieuw wakker met 
een schandaal (n de gerechtelijke sfeer. Een 

gewezen Antwerpse onderzoeksrechter werd er door de 
Nederlandse justitie van verdacht een onderzoek naar een 

drugstraf lek te hebben gedwarsboomd. 

Het houdt niet op 
Zaterdag pakte de Nederlandse krant NRC 
Handelsblad uit met het nieuws dat een 
Vlaamse gewezen onderzoeksrechter, i c 
Walter De Smedt, het onderzoek naar de 
BOB'er Van Mechelente hebben gefnuikt 
De in opspraak gebrachte De Smedt zetelt 
als één van de vijf vaste leden in het Vast 
Komitee P. dat in moet staan voor de 
kontrole op de politiediensten De man 
heeft inmiddels al laten weten dat hij wel 
degelijk een onderzoek aan het voeren 
was, maar dat hij 'van hogerhand' de 
opdracht kreeg zijn aktiviteiten te stop
pen HIJ zou namen gaan noemen in de 
kamerkommissie De geruchten deden de 
ronde als zou die 'hoger geplaatste' pro-
kureur-generaal Van Camp zijn, één van 
de vijf hoogste magistraten tn dit land 
Gezien ook al prokureur generaal Dema 
net een 'tijdelijk verlof' heeft aange
vraagd - zijn zoon werd genoemd in een 
autozwendel - en de Luikse prokureur-
generaai Ttiiiy in opspraak kwam, begint 
één en ander sterk te gelijken op het 
verhaal van de 'Tien kleine negertjes' 
Ook in het dossier Dutroux stapelen de 
bewijzen van onkunde zich op Ene Claude 
Thirauit. recent vrijgelaten nadat hij ach

ter tralies was gezet op beschuldiging van 
bendevorming, zou reeds twee dagen na 
de ontvoering van de Waalse meisjes Julie 
en Melissa de rijkswacht van Charleroi 
geïnformeerd hebben over Dutroux' be
zigheden Van de tips zou zelfs geen PV 
zijn opgemaakt De rijkswacht van haar 
kant ncht de pijlen op het gerecht van Luik 
en Charleroi zij zou wel degelijk haar 
informatie hebben doorgegeven infor
matie die In Charleroi dan weer 'met pre
cies genoeg' bevonden werd 
Al even vreemd te noemen is de pro
testmars die afgelopen zondag werd ge
houden Een kleine duizend betogers 
trokken in Antwerpen de straat op opdat 
prokureur Bourlet en onderzoeksrechter 
Connerotte het onderzoek in de zaak-
Dutroux zouden mogen blijven leiden 
Reden was de vraag van Dutroux' ad-
vokaat om beide magistraten te wraken 
omdat ZIJ aanwezig waren op een feestje 
ter ere van de bevrijde meisjes Saöine en 
Laetltia Connerotte en Bourlet zouden 
daardoor blijk gegeven hebben van par
tijdigheid Het vreemde aan deze zaak is 
met de vraag om wraking, wel dat vlce-
premier ElioDiRupovm de RTBFte kennen 

gaf dat de 'hele regenng zich achter de 
twee magistraten schaart' 
indien het Hof van Cassatie inderdaad zou 
beslissen om het onderzoek naar Dutroux 
over te hevelen naar een ander parket, 
dan zou dat een aanzienlijke vertraging 
betekenen Het doet denken aan een 
bencht in de marge van het gerechtelijk 
nieuws dat vrijdag te lezen viel in Het 
Belang van Limburg Donderdag j I ston
den in het Tongerse gerechtshof enkele 
personen terecht op beschuldiging van 
'slagen en verwondingen met de dood tot 
gevolg' „Gepleit werd er gisteren nog 
met De zaak moest dit keer uitgesteld 
worden omdat een advocaat met tijdig In 
Tongeren raakte Nochtans waren door de 
magistraten heel wat schikkingen getrof
fen om de hele zitting voor dit proces vnj 
te maken en moesten andere - ook zware 
zaken - hiervoor uitgesteld worden " Het 
Belang is daarbij vnendelijk genoeg om 
met te schrijven dat de advokaat in kwes
tie mr Vermassen heet Vermassen, in 
een met zo ver verleden door gewezen 
CVP-voorzitter Van Hecke binnengehaald 
als 'verruimer', werd in de recente affaires 
te pas en te onpas opgevoerd om zijn visie 
te geven op wat we gemeenzaam durven 
omschrijven als 'een proper gerecht' Dat 
hij niet tijdig in Tongeren geraakte was 
geheel te wijten aan het feit dat hij, dixit 
één van zijn medewerkers tijdens de zit
ting, 'een zeer belangrijke zaak aan het 
pleiten was in Brussel' Daar kan mogelijk 
nog begrip voor worden opgebracht 
Voor het feit dat de 'meester-meester' 
door zijn met-optreden een met gering 
aantal andere zaken lam legde kan dat 
minder 

(gv) 
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stof tot spreken 
Het mysterie over het maatschappelijk 
nut van sommige schriftelijke 
parlementaire vragen begint zich te 
ontrafelen. In dit rubriekje vroegen wij 
ons vaak hardop af welk nut vragen 
over o.m. roodwangwaterschildpadjes 
en ochtendgymnastiek wel mochten 
hebben. Niet zelden, zeker bij zeer 
specifieke vragen, vonden wij geen 

andere verklaring dan 
'kerktorenmentaliteit' of 'politiek 
dienstbetoon'. De minister geeft zijn 
verplicht antwoord niet altijd binnen 
de afgesproken termijn. In het Vlaams 

parlement wilde men die vragen nu 
mondeling laten beantwoorden. Maar 
daar komt niets van in huis want, 
aldus Van den Brande, dan kunnen ze 
niet langer dienst doen om 
licentiaatsverhandelingen en 
studiediensten aan informatie te 
helpen. En wij die altijd dachten dat 
informatie precies de omgekeerde weg 
volgde. 

^ WETSTRAAT • 

D (G bekendmaking van de Vlaamse begroting 
1997 iokte weinig animo uit. Tijdens liet 

begrotingsdebat in liet Viaams parlement legde VU-
fraktieleider Paul Van Crembergen vooral de 

klemtoon op de noodzaak tot 
een nieuwe politieke kuituur. 

Vlaamse begroting 
Minister-president Luc Van den Brande 

beschouwt de Vlaamse begroting 1997 
als een „Kwestie van het opnemen van 
sociale verantwoordelijkheid om de toe
komstige generaties niet op te zadelen 
met de gevolgen van de gemakzucht van 
de huidige generatie." Tegen 1998 voor
ziet de Vlaamse regering immers in een 
begrotingsevenwicht, waardoor inkom
sten en uitgaven op gelijke voet komen te 
staan. Dat zou dan ruimte scheppen voor 
een vernieuwend ekonomisch- en werk
gelegenheidsbeleid. 

WERKGELEGENHEID 

Niet iedereen deelt deze optimistische 
visie van de regering Van den Brande II. 
De begrotingsopmaak gaat immers uit 
van een al te voorzichtig en ortodoks 

budgettair beleid, waarbij vooral dank
baar gebruik kon worden gemaakt van de 
stijgende inkomsten - een gevolg van het 
Sint-Michielsakkoord. Het is een ver
dienste van de Vlaamse overheid dat de 
begroting niet ontspoort en dat de be
lastingen niet stijgen. Maar, de vraag kan 
wel worden gesteld waarom de Vlaamse 
regering in deze barre ekonomische tijden 
en met behulp van de stijgende inkomsten 
niet wat meer overheidsuitgaven aan
wendt om de ekonomie en vooral de 
werkgelegenheid te stimuleren. Een da
ling van de werkloosheid wordt immers 
vooral verwacht van het begrotingseven
wicht en van bedrijfsstimulerende maat
regelen. Vlaams parlementslid Nelly 

Maes (VU) stelde terecht dat „Er grenzen 

zijn aan het monetaire denken." 

Kleuterschool 
Op 22 september 1996 werd in s'Craven-
voeren, een deelgemeente van Voeren, een 
nieuwe Franstalige kleuterschool mét feest
zaal geopend. School en feestzaal zouden 
twintig miljoen gekost hebben en betaald 
zijn door de Franse gemeenschapsregering, 
bij de opening vertegenwoordigd door de 
gemeenschapsministers Laurette Onkelinckx 
(PS) en Jean-Pierre Grafé (PSC). 
VU-senator Jan Loones vraagt daaromtrent 
uitleg aan federaal premier Jean-Luc De-
haene. Volgens Loones houden de inves
teringen van de Franse gemeenschapsre
gering een duidelijke schending van het 
territorialiteitsprincipe in. Overigens zou de 
oud-burgemeester van Voeren, Nico Droe
ven, verklaard hebben dat de bouw van de 
school en de feestzaal in een akkoord passen 
dat de gemeente Voeren in 1994 met de 
regering heeft afgesloten. Nochtans, zo stelt 
Loones, zouden bij dat „Voerenakkoord" zo
wel de premier als de minister van Bin
nenlandse Zaken met de meeste klem vol
gehouden hebben dat er nimmer een wij
ziging aan de bestaande bevoegdheidsre-
geling werd gebracht. Loones vraagt dan ook 
aan de premier of de federale regering op de 
hoogte is van de investeringen, of de Franse 

Jan Loones 

gemeenschap haar bevoegdheden niet is te 
buiten gegaan en of er inderdaad sprake is 
van een akkoord tussen de regenng en de 
gemeente Voeren, 
Vlaams volksvertegenwoordiger Etienne Van 
Vaerenbergh vraagt aan minister-president 
Luc Van den Brandestappen te ondernemen 
om deze situatie recht te zetten Hij wil dat de 
minister-president de Franse gemeen
schapsregering terechtwijst. 
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Ctiris Vandenbroeke: „Als men het 
heeft over werkgelegenheid, wordt 
er gesjoemeld met woordgebruik." 

Chris Vandenbroeke had de volgende be
denking op zak: „In verband met de 

werkloosheid vallen mij vooral subtiele 

wijzigingen in het woordgebruik op. In het 

regeerakkoord van vorig jaar werd ver

meld dat de werkloosheid tegen het einde 

van de regeerperiode zou worden gehal

veerd. Vanmorgen had de heer De Roo van 

de CVP het over een halvering op mid

dellange termijn. De minister-president 

zegt nu dat het een prestatie zal zijn als de 

werkloosheid tegen het jaar 2003 of 2004 

zal worden verminderd. Er wordt hier 

duidelijk gesjoemeld met het woordge

bruik." 

POLITIEKE KULTUUR 

VU-fraktieleider Paul Van Grembergen 

hield een opgemerkte en fel gesmaakte 
redevoering over de noodzaak tot een 
nieuwe politieke kuituur in Vlaanderen. 
„Ik heb het gevoel dat de publieke opinie 

zich van onze politieke instellingen af

keert. De gebeurtenissen van de jongste 

weken heeft dit aangetoond. De schade 

treft niet alleen de federale, maar ook de 

Vlaamse instellingen. Naarde maatstaven 

van de publieke opinie beantwoorden de 

politici niet aan dat wat van een politieke 

elite wordt verwacht. Dat is niet te wijten 

aan de partijprogramma's, maar wel aan 

de manier waarop politiek wordt gevoerd. 

Zo kan het niet meer dat partijen elkaar 

vernietigen om te kunnen groeien of te 

kunnen skoren. Net zoals in Nederland 

moet oppositie kunnen gevoerd worden en 

dienen oppositie en meerderheid geza

menlijk aan projekten te werken ten einde 

op een nuchtere en zakelijke wijze tot de 

kern van de zaak te kunnen doordrin

gen." 

HOOP 

Deze nieuwe politieke kuituur van over
leg in de plaats van partijpolitiek ge
krakeel, zo redeneert Van Grembergen, 

Paul Van Crembergen: „Als we pleiten 
voor een kon federaal model dan 

houdt dit ook in dat we met anderen 
willen samenwerken." 

moet in het teken staan van de hoop. 
„Een dergelijke Vlaamse benadering is 

meer dan een filosofische beschouwing. 

Het is een manier om de werkgelegenheid 

te stimuleren. Er zijn in Vlaanderen mo

menteel meer dan 200.000 werklozen en 

de helft daarvan is meer dan twee jaar 

werkloos. Daartegenover wordt er 38.000 

miljard fr. gespaard zodat de investeringen 

uitblijven. Dit toont aan dat er geen 

vertrouwen is in de denkbeelden die wij 

als politici aan de investeerders en de 

bevolking bieden." 

STAATSHERVORMING 

Paul Van Grembergen bracht de nood
zakelijke veranderende mentaliteit en het 
benodigde investeringsklimaat ook in 
verband met de staatshervorming. 
„Vlaanderen dient over een eigen fis-

kaliteit te beschikken. Deze moet aan de 

staatsschuld worden gekoppeld, want een 

fiskaliteit zonder verantwoordelijkheid 

voor de schuld uit het verleden is een 

fiskaliteit zonder rem of schuldfaktor." 

De VU-fraktieleider wil over fiskaliteit, 
staatsschuld en Sociale Zekerheid met de 
Walen praten en koppelt daar een aantal 
voorwaarden aan vast. „Vlaanderen mag 

zich niet aan egoïsme overleveren. De 

Walen zijn voor ons geen vijanden. We zien 

hen niet als luiaards en profiteurs. We 

maken enkel bedenkingen bij een be

paalde politieke kuituur en politieke 

strukturen. De solidariteit kan bovendien 

niet eindeloos zijn, maar blijft binnen het 

raam van de regio's noodzakelijk. Als we 

pleiten voor een konfederaal model, dan 

houdt dit ook in dat we met de anderen 

willen samenwerken. Ik betreur dan ook 

dat er naar aanleiding van de jongste 

kommunautaire diskussies een schuldge

voel bij bepaalde Vlamingen is ontstaan. 

Dat hoeft helemaal niet." 

(evdc) 



I n de jaren 1992 tot 1995 kreeg het gerechtelijk 

apparaat liefst 2600 hormonendossiers te 

behandelen. 31% van die dossiers werd geseponeerd, 

20% verjaard. In Vlaanderen leidde een 

hormonenzaak maar in één op zeven gevallen tot 

een vonnis, in Wallonië in één op de vijfentwintig 

gevallen. 

• A K T U E E L • 

Het is slechts één van de onthutsende 
vaststelKngen uit het nieuwe en zonder 
twijfel schitterend geschreven boek „Het 

Vlees is zwak" van VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke en zijn mede
werker Bart Staes. 

Tijdens een druk bijgewoonde perskon-
ferentie erkende Jaak Vandemeule
broucke aanvankelijk niet veel te voelen 
voor een nieuwe, herwerkte uitgave van 
zijn in 1993 verschenen en druk gelezen 
publikatie De Hormonenmaffia. 

„Ik had de indruk dat sindsdien de be
wustwording bij de bevolking en de po
litieke wereld gegroeid was." Het was 
dan ook vooral Bart Staes die op uit
nodiging van uitgeverij Hadewijch aan
drong om alle verzamelde dossiers verder 
uit te werken. 

Het resultaat liegt er niet om. De Gentse 
professor Jaap Kruithof benadrukte te
recht dat het nieuwe boek een „veelzijdig 
en technisch sterk onderbouwd geheel is 
geworden, waarin feiten en interpretatie 
zonder gemoraliseer een eerlijke weer
gave van de hormonenproblematiek bie
den." Uitgever Leo De Haes veklaarde 
dat het boek een „schoolvoorbeeld vormt 
voor al wie op een gedegen wijze kwa
liteitsvolle onderzoeksjournalistiek wil 
beoefenen." 

VLAAMS 

In het boek wordt met naam en toenaam 
een schets geboden van de Vlaamse hor
monenmaffia. Er wordt nagegaan hoe er 
nog steeds met vlees gesjoemeld wordt en 
welke invloed hormonen of groeibevor-
derende produkten op de gezondheid van 
mens en dier uitoefenen. Op boeiende 
wijze wordt aangetoond met welke wet
telijke, bestuurlijke en gerechtelijke mid
delen de Belgische overheid reageert te
gen de hormonenmaffia. Een rondreis 
doorheen de daartoe talrijke bestaande en 
opgerichte politieke en gerechtelijke in-
stelligen biedt een overzicht van de plus-
en vooral minpunten van een over het 
algemeen versnipperd, achterhaald en 
weinig gekoördineerd beleid. 
Een aangepaste aanpak is dan ook drin
gend noodzakelijk. Niet in het minst 
omdat het hormonennetwerk een bie-
zonder ingewikkelde struktuur vertoont. 
Het is immers één van de grote ver
diensten van het boek dat op begrijpelijke 
wijze wordt uiteengezet hoe de hormo
nenmaffia ook in de drugshandel aktief is 
en hoe via komplekse bedrijfskonstruk-
ties tevens naar aktiviteiten wordt ge
zocht die uiterst geschikt zijn om rwart 
geld wit te wassen. 

INTERNATIONAAL 

Ook nieuw en biezonder interessant is dat 

de auteurs zich daarbij niet beperken tot 

Vlaanderen, maar ook Wallonië, Europa 
en de Verenigde Staten onder de loupe 
nemen. Op die manier wordt aangetoond 
hoe de hormonenmaffia deel uitmaakt 
van een internationaal georganiseerde 
kriminaliteit. Niet zelden woedt er ook 
fraude onder medeweten van Europese 
overheden. En door een vernuftige en op 
meerdere fronten omzeilde Europese 
douanewetgeving wordt slachtafval ver
kocht als kwaliteitsvlees. 

door haalt de kwantiteit van het vlees het 
overduidelijk op de kwaliteit. Niet enkel 
de konsument, maar ook de slager en de 
kleine Europese landbouwer worden 
daarvan het slachtoffer. Terwijl de be
langen van de derde wereld helemaal over 

c» Het Vlees is zwak. Jaak Vandemeu

lebroucke en Bart Staes. Uitg. Ha

dewijch, Antwerpen 1996, 247 blz. 

690 fr. 

Hormonenmaffia 
onaantastbaar 

Tot slot dit : de vleesoorloog tussen de 
Verenigde Staten en Europa, beheerst 
door immoreel geldgewin, blijkt in het 
voordeel beslecht van een door de VS 
ongebreideld en niet-gekontroleerd vrije-
marktdenken waarin schaalvergroting 
het ultieme wapen is geworden. Daar-

het hoofd worden gezien. 
Weinig opbeurend nieuws dus in een 
niettemin pittig en vooral vlot leesbaar 
boek, dat hoe dan ook eindigt met een 
positieve noot en een vurig verlangen 
naar een hoopvolle toekomst. 

(evdc) 

Speciale 
aan

bieding 
Wij-lezers kunnen zich het boek 
Het Vlees is zwak aan gunst-
voorwaarden aanschaffen. Voor 
het boek betaalt u 500 fr (ver
zendingskosten Inbegrepen) 
l.p.v. 690 fr. Een antwoordbon 
vindt u op blz.7. 

Jaak 

vandemeule
broucke en 
Bart Staes 
schreven een 
schitterend 
boek over de 
Vlaamse en 
Internationale 
hormonen
maffia. 
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In juni 1963 riep J.F Kennedy aan de Ber-
lijnse muur: „Auch ich bin ein Berliner!" 
Datzelfde gevoel bekruipt nnij nu ik het 
antwoordformulier voor de Ketjesdag van 
12 oktober heb ingevuld. Ik heb zin om er 
„Ook ik ben een Ketje!" bij te schrijven, op 
het gevaar af dat de dame of heer die de 
antwoorden noteert mij niet ernstig neemt. 
En toch meen ik wat ik denk, wij zijn allemaal 
Brusselaars. 
Ik vind die Ketjesdag een prachtig initiatief 
dat niet alleen tot de Volksunie mag beperkt 
blijven, maar door de Vlaamse regering zou 
moeten worden overgenomen. Want dat 
het om Brussel te doen is, dat wie weet nu 
onderhand iedereen. Brussel winnen of 
Brussel verliezen, het is een frankske op z'n 
kant. En met Brussel bedoel ik niet alleen de 
hartvormige binnenstad, ook de andere ge
meenten hoe Franstalig sommige ook zijn. 
En zeker bedoel ik ook de rand rond Brussel 

• ACH ZO • 

meesten van hen het niet (meer). 
Ketje komt van kereltje Er zijn er zelfs die 
geprobeerd hebben dit Brabants dialekt-
woord te verfransen tot... quetje, maar ge 
ziet van hier dat echte Brusselaars zo'n 
dwaze vertaling zouden willen adopteren. 
Ja, zo'n algemene Ketjesdag zint me wel. 
Desnoods wil ik mij voor een dag wel in een 
ketjes-kostuum steken. De lezer moet we
ten dat in de ernstige Dictionnaire du di-
alecte bruxellois de kledij van ketje staat 
beschreven. En dat zijn Vlaamse tegen
hanger de lof zingt van de man die de 
ketjes-figuur gestalte gaf: de onvergetelijke 
Renaat Grassin. En hoe hij met zijn po-
ezeekes de harten van de Vlamingen binnen 
en buiten Brussel wist te stelen. Brussel mist 

Wij zijn allemaal ketjes 
en het Brabantse ommeland. Ketjesdag zou 
een soort Gordel moeten worden, de dag 
waarop de Vlamingen laten zien dat Brussel 
ook „een stuk van ons" is. Niet met prik
keldraad en landsknechttrommels zoals 
Pourquoi Pas? zaliger het zo graag voor
stelde, maar op een vriendelijke manier. 
De Brusselaars, ook de Franstaligen, pakken 
graag met ketje uit. Ketje dat is hun oor
sprong, hun echte aard. Zelfs al kennen ze 
verder geen gebenedijd woord Vlaams, of 
willen ze er geen kennen. Ketje dat is Man
neken Pis, dat zijn Quick en Flupke, dat Is de 
were Brusselaar. En als ze een pint op heb
ben zingen ze: ,,Ah qu'on est fier d' être un 
ketje de Bruxeiles...". Daarmee verraden ze 
wie ze in werkelijkheid zijn, al weten de 

vandaag zo'n radio-ketje al besef ik dat de 
tijden veranderd zijn en de radio en de 
volksteaters niet meer die Invloed hebben 
als voor de komst van de teevee. 
De Vlamingen in Brussel zijn ook deze van 
vroeger niet meer. waar ze eertijds haast 
zonder onderscheid tot de volksklasse be
hoorden zijn ze nu bezoekers van hun eigen 
gemeenschapscentrum, ze lezen hun eigen 
tijdschrift en weekkrant, ze kijken naar hun 
eigen teevee en gaan naar eigen teaters 
waar vaak gesofistikeerde stukken worden 
gespeeld en dito gedanst. Niet alleen kul-
tureel maar ook sociaal is Vlaams Brussel 
erop vooruit gegaan. Er is de Brusselse 
Welzijnsraad die al twintig jaar prachtig werk 
doet, er Is een leefmllieuraad, er zijn bl-

blioteken en noem maar op. Hoed af voor al 
die verwezenlijkingen, al heb ik de indnjk dat 
de gewone Brusselaar, het ketje dus, een 
beetje in de kou is gebleven en in z'n 
(kelder)kamertje Het Laatste Nieuws zit te 
lezen. Op z'n eentje. 
Sukkelaars zullen er altijd zijn, maar als hun 
aantal zienderogen groeit dan scheelt er 
wat. Het leger daklozen in Brussel dikt aan, 
daar heb ik geen statistieken voor nodig. 
Wie een beetje mens is kan de ogen niet 
sluiten voor de vele station-, café en park
slapers. 
Ik zie zo'n Ketjesdag wel zitten. Ook om een 
beetje hulde te brengen aan de vele vrij
willigers die zich voor de Brusselaars, Vla
mingen en anderen, inzetten. Ik ga geen 
namen noemen maar zou ze willen groeten, 
de mannen en vrouwen die zich het lot van 
dak- en thuislozen aantrekken. Ze staan in 
gaarkeukens of bezorgen de stadsmussen 
een weekeindje natuur op het platteland, ik 
ken ze die vrijwilligers; ze zijn met pensioen 
of op weg naar, ze bedelen geld om in 
afgedankte huizen en kloosters onderdak te 
geven aan wie in de stad anonimiteit is gaan 
zoeken, maar er verloren loopt. Ze luisteren 
naar de vreemde verhalen van mannen en 
vrouwen op de dool, de marginalen van een 
maatschappij die maar weinig tijd voor ge
kneusde mensen heeft. 
Onlangs kreeg ik De Veujvechter, het blad 
van het Brusselse Vlaams Blok, in handen, 
een en al negativisme en kriminaliteit terwijl 
In Brussel ook zoveel goeds gebeurt. Door 
Vlamingen en voor Vlamingen. Maar daar
over geen woord! 
ik hou van Brussel, ook al lijdt de stad aan 
zoveel kwalen tegelijk. Maar omdat ik weet 
dat er iets tegen te doen is kom ik naar de 
Ketjesdag. Om de muur tussen myn land en 
mijn stad af te breken. 

RJismus 
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W' ij, de volkeren van Padania, verklaren 

plechtig: Padania is een federale, 

onafhankelijke en soevereine republiek. Met deze 

woorden riep Umberto Bossi op zondag IS 

september de onafhankelijkheid van Noord-Italië 

uit. Met deze verregaande daad zette de Lega Nord-

voorzitter de federalisering van Italië bovenaan 

de politieke agenda. 

^ L A N D U I T 

Uit deze tabellenreeks blijkt de inbreng van Padania in üe 
Italiaanse ekonomie. Van links naar rechts en van boven 
naar onder: bijna 55% van de totale bevolking in Italië 
woont in Padania, het bruto binnenlands produkt, het 
jaarlijks verbruik, het spaargeld per hoofd, het bruto 
binnenlands produkt per hoofd, het aantal bedrijven, de 
werkloosheid, de openbare schuld, (grafiek uit ii Nord, de 
krant van Padania) 
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Toen eerste minister Silvio Berlusconi ten 
val werd gebracht was zijn lot van stabiel 
regeringsleider meteen ook bezegeld. Van 
deze rijzende ster bleef nog slechts scha
duw over, bovendien raakte de media
gigant verwikkeld in een aantal zaken van 
frauduleuze aard. Berlusconi werd door 
Lamberto Dini opgevolgd, Umberto 
Bossi steunde de nieuwe regering vanuit 
de oppositie. 

Maar het technisch kabinet van Dini was 
geen lang leven beschoren. Half februari 
1996 haakte formateur Antonio Mac-
canico af en gaf zijn opdracht, de sa
menstelling van een „regering van breed 
akkoord" aan president Scalfaro terug, 
deze schreef voor 21 april nieuwe ver
kiezingen uit. 

OP EIGEN KRACHT 

Het centrum-linkse blok L'Ulivo (olijf
boom) van Romano Prodi won de ver
kiezingen. De Lega Nord van Bossi kreeg 
tegen alle verwachtingen in 10,1% van de 
stemmen (59 zetels) en werd daarmee de 
grootste formatie in Noord-Itahë. De 
hoofdbrok ontbrak echter: de Lega was 
niet meer incontournable voor een 
nieuwe regering. Grote verliezer werd 
Berlusconi. 

Goed, dan gaan we voor onafhanke
lijkheid op eigen kracht, deelde Bossi 
mee. De idee voor een onafhankelijk 
Padanië, een nieuwe naam voor de regio's 
rond de Po, was geboren. Sindsdien is het 
niet de Italiaanse regering, noch de groot
ste oppositiepartij Forza Italia van Ber
lusconi (die nog steeds een pakt had met 
de neo-fascisten), maar wel degelijk en 
terug Umberto Bossi die de kalender en 
de agenda van de Italiaanse politiek be
paalt. Zijn geniale politieke intuïtie, zijn 
passie voor teater en symboliek, zijn 
perfekt aanvoelen van het volk maken 
van hem een unicum in de politiek. 
En daar heeft Rome het moeilijk mee. 

GARIBALDI DE SIGAAR 

Wat neemt men Bossi kwalijk? Dat hij 
voor zijn achterban de Schotse vrijheids
strijder Braveheart oproept? Dat hij, om 
zijn pacifisme in de verf te zetten, Ghandi 

Suikerbonen 
voor Paclania/2 

De linkse koalitie van Prodi kon met de 
steun van de neo-kommunisten van Ber-
tinotti een regering op de been brengen. 
Deze bitter pil, en het feit dat Prodi geen 
begin van werk maakte van decentra
lisatie deed Bossi een trapje hoger staan 
op de ladder van de politieke waag
halzerij. 
Wil Italië van geen federalisme weten? 

citeert? Dat hij zijn strijd kleurt met een 
vleugje mystiek van de ridders van de 
Graal? Men verwijt Bossi populisme om
dat hij zich elke avond omringd door 
militanten waarvoor en waarmee hij 
spreekt en eet en tot na twaalven door
zakt. 

Is hij met zijn parlement van Mantova en 
zijn regering van Padanië te ver gegaan? 

De druk die Spanje nu al maandenlang uit
oefent op België werpt vruchten af. Begin dit 
jaar schorste de Raad van State de beslissing 
van minister De Clerck om het Baskisch echt
paar Moreno-Carcia uit te leveren aan Spanje. 
Beide worden er door Spanje van beschuldigd 
ETA-militanten onderdak te hebben verschaft. 
De enige bezwarende verklaring tegen hen 
werd afgelegd door een jonge Bask die tijdens 
zijn verhoor werd gemarteld. Er waren nog 
andere bezwaren tegen de uitlevering: het 
verlenen van logies kwam niet voor in het toen 
geldende Spaans-Belgisch uitleveringsver
drag en er werd nooit uitgeleverd wanneer 
het om „politiek geïnspireerde daden" ging. 

INCOMMUNICADO 
Spanje weigerde zich neer te leggen bij deze 
beslissing en drong aan op een wijziging van 
het Europees uitleveringsverdrag. Om België 
onder druk te zetten schortte Spanje de ge
rechtelijke samenwerking op. Midden augus
tus weigerde Madrid de hoofdverdachte in 
een moordzaak uit te leveren. Spanje slaagde 
in zijn opzet en verkreeg een verscherping van 
het EU-uitleveringsverdrag: de dubbele in-
kriminatie (de strafbaarheid van de feiten in 
beide landen) als voorwaarde tot uitlevering 
en het begrip „politiek geïnspireerde daad" 
worden geschrapt. 
De lidstaten zijn nu ook verplicht eigen on
derdanen uit te leveren. Door het bilaterale 
akkoord tussen België en Spanje zal het ver

drag onmiddellijk in werking treden na de 
ratifikatie in beide parlementen. Meteen 
wordt het asielrecht, een eeuwenoud hu
manitair principe, binnen de Europese Unie 
afgebouwd. Men veronderstelt dus dat iedere 
EU-lidstaat ook een rechtstaat is. Klopt dat? 
In Spanje kunnen verdachten in ,,terroris-
medossiers" - ook „apologie van ETA" valt 
daaronder - vijf dagen „incommunicado" 
worden gehouden. Dit betekent konkreet dat 
zij tijdens die periode geen enkel kontakt 
hebben met de buitenwereld: de verdachten 
mogen zelfs niet aan familie meedelen dat zij 
zijn gearresteerd en waar zij worden vast
gehouden. 
Deze arrestanten hebben evenmin het recht 
om vrij een advokaat te kiezen. Bovendien 
worden in Spaanse kommissariaten en ge
vangenissen nog steeds Baskische verdachten 
en gevangenen mishandeld en sommigen 
zelfs gemarteld. 
Dit blijkt uit rapporten van onafhankelijke 
organisaties als Amnesty Internationalen de 
European Committee for the prevention of 
torture (CPT). De publikatie van het laatste 
CPT-rapport over Spanje werd door de ont
slagnemende regering Gonzalez trouwens te
gengehouden tot 5 maart 1996, twee dagen 
na de verkiezingen. Amnesty International 
klaagt in haar jaarboeken aan dat de schul
digen van deze folterpraktijken vaak onge
straft blijven. Guardia Civil-funktionarissen die 
toch worden veroordeeld genieten al snel 
gratiemaatregelen. 

Uitgeleverd? 
SPIRAAL DOORBREKEN 
De ijver die de Spaanse staat aan de dag legt 
om vermeende ETA-leden en andere Bas
kische verdachten te vervolgen ontbreekt vol
ledig in het onderzoek naar anti-Baskische 
terreurkommando's zoals de GAL. Begrijpelijk 
aangezien toppolitici uit de twee grootste 
Spaanse partijen, de konservatieve Partido 
Popular en de socialistische PSOE, betrokken 
zijn in deze staatsterroristische aktiviteiten. 
Nochtans worden de repressieve instrumen
ten van de Spaanse staat voor een „harde 
aanpak" van de Baskische kwestie nog uit
gebreid door de nieuwe akkoorden. De Volks
unie heeft echter bezwaren tegen de vol
ledige afbouw van het asielrecht binnen de 
Europese Unie. Vanuit haar pacifistische over
tuiging wijst zij elke vorm van terrorisme 
(zowel door ETA als Spaansgezinden) af Ze 
pleit integendeel voor een politieke oplossing 
van het Spaans-Baskische konflikt. Een brede 
vredesdialoog met eerbied voor het demo-
kratisch zelfbeschikkingsrecht van het gehele 
Baskische volk moet de spiraal van geweld en 
repressie doorbreken. De Vlaamse, Belgische 
en Europese pariementen kunnen oproepen 
tot zo'n vredesdialoog. De VU diende daartoe 
resoluties in. 

Rationele geesten zeggen van wel na
tuurlijk. De buitenlandse pers maakt van 
deze biezonder belezen man graag een 
kolderfiguur („la dévive de Bossi"), men 
schertst met het feit dat hij alleen pizza 
met coca cola eet. Men neemt hem kwa
lijk dat hij sigaren van het merk Garibaldi 
(de grote Italiaanse eenmaker) rookt, dat 
hij weinig op snit is gekleed, dat hij z'n das 
slecht knoopt en slordig gekamd is. Men 
schuift hem zijn „camise verte", zijn 
groenhemden als een privé-militie in de 
schoenen. Nochtans, hebben we in Ve
netië kunnen zien hoe een paar honderd 
mannen én vrouwen een vlot verloop van 
de manifestatie verzekerden door al te 
grote entoesiastelingen beleefd op af
stand te houden of ouderen aan een 
veilige plaats te heipen. Die privé-militie 
hebben wij in elk geval ervaren als ef
ficiënte bodes. 

BRUTALE UITDAGER 

De Italiaanse staat reageerde op de on-
afhankelijksheidsverklaring: met een in
val in verscheidene Lega-zetels, met ge
weld en intimidatie en zonder officieel 
bevelschrift. Parlementshd Muroni, niet 
de minste want oud-minister van Bin
nenlandse Zaken, raakte zelfs in het hos
pitaal... 

De verontwaardiging is groot en gedeeld. 
De Lega-Europarlementsleden kregen 
steun van andere Italianen voor een motie 
waarin het gewelddadig en ondemokra-
tisch optreden van de Italiaanse staat aan 
de kaak wordt gesteld. 
Bossi is een pacifist met een grote bek, 
voert een flamboyante stijl, is een brutale 
uitdager. Maar wat te denken van de 
Italiaanse politieke klasse die het volk 
decennialang heeft opgelicht, die met de 
maffia onderhandelde en de staatszaken 
op hun beloop lieten? Wat te denken van 
liberaal La Malfa die beschuldigd wordt 
van het afwenden van gelden voor on
wettelijke partijfinanciering toen hij mi
nister van Financiën en Begroting was en 
die Bossi nu een terrorist noemt? Of de 
kristen-demokraat Andreotti, ontelbare 
keren premier en nu beschuldigd van 
medeplichtigheid met de maffia, of oud-
premier en socialist Craxi die in bal
lingschap leeft in een luxueuze villa in het 
Tunesische Hammamer of... De rij is 
eindeloos. Groenen en kommunisten be
toogden samen met neo-fascisten in Mi
laan voor de eenheid van Italië, voorwaar 
een bont gezelschap. 
Bossi zal nog een tijdlang de politieke 
agenda bepalen. Italië is in krisis, maar de 
etterbuilen worden opengestoken. Wij 
zouden willen dat dit in dit even korrupte 
land van hier ook zo was. 

Herman Verheirstraeten 
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pens, zoals landmijnen en laserwapens, is 
belangrijk. De ratifikatie van het test-
stopverdrag en andere internationale ver
dragen is dringend. De subsidies aan 
bedrijven die in de militaire industrie 
betrokken zijn moeten aangepakt wor
den. 

Voorkomen van geweld betekent vooral 
dat de maatschappij aan ieder individu 
kansen moet geven tot zelfontplooiing in 
relaties, in het gezinsleven, op de ar
beidsmarkt, in zijn gemeenschap. Maat
regelen tegen het pesten op scholen en in 
jeugdbewegingen zijn noodzakelijk. De 
VU wenst aandacht voor het asielrecht op 

VU-voorzitter en senator Bert Anciaux 
maakte n.a.v. de Vlaamse Vredesweek 
bekend dat de VU zich volledig achter de 
eisen van de Vlaamse Vredesbeweging 
schaart. 

Meteen greep Bert Anciaux, op vraag van 
de organisatoren van de vredesweek, de 
gelegenheid aan om de VU-visie kenbaar 
te maken en enkele konstruktieve po
litieke voorstellen te formuleren. 

MONDIALE VREDESMACHT 

Zo wil de VU op termijn de afschaffing 
van het nationale leger en de oprichting 
van een permanente Europese en mon
diale vredesmacht. De opdracht van deze 
vredesmacht moet in het kader van de 
Europese veiligheid én in het kader van 
de VN en de Veiligheidsraad worden 
bepaald. Het mandaat van die vredes
macht mag niet afhangen van ekono-
mische belangen. 

Het nationaal defensiebudget moet -
voorlopig nog - toelaten dat humanitaire 
interventies en militaire vredesoperaties 
door ons land ondersteund kunnen wor
den. Dit is één van de essentiële taken van 
het leger dat uiteindelijk ingepast moet 
worden in de Europese en mondiale 
vredesmacht. Deze macht moet opereren 
als „troepen van de mensenrechten", die 
naast een militaire opleiding intensief 
moeten getraind worden in internati
onale betrekkingen en historiek van kon-
flikten met aandacht voor geschiedenis en 
kuituren van verschillende volkeren, hu
manitair recht, het begeleiden van on
derhandelingen en respect voor huma
nitaire organisaties. Hierin moet geïn
vesteerd worden. 

VREDESBELASTINCSFONDS 

Ook de erkenning van het gewetens
bezwaar tegen de militaire bestemming 
van belastingsgeld moet gekoppeld wor
den aan de hoogte van het Defensie
budget en de manier waarop het moet 
besteed worden. Elke belastingsplichtige 
die gewetensbezwaren heeft tegen zijn 
fiskale bijdrage voor militaire overheids-

VU vierkant achter 
Vlaamse vredesweek 

uitgaven moet de kans geboden krijgen 
om zijn medewerking aan het militaire 
defensiesysteem te ontzeggen door een 
deel van zijn belastingen te bestemmen 
voor een Vredesbelastingsfonds, als een 
vorm van konfliktpreventie. 
Inzake konfliktpreventie blijft de VU 
voorstander van de oprichting van een 
Vlaams Vredesinstituut, dat zich inter
nationaal profileert. Een Vredesinstituut 
kan inzake vredesonderzoek en vredes-
opvoeding een bijdrage leveren tot een 
duurzame vrede en nieuwe internationale 
strukturen, gericht op éénheid in ver
scheidenheid en daadwerkelijke samen
werking. Internationaal moet vooral aan
dacht besteed worden aan terreindiplo-
matie in mogelijke konfliktgebieden. 

WAPENHANDEL 

Op het vlak van wapenhandel en wa
penindustrie dient politiek een harde 
houding aangenomen. Het wettelijk ver
bieden van aanmaak en opslaan van wa-

scholen: ieder kind de kans geven om 
over zijn moeilijkheden en diepste ge
voelens te praten. Daarnaast zijn de be
strijding van de verkeersagressie en de 
uitwerking van een ethische code omtrent 
televisie voor kinderen prioritaire punten 
op de politieke agenda. 
De centrale boodschap van Bert Anciaux 
bij de start van de Vlaamse Vredesweek 
was dan ook dat vrede niet het voort
zetten van oorlog is op een andere wijze, 
maar het voorkomen van geweld via een 
nieuwe en andere aanpak, op alle maat
schappelijke terreinen. 

Koen T'Sijen 

c» De Vlaamse Vredesweek loopt nog tot 

6 oktober en gaat gepaard met een 

briefkaartenaktie aan de eerste mi

nister tegen een verhoging van het 

Belgische defensiebudget na 1997. 

Meer informatie: Vredescentrum, Ita-

liëlei 98a, 2000 Antwerpen, 

031225.10.00. 
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Het boek Het vlees is zwak door Jaak Vandemeulebroucke en Bart Staes 
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1 e regionale WW Krant 

Wie „A" zegt... 
in de polltieoorlog die na het Justlttekamerdebat is 
losgebarsten, wordt zwaar getild aan de dreigementen 
van rijkswachter Van Keer. Hij zou weet hebben van 
processen van invloedrijke personen die stilgelegd zijn 
na bemoeiingen van politici met de gekende lange 
arm. 
Van Keer heeft toch maar luidop gezegd wat wij allemaal 
a! lang (zouden moeten) weten. Tijdens mijn parle
mentair mandaat heb ik herhaaldelijk geïnterpelleerd 
over rechtszaken die werden geseponeerd (doofpot) of 
die men liet verjaren. Dit Is een variante van de doofpot. 
Bewijzen? 
Alteen al in het OCMW van Aalst zijn er drie gevallen 
bekend van zware miljoenenfraude waarvan één vrij
spraak kreeg van een bevriende rechtbank, een ander op 
beroep wacht (het presseert toch niet?) en een derde 
geval waarbij de Raadkamer reeds verschillende malen 
de beslissing om naar de rechtbank te verwijzen heeft 
uitgesteld, nu tot 18 oktober of tot Sint J uttemis... Men 
moet echt geen rechtsgeleerde zijn om aan te voelen 
dat hier geheime krachten aan het werk zijn om de vis te 
verdrinken. 
Een alom gewaardeerd „zakenman" uit mijn streek, die 
op de rug, de tranen en het bloed van tienduizenden 
gokverslaafden (bingo) miljardair werd, verdacht men 
van een reuze fiskale fraude. Dank zij peperdure en 
gehaaide advokaten en de manipulatie van hoge pieten 
Is hij via de verjanng de dans ontsprongen en dus nooit 
veroordeeld. Had ik de minister van Binnenlandse Zaken 
niet tijdig op zijn strafblad gewezen, dan zou dit heer
schap zelfs opnieuw burgemeester geworden zijn! Be
wijzen? 
De 28 moorden van de Bende van Nijvel, waarvan 8 in 
Aalst, werden na elf jaar nog niet opgelost. Hoe kan ik nu 
bewijzen dat het speurwerk werd veriamd en dat alle 
bezwarende stukken uit het dossier verdwenen zijn? 
Dat de bevolking stilaan woedend wordt, moet niet 
meer bewezen worden. Hoe kan ik bewijzen dat som
mige artsen zwarte erelonen aanrekenen? En toch ben 
ik er heilig van overtuigd dat dit ook bij andere vrije 
beroepen het geval is waardoor niet alleen weerloze 
medemensen bestolen worden maar daar bovenop ook 
nog eens de flskus voor schut gezet. 
Massa's loontrekkenden betalen veel te veel belastingen 
omdat een aantal vennootschappen en zelfstandige 
bedrijven vla een gewiekste (dubbele) boekhouding 
geen of veel te weinig belastingen betalen. En denken zy 
nu echt dat Dutroux de enige is die de Sociale Zekerheid 
maandelijks vor 80.000 fr. oplicht? is deze sociale fraude 
een verworven voorrecht? En de SZ splitsen mag he
lemaal niet, waarschuwen Dehaene, Sleeckx, De Croo 
e.a., want dan gaat ,,den Belgiek" om zeep. 

Jan Caudron 
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Op maandag 23 september overleed de 
64-jarige Oostendse VU-schepen Kris 
Lambert. Hij laat vrouw Suzanne en vier 
kmderen na, Lut (34), Griet (32), Arno 
(31) en Geert (29). 

Kris Lambert is geboren op 20 februari 
1932. De jonge Lambert wordt tweetalig 
opgevoed. Hij loopt eerst school m Oos
tende, waar hij getroffen wordt door de 
sociale gevolgen van de repressie. Aan het 
kollege in Brugge toont Lambert interesse 
voor de politiek. Hij wordt door de CVP 
aangezocht om er een jongerenafdeling 
op te richten, maar weigert. Intussen 
grijpt vader naast een promotie omdat het 
gezin Lambert niet uitsluitend Franstalig 
is. Dat heeft het flamingantisme van Kris 
lambert aangewakkerd. 
Aan de Rijksuniversteit van Gent gaat 
BCris Lambert marginalen en armen op
zoeken in de beluiken van de stad. Het 
paternalisme is niet aan hem besteed. Hij 
raakt er van overtuigd dat de zwakkeren 
werkelijk moeten geholpen worden. Iets 
wat hij zelf als huisarts, in Oostende, meer 
dan eens in de praktijk heeft omgezet. 
Het sociaal bewogen flamingantisme van 
de jonge huisarts doet hem kiezen voor de 
VU. Vanaf 1968 zetelt Lambert in de 
Oostendse gemeenteraad. In dat jaar 
wordt hij ook verkozen voor de pro
vincieraad. Onafgezien van enkele on-

Kris 
Lambert 

is niet 
meer 

derbrekingen blijft hij provincieraadslid 
tot 1994. Hij staat aan de wieg van het 
Provinciaal Museum voor Moderne 
Kunst in Oostende, dat onder zijn stu
wing een vermaand imago heeft opge
bouwd. 

In Oostende wordt Kris Lambert een 
populaire politikus. In 1994 wordt hij er 
schepen van Kuituur. Na een jarenlange 
inzet kan hij eindelijk zijn kulturele ken
nis naar het beleid vertalen. In korte tijd 
zet hij een aantal suksesvoUe tentoon
stellingen op, zoals de Ensor-grafieken, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van Lam
berts eigen kollektie. De Leon Spilliaert-
retrospektieve wordt tot in het buiten
land fel gesmaakt. De zomerse satirische 
Ensor-tentoonstelling kent een massaal 
sukses. 

Het was tekenend voor de bezorgde, 
volkse en hardwerkende Lambert dat hij 
elke dag een kort bezoekje aan de ten
toonstelling en het personeel bracht. Als 
morgen de nieuwe stadsbiblioteek wordt 
ingehuldigd dan mag het zijn naam dra
gen, want ook daarvoor heeft de schepen 
zich onnoemelijk hard ingezet. 
Kris Lambert is gegaan, zoals hij kwam: 
eenvoudig en Vlaamsbewust. Duizenden 
schoven aan om in het funerarium een 
laatste groet te brengen. Op de een
voudige houten kist lag de Vlaamse Leeu-
wevlag. Alleszins zullen de talrijk minder 
begoede patiënten, die gebruik konden 
maken van zijn gratis konsultaties, Kris 
Lambert nooit vergeten. En de Oostendse 
VU is haar boegbeeld kwijt. De WIJ-
redaktie en het VU-partijbestuur wensen 
de familie alle sterkte toe. 

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 
dan12jaar) 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 sturen naar het VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Faxen kan natuurlijk ook: 02/217.55.10. 

VU op TV 
Het Euro-beleid ts het onderwerp van de TV-
uitzending van de Vlaams-Nationale Om-
roepstichting (VNOS) op maandag 7 ok
tober, BRTN - TV1 om 23U.15. Met Euro
parlementslid Jaak Vandemeulebroucke en 
vu-voorzitter Bert Anciaux. Verder ook in
terviews met Nelly Maes, Pons Borginon, 
Willy Kuijpers en Patrik Vankrunkelsven. 

OOST-VLAANDEREN 
vr. 4 okt. ZOTTECEM: Paul Van 

Grembergen spreekt over Het 10-Punten-
programma van de VU. Om 20u. bij Braems, 
stationsplein. Org.: VU-Zottegem. 

vr. 4 Okt. SINT-AMANOSBERC: 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 l l u . : 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 
Ottergem, van 11u.30 tot 19u. Keuze uit 4 
menu's. Org.: VU-Erpe-Mere. 

Vr. 11 okt. DESTELBERCEN: Vlaams 
Vis- en Mosselfeest. Vanaf 19u.30 in zaal 
Berghlne, Desteibergen-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-Mouterij. Deelname: 
600 fr. (broodjesmaaftijd inbegr). Inschrij
ven bü Jacques Vander Haeghen. Doom 63, 
9700 Oudenaarde (055/31.29.94) of bij Ma-
rie-Paule Roos, Dijkstraat 3, 9700 Oude
naarde (055/31.72.09). Org.: VU en FW-
Oudenaarde. 

za. 12 Okt. NINOVE: Met VWC-
Ninove naar de Ketjesdag te Brussel. Ver
trek van de bus om 12u.50 stipt op de 
Centrumlaan (PTl). Busprijs: 300 fr. Inschrij
ven bij Georges De Coster (33.71.79) of 
René Martens (33.43.47). 

za. 12 okt. ERPE-MERE: Met de bus 
naar de VU-Ketjesdag in Brussel. Opstap
plaatsen: 8U.30 kerk Burst; 8u.40 kerk Erpe; 
8U.50 StAnnakerk Aalst; 9u.10 station Den
derleeuw. Deelname: 100 fr. Inschrijven 
vóór 8/10 bij Christina Smekens 
(053/62.73.89). Org.: VU-Erpe-Mere. 

WO. 16 Okt. SINT-AMANDSBERC: 
Provinciate FW-najaarsvergadering 
,,Vrouw en Kunst". Om 20u. in Raadszaal 
Oud Gemeentehuis, Antwerpsestwg 249. 
Kunstenaar: Rita Keymeulen (kunstkritika, 
samen meteen 10-tal teerllngen-akademle) 
en Kanen Vandekerkhove (beeldend kun
stenaar) en voordracht door Rita Keymeu
len (freelance kunsthistorica), info: FVV-
Nationaal 09/223.38.83. 

WO. 16 Okt. GENT: Seniorenaka-
demle organiseert lezing over „Vlaanderen, 
melkkoe van Wallonië" met Jan Caudron. 
Om 14U.30 in zaal 6.25 van de RUG, Blan-
dijnberg (6de verdieping). Toegang 100 fr 
Leden Rodenbachtfonds, WVC en Sneys-
sens: 50 fr. info: O. Van Ooteghem 
(09/230.72.87). 

za. 19 Okt. CENT: Modern (politiek) 
poppenspel voor volwassenen In Centrum 
Reinaert, Relnaertstraat 28. Om 20u. Gratis 
toegang + verrassing, tnfo: 09/226.41.91. 
Org.: vu-Gent-Brugsepoort. 

Ma. 21 Okt. SINT«AMANDSBERC: 
Dossier Sociale Zekerheid - deel 2 „De ziek
teverzekering". Om 20U.30 in de raadszaal 
van het oud gemeentehuis. Antwerpse
steenweg te St.Amandsberg. Spreker: Pa
trick Vankrunkelsven. Vrije toegang. Org.: 
VU-Sint-Amandsberg. 

Dl. 22 Okt. CENT: Debatavond over 
„Armoede in Vlaanderen". Met Bert An
ciaux en Jan Vanhee (voorzitter Beweging 
Mensen met Laag inkomen). Moderator: 
Carla Brion. Om 20u. in de bovenzaal van 
taveerne Bridge, st-Baafsplein 21. Het pu
bliek debatteert mee. Org.: Goossenaerts-
kring Gent, VUJO en VU-Cent-stad. 

WO. 20 nov. SINT-AMANDSBERC: 
Cespreksavond over AIDS. Om 20u. in zaal 
Sint-Elooi, Antwerpsesteenweg te Sint-
Amandsberg. Sprekers: Vic Anciaux en 2 
deskundigen. Vrije toegang. Org.: VU-Sint-
Amandsberg. 

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. 3 Okt. IZEGEM: Prof. Eric 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 Mlere, Kapel-
lestraat 116 (naast speelplein Ter Borcht). 
Met moppen door Firmin Debusscheré. 
Deelname: 150 fr voor belegd broodje en 
een drankje. Org.: Vlaamse Vriendenkring 
Meutebeke. inschrijving verplicht bij Her
man Vanhee (051/48.64.79) of Hans Nollet 
(051/48.80.53). 

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

Dl. 8 Okt. OOSTENDE: Rodenbach-
fonds organiseert geteld 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: 500 fr in
schrijven vóór 18/9 (059/51.64.03). 

Di. 8 Okt. IZECEM: 't Splegelaarke, 
20u.: voordracht „Aardappel-Oogappel". 
Org.: FW-lzegem. 
Wo. 9 okt. BRUGGE: Voordracht door Lieven 
Verstraete: ,,Achter de schermen van het 
nieuws". Vanaf 14u. in de Magdalenazaal, 
Violierstraat 7 te Brugge. Nadien koffie
tafel. Org.: VWG-Brugge. 

vr. 11 okt. ROESELARE: Provinciale 
kwis ,,Ken uw taal". Om 20u. in 't Laag 
Plafond, Noordstraat 211 te Roeselare. (en 
dus niet op 4 okt. zoals eerder vermeid'11). 
Org.: FVK-Rodenbachfonds. 

Vr. 11 Okt. IZECEM: Vlaams Huls, 
vanaf 20u, achtste kaarttng. Ook om 13/10 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub De Vlaamse 
Vrienden. 

Dl. IS Okt. IZECEM: De Drie Ge
zellen, I5u.: dr. Fil. De Brabandere over,,De 
geschiedenis van onze familienamen". 
Org.: vwG-izegem. 

Di. 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. 
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Vr. 18 okt. TIELT: Geert Bourgeois 
over „Corruptie in het gerecht?". Om 20u. 
in l<elderteater ivialpertuis, Sint-iviichiel-
straat 7. Toegang: 80 f r (abo. 5 aktivlteiten: 
200 fr, aanvragen bij Hilde Houwen, 
051/40.42.94). Org. A. Vander Plaets-
ei<ring. 

Zo. 20 okt. ZWEVECEM: l.edenfeest 
van vu-Zwevegem. Om I2u. in zaal Bol
dershof, Hareibeeicstraat 25. Gastspreker is 
Geert Bourgeois. Deelname: 400 fr, -I0j 
gratis, inschrijven tot 16/10 bij Eril< 
(75.65.57), Bianca (75.63.68) Of Bea 
(75.81.65). In de namiddag videomontage 
van de jongste Brusselreis. 

WO. 23 Okt. BRUGGE: KleinkUhSt-
namiddag door de familie Haeghebaert. 
Vanaf I4u. in de Magdalenazaal, violiers
traat 7 te Brugge. Nadien koffietafel. Org.: 
WVG-Brugge. 

VLAAMS-BRABANT 
Za. 5 Okt. LENNIK: LENNIK 2000 

nodigt uit op etentje in Sportcentrum Jo 
Baetens, A. Atgoetstraat 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 I6u. Vervoer voor
zien op zondag, om 11u.45 aan St.Ser-
vaeskerk. 

za. 5 okt. ZAVENTEM: Steak- en 
Kippenfestijn. Van 11u.30 tot 15u. en van 
17U.30 tot 21 u. in zaal Hof Ter Meren, 
Stationsstraat 101. Org.: VU-Groot-Zaven-
tem. 

Za. 5 okt. BIERBEEK: Kaas, Bier en 
Wijnavond van VU-afdeling Bierbeek. Vanaf 
18u. in het Buurthuis te Korbeek-Lo. 

Za. 5 okt. DWORP: vu-Croot-8eer-
sel nodigt uit op jaarlijks eetfestijn, vanaf 
17U.30 in zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat. 
Ook op 6/10 van 11u.30 tot 16u. 

zo. 6 okt. DJEST: Uteratuur op zon
dag. Maurits Van Liedekerke over „De pers 
in België". Van 11 tot I2u.in Aula Kul-
turcentrum Begijnhof Diest. Toegang: 100 
fr., •••Spas 70 fr, Apollo en -I8j. gratis. Org.: 
vzw Literaire Kulturete Kring ApoHo. 

Vr. 11 okt. OILBEEK: Debatavond 
„Franstaligen in de Rand". Om 20u. in OC 
Westrand-Dilbeek, lokaal club i . Kamerijk-
laan. Deelname: 70 fr Org.: Masereelfonds, 
Rodenbachfonds, CSC en Vorming en Ge
meenschap. 

Za. 12 okt. BRUSSEL: 13de Na
jaarsetentje met Vlaamse stoverij of Bal
letjes in Tomatensaus. Van 18 tot 22u. in zaal 
Familia, Frans vekemansstraat i 3 i te Ne-
der-Over-Heembeek. Ook op 13/10 van 11 
tot 14u. Org.: vu-Heembeek-Mutsaard-Ha-
ren. 

za. 12 okt. SCHERPENHEUVEL: 
Met VU-Scherpenheuvel-Zlchem naar VU-
Ketjesdag te Brussel Samenkomst aan het 
station van Aarschot om 8u.lO. info en 
inschrijving: Robert Janssens 
(013/78.19.21) of Fons Thuys 
(013/77.53.85). 

Zo. 1S Okt. LEUVEN: Geertruimaai. 
Van llu.30 tot Ku. in Ceertruihof, 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 Af FLIGEM: Jaak Vandemeu-
lebroucke over „De hormonenmaffia". Om 
20u. in CC De Abdij, Affligem. inkom gratis. 
Org;:VU-Affligem. 

za. 19 okt. KAMPENHOUT: VU-
Groot-Kampenhout nodigt uit op haar 8ste 
Witlooffestijn. Van 18 tot 22u. In zaal Pax, 
Brouwerijstraat te Kampenhout-Centrum. 
Ook op 20 okt. van llu.30 tot 15u. 

WO. 23 Okt. VILVOORDE: Provin
ciale FW-najaarsvergadenng 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). Info: FW-Nationaal 
09/223.38.83. 

Vr. 8 nov. AARSCHOT: Info- en De
batavond over ,,De toekomst van de 
Vlaamse beweging" met Lionel Vanden-

berghe. Om 20u. in het parochiezaaltje van 
Langdorp-centrum. Org.: Vlaamse jongeren 
m.m.v. vu-Aarschot, inkom: 49 fr. 

Za. 16 nov. BRUSSEL: 1ste Kaas- en 
Wijnavond. Vanaf I8u. in de CC Essegem, 
Leopold I-straat 329 te 1090 Brussel. Org.: 
VU-Jette en Sven Catz. 

LIMBURG 
Do. 10 Okt. TESSENDERLO: M.J. De 

Meyer over,,Anders kijken naar voeding". 
Om 20u. in buurthuis De Kriekel te Schoot. 
Org.: FW-Tessender(o. 

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

Zo. 27 Okt. HASSELT: Alternatieve 
stadswandeling door Hasselt onder des
kundige leiding van architekt Rik De Brau-
wer Start om I4u. op Grote Markt. Org.: 
Vlaamse Kring Hasselt, info: Frank llsbroux 
(011/27.35.30). 

ANTWERPEN 
DO. 5 Okt. KAPELLEN: Bezoek aan 

tentoonstelling in Hessenhuis: „Floris en 
Oscar Jespers; De moderne jaren". Samen
komst om 13u. parking kerk Zilverenhoek. 
Om I4u. aan Hessenhuis. Kosten: 150 fr. 
leden, niet-leden 200 fr. Kontaktpersoon: 
Christel (664.07.57). Org.: FW-Kapellen. 

vr. 4 Okt. BERLAAR: Patrick Van-
krunkelsven spreekt over zijn ervaringen als 
burgemeester van Laakdal. Staf Geysemans 
en Walter Luyten behandelen het recente 
verieden van Beriaar. in het restaurant-
zaaltje van feestzaal Rubens, Dorpsstrat te 
Beriaar. Voor aanvangsuur bellen naar Wai
ter Luyten.st 

Za. 5 Okt. NiJLEN: Jaariijks Mos
self eest. Tussen 16 en 22u. in zaal Kem-
penland. Ook op 6/10 vanaf 12u. 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. 

Dl. 8 Okt. BOECHOUT: Jaarmarkt 
Boechout vu-lnfostand en politieke aktie. 
9U.-13U. Info: Koen T'Sijen, 03/454.48.03 Of 
02/219.49.30. 

WO. 9 Okt. BERCHEM: Provinciale 
FW-najaarsvergadering met als tema 
„Vrouw en kunst". Om 20u. in CC Berchem, 
Driekoningenstraat. Kunstenaar: Beatrijs 
Van Craenenbroeck, (voordrachtkunstena
res). Info: FW-Nationaal 09/223.38.83. 

Dl. 15 Okt. BERCHEM: Vergadering 
van VUJO-arr. Antwerpen ter voorbereiding 
van het VUJO-kongres van 30/11. Om 20u. 
in Alpheusdagl, Williotstraat 22. 

WO. 16 Okt. BERCHEM: Cans een 
leven voor het chanson = Jacques Brei. Met 
dia's en muziek. Om 20u. in CC te Berchem. 
Iedereen welkom (ook de mannen!). Deel
name: 100 fr., leden gratis. Org,: FW-Ber-
chem. 

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. 19 okt. ANTWERPEN: VUJO-
Antwerpen doet mee met het wereldfeest 
van 11.11.11. Vanaf 20u. in zaal Harmonie, 
Mechelsesteenweg. VUJO tapt tussen O en 
1u. 

za. 26 Okt. BERCHEM: Panne(n?)-
koeken en Vlaamse Volksspeiennamiddag. 
Vanaf 14u. in zaal Oud Kapelleke, Ferd. 
Coosemansstraat 127. Org.: Vlaamse Kring 
Berchem en VU-Berchem. Info: Fons Bor-
ginon (281.48.67) en Thea Van Celder 
(321.19.86). 

Dl. 29 Okt. BERCHEM: Met FW naar 
tentoonstelling Floris en Oscar Jespers. Sa
menkomst om 13U.45 aan Hessenhuis. 
Deelname: 200 fr.p.p. 

za. 16 now. BOECHOUT: VUJO-fuif 
Boechout-Vremde. VU-afdelingsvoorzitter 
Koen T'Sijen geeft een vat. Lokalen SV Bac-
walde voetbal, Provinciesteenweg 650, 
Boechout, vanaf 20u.30. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het VU-partij bestuur 
van nnaan(dag jl. werü volgen(de 
persme(JecJeling verspreicj. 

REGERING SLUIT 
BEDENKELIJKE 
INTERNATIONALE 
VERDRAGEN 
Het partijbestuur van öe Voli<sunie 
heeft ernstige be(denl<ingen bij het 
bilateraal vercirag üst minister De 
Clercl< sloot met zijn Spaanse kollega 
om de uitlevering van echte of ver-
meenöe terroristen in üe toekomst 
te vergemakkelijken en bij het Eu
ropees uitleveringsver(drag öat ver
leden vrijdag in Dublin werd on
dertekend. 
Wat het bilateraal verdrag met 
Spanje betreft is het duidelijk dat de 
Belgische regering toegeeft aan de 
Spaanse druk om de uitlevering van 
het Baskische paar Moreno-Carcia 
alsnog te bekomen. De gekrenkte 
Spaanse trots zou wel eens de Eu
ropese ambities van premier De-
haene kunnen dwarsbomen. Dit wil 
men absoluut vermijden. Daaraan 
zal in eerste instantie het gezin Mo
reno-Carcia, waarvan duidelijk is dat 
het geen terroristen zijn, worden 
geofferd. Maar de gevolgen reiken 
veel verder. In de toekomst wordt 
België door dit verdrag verplicht in 
alle gelijkaardige gevallen, waarbij 
duidelijk vervolgd wordt om po
litieke motieven, uit te leveren aan 
de Spaanse staat. Een staat waar 
nog gewerkt wordt met uitzonde
ringsrechtbanken en waar mensen 

via foltering tot bekentenissen wor
den gedwongen. Zo'n verdrag slui
ten met een land dat wel een zeer 
bedenkelijke interpretatie geeft aan 
de rechtstaat is onverantwoord. 
Om gelijklopende redenen betreurt 
de VU de ondertekening van het 
Europees uitleveringsverdrag. Op 
een ogenblik dat we nog zeer ver 
afstaan van een gelijke rechtsbe
scherming en werking van de 
rechtstaat in de EU-lidstaten, is een 
verdrag over de onvoorwaardelijke 
uitlevering voorbarig. Het verdrag 
gaat er o.m. van uit dat vervolging 
om louter politieke redenen in de 
EU niet bestaat. De feiten in Spanje 
bewijzen het tegendeel. De Euro
pese juridische ruimte biedt op dit 
ogenblik onvoldoende waarbor
gen. 
Bovendien klaagt de VU naar aan
leiding van dit dossier het gebrek 
aan overleg met het parlement over 
internationale verdragen aan. Mi
nister De Clerck is vertrokken zonder 
enig mandaat van het parlement. Er 
is voorafgaandelijk niet over de op
portuniteit en de modaliteiten van 
zo'n verdrag gesproken. Het par
lement kan achteraf enkel ja of 
neen zeggen, zonder de mogelijk
heid om nog een punt of komma te 
wijzigen. Dit betekent een groot 
gebrek aan demokratische inbreng 
en kontroie. De VU wil een wettelijke 
regeling waarbij de regering ver
plicht is om inzake internationale 
verdragen, naar analogie met een 
aantal van onze buurlanden, vooraf 
het parlement te raadplegen. 

O.C.M.W. 
van Nijlen 

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

In vast dienstverband: één vol
tijdse betrekking voor maat-
scliappelijk werk(st)er. 

De aanwervings- en benoemings
voorwaarden kunnen bekomen 
worden op het sekretariaat van het 
G.CM.W.-NIjlen, Kessel-Dorp 54 te 
2560 Kessel (tel. 03/489.05.27), 

De kandidaturen voor deze betrek
king dienen aangetekend gericht 
aan de Voorzitter van het O.C.M.W., 
de heer Ijeo VERELST, p/a Kessel-
dorp 54 te 2560 KESSEU uiterlijk op 
18oktober1996. 

De Sekretarls, 
L Schools 

De Voorzitter, 
L Vereist 

Debatavond 
over 

Franstaligen 
in de Rand 

Masereelfonds, Rodenbachfons, CSC en 
Vorming en Gemeenschap achten een 
debat over de „Franstahgen in de Rand" 
nuttig. Jan Reynaerts (Belgische Progres
sieve Socialisten, kabinetschef van de ad-
junkt van de goeverneur van Vlaams-
Brabant) en Etienne Van Vaerenbergh 
(Vlaams volksvertegenwoordiger) dis-
kussiëren met elkaar over een wenselijke 
politiek t.a.v. de Franstaligen in de Rand. 
Bruno Huygebaert (BRTN) houdt het 
gesprek in de hand en voorziet ruimte 
voor deelname van het publiek aan dit 
ongetwijfeld geanimeerde forum. 

Deze aktiviteit gaat door op vrijdag 11 
oktober om 20u. in kultureel centrum 
Westrand (lokaal klub 1), Kamerijklaan te 
Dilbeek. Als deelname in de organisa
tiekosten wordt 70 fr. gevraagd. 

BRUSSEL, 
12 

OKTOBER 

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 

Knack 
DE ROZE BALLETTEN 

Wie ging er destijds allemaal uit de bol en uit de kleren? Het dossier \ an de 
ro/e balletten: de werkelijkheid en de fantasie. 

BEGROTING '97 
Wie betaalt de rekening in de begroting "97.' En seroorzaken de plannen 

\ an de regerinc weer een golf van soeiale onlust? Een balans. 

WEEKEND KNACK 
Holly Hunter o\er acteren en de proxocaties van "Crash". Een film die 

ongetv\ ijl'eld een controversieel hoogtepunt wordt op hel Filmfestival van Gent. 

• AANBEVOLEN HUIZEN ^ 
KNACK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK 

EN VACATURE, NU TE KOOP! 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Els Decoster 
op het nummer 02/481.78.59 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

..baan brugge-oostkamp. 
\ 050 35 74 04 ^ 

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 

. * , Brugge 

De Haan 

Hoevekip Valentine fhonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTErr 
VANALIE 

GEL£GENHEIDSGEBAK 

Kostuums 
naar maat 

! f Visrmees 
\ J L / 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 
— Kwairteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Fijne midweek snperweekend 
3 Nachten 

Luxe kamer, stilte gratis, 
3x gastronomisch 

half pension, bierdegostatie, 
Normandische pannekoek 

met koffie, 
tevens fietsen ter beschikking etc. 

6.500 fr. per persoon 
de laatste dag uw kamer 

tot IS.OOu. 

FIETSEN 

G 
R 
A 
T 
I 
S 

10 Km van 
Brugge & 
Oostende 

Misschien het mooiste hotel in Vlaanderen 

^ 
DtSlÊèmi 

Knip me uit -
fles champagne 

Love Arrangement 1 Nacht 

Luxe kamer met dubbele 
whirlpool. 

Aperitief, Gastro-menu, 
champagne op 

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

4.950 fr. per persoon. 

Hotel De Stokeitj Oudenburg 
Tel. 059/26.83.80 Fax 059/26.89.35 

Bel voor folder maar,wees er vlug bij!!! 
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*^r e begonnen met vijf en na de eerste ronde 

' j waren ze nog met twee. Club Brugge en 

Anderlecht overleefden de eerste gevechten in de 

Uefacup. RWDMolenbeek, Germinal Ekeren en 

Cercle Brugge werden te licht bevonden. 

• SPORT • 

RWDM was geen partij voor het Turkse 
Besiktas. Weinigen hadden anders ver
wacht. De Brusselaars kwalificeerden 
zich vorig seizoen tot eigen verbazing 
voor de Uefacup. Zij betrouwden op 
routine en een stevige defensieve veld-
bezetting en voetbalden zonder veel per-
spektief. Gelukkig was er een René Van-
dereycken om voor alles een uitleg te 
vinden en recht te praten wat krom was. 
Nu er twee verdiepingen hoger moest 
worden meegevoetbald bleef er niet veel 
van over. 

Het wedervaren van Germinal Ekeren 
moet ingelijst worden. Casino Graz was 
zeker geen onhaalbare tegenstander. In
tegendeel zelfs. Maar Germinal bestond 
het in Oostenrijk zijn eigen graf te gra
ven. Zonder enige reden liet trainer Gzil 
zijn manschappen achterin te hoop lo
pen. Men kreeg zowaar schrik van een 
schim, van de eigen schaduw. Ekeren 
ging in de slotminuten onderuit. Eigen 
schuld, dikke bult. De klub houdt aan 
zijn tweede Europees avontuur een le
vensgrote kater over. Een thuismatch 
voor 2.000 toeschouwers en een niet te 
verantwoorden uitschakeling. Het zegt 
wat over ons voetbal. 

ZIEKE MAN? 

Nadat Cercle Brugge in de Europacup II 
al onmiddellijk werd uitgeschakeld door 
het bescheiden Brann Bergen uit Noor
wegen werd de tweede vereniging uit de 
voetbalhoofdstad van Vlaanderen om
schreven als „de zieke man" in onze 
eerste klasse. Cercle verkeert inderdaad 
in krisis. Ook in de nationale kompetitie 
raakt de ploeg van trainer Tipuric geen 
grond. Cercle staat laatste gerangschikt 
en verkondigt luidop dat degradatie ver
mijden de enige bekommernis van de 
onmiddellijke toekomst zal zijn. Eigen
lijk mag het ons allemaal niet verwon
deren. Cercle voerde altijd - en zeer 
terecht - een zuinig beleid. De klub 
sprong nooit verder dan de stok lang 
was. Naar jaarlijkse gewoonte werden 
ook in het voorbije tussenseizoen een 
paar sterkhouders verkocht. Omdat ze 
nog kontraktgebonden waren en dus 
nog enig geld konden opbrengen. Se-
lymes vertrok naar Anderlecht en Ge
offrey Claeys koos voor Feyenoord. In 
Scandinavië werd - en wordt nog - naar 
versterking gezocht maar het inkomend 
spelersverkeer woog niet op tegen de 
uitgaande kwaliteit. Cercle is verzwakt. 
Zoveel is duidelijk. Maar daarom is de 
klub nog niet dood. Groen-zwart heeft 
reserves. Financiële en andere en ver
moedelijk zullen die in de komende 
weken worden aangewend om het tij te 
helpen keren. Nuchterheid en realisme 
hebben bij Cercle altijd vooropgestaan. 

Het zou ons dan ook verbazen indien 
voor de problemen geen oplossing werd 
gevonden. 

Cercle onderaan en Club bovenaan de 
ranglijst. En toch had ook Club Brugge 
Europees geen overschot. De uitscha
keling van het Deense Lyngby was geens
zins het gevolg van historische pres
taties. Integendeel. De kwalifikatie was 
het gevolg van ongewoon veel hijgen en 
wroeten. De vernedering werd daardoor 
voorkomen. In de tweede ronde wacht 
nu National Boekarest. Een tegenstan-

Mare Millecamps buiten. Ondanks spe
ler en klub met elkaar schenen ver
groeid. Maar nood breekt wet en Essevee 

miste de kompetitiestart volledig. Het 
dankbare slachtoffer was gauw gevon
den. Waregem haalde André Van Mal-
deghem terug. Ook een oud-speler die 

Afvalwedstrijd 
der die op papier geen problemen mag 

opleveren maar dit is natuurlijk geen 

sluitende waarborg. 

WEDEROPSTANDING? 

De 4-0 winst van Anderlecht tegen het 
Russische Vladivaskas werd in de kran
ten breed uitgesmeerd. De wederop
standing zou zijn ingeluid. De Brusselse 
voetbalmachine scheen weer geolied. 
Het staat buiten twijfel dat de jonge 
ploeg van Johan Boskamp een hart
versterkende prestatie neerzette maar 
andere besluiten durven wij daar niet 
aan vastknopen. Vladivaskas was zeker 
geen grote tegenstander. Men vergeet 
graag dat de Russen van de Glasgow 
Rangers in twee wedstrijden meer dan 
tien goals rond de oren kregen en dat 
diezelfde Rangers in de Champions Lea
gue thuis verloren van Auxerre en eerder 
vernederd werden door Grasshoppers 
Zurich. Men moet in perspektief pro
beren oordelen... Maar het jonge An
derlecht bezit natuurlijk mogelijkheden. 
Al zullen er nog veel boterhammekens 
moeten worden gegeten. Zoals zondag 
al bleek in Harelbeke waar Sporting op 
0-0 bleef steken. Bovendien moet de 
klubleiding maar eens proberen deze 
groep enkele jaren bijeen te houden. 
Mercantiele overwegingen en sportieve 
belangen zijn maar zelden te verzoenen. 
Anderlecht koos in de voorbije jaren 
systematisch voor het eerste. Indien die 
politiek wordt voortgezet is de toestand 
niet ernstig maar hopeloos. Dat moet 
men in het Astridpark maar eens be
ginnen beseffen. 

DE NOODREM 

De kompetitie is nog jong maar de eerste 
trainers werden al wel buitengegooid. In 
de hoogste klasse genoot Wilfried Sleurs 
de twijfelachtige eer als eerste te moeten 
opstappen. Hij zal zeker niet de laatste 
zijn. In tweede klasse zette Waregem 

eerder al een paar keer als trainer aan de 
slag was langs de Gaverbeek. Ze gaan het 
in het Regenboogstadion dus duidelijk 
niet ver zoeken. Echt ingewikkeld heeft 
men het daar nog nooit gemaakt. 
Wilfried Sleurs zal inmiddels ook zijn 
laatste illusie verloren hebben. De Trui
enaar, die op een lange staat van ver
diensten op Staaien kan terugblikken, 
werd zonder veel omhaal tot kop van jut 
gepromoveerd. Naar jaarlijkse ge
woonte verkeert minstens één Lim
burgse klub in de gevarenzonee. Genk en 
Lommei weten op dit vlak van wanten en 

ook Sint-Truiden zijn deze toestanden 
vertrouwd. Nu werd Smets, die voor 
enkele jaren RWDM goede diensten be
wees, als redder ingehaald. Het mocht 
niet baten. Lommei won de provinciale 
derby met sprekende cijfers. 2-4. Veel 
eerste klassers zijn ongerust in de on
middellijke toekomst. Met drie punten 
voor een overwinning kan de situatie in 
twee wedstrijden totaal worden omge
gooid. Niemand is nog echt gerust. Drie 
gewonnen of verloren wedstrijden ma
ken het vereschil tussen een Uefacup- en 
een degradatiekandidaat. De toevalsfak-
tor (scheidsrechterlijke beslissingen, 
kwetsuren, schorsingen) weegt in de 
gegeven omstandigen ongewoon zwaar 
door. 

Gym Pie 

Pulk werk van 

Ekeren-

doelman 

van De waiie 

kon de 

uitschakeling 

van zijn ploeg 

niet 

voorkomen. 

Geslaagd 
Voor het eerst werd de Vuelta, de Ronde van 
Spanje, in het najaar gereden. We geloven 
dat het experiment niet is tegengevallen De 
uitstraling van de Vuelta was zelden groter. 
Natuurlijk hebben de omstandigheden, en 
ook de dagelijkse samenvatting op T\/2, daar
toe bijgedragen. De opgave van Indurain was 
Internationaal nieuws. Komt het einde voor 
de reus van Pamplona nu echt dichtbij? Ook 
In zijn eigen Vuelta, die hij in het verleden uit 
zuinigheid verzuimde te winnen, bleken de 
bergen te hoog. Meteen zijn de twijfels 
vanuit de Tour nog toegenomen. Kan In-
duraln nog terugkomen? Bezit hij nog de 
nodige mentale veerkracht? In de komende 
weken vernemen we daar wellicht meer 
over. 

De Vuelta werd gewonnen door Alex Zulle. 
Zonder groot overwicht. Hij bleef overeind 
met de hulp van ploegmaats en... andere 
medestanders. Zulle Is een goede koereur 
maar de Tour zal hij vermoedelijk nooit (kun
nen) winnen. In de Vuelta presteerde Axel 
Merckx licht beneden de verwachtingen. 
Tom Steels van zijn kant won twee ritten en 
vervulde daarmee zijn verplichtingen. Dat hij 

Axel Merckx: I7ae in de eindstand 

ook de slotrit won maakte het alleen maar 
mooier. Het is nu wachten op het wereld
kampioenschap in Lugano. 

(gp) 
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Testament 
Wildiers 

blUft bestseller 
• KULTUUR • 

Max wildiers 

12 

Midden augustus overleed de Vlaamse 
franciskaan een kultuurfilosoof Max Wil
diers. Hij was dan al tweeënnegentig en één 
van onze weinige denkers en teologen van 
Europees niveau. In 1992 mocht hij de 
Joost van den Vondelprijs ontvangen. Wil
diers' boeken werden herhaaldelijk her
drukt, bekroond en vertaald. Zo werd zijn 
Teilhard de Charlin, een inleiding in zijn 

denken in tien talen vertaald. Voor zijn 
studieboek Wereldbeeld en theologie kreeg 
hij in 1976 de Staatsprijs voor het essay. 
Zopas bood uitgever Pelckmans De vijf 
vreugden van de geest opnieuw aan. 
Max Wildiers (Antwerpen, 1904) was de 
wegbereider van de Standaard der Letteren 

en publiceerde zijn opstellen, lezingen en 
essays met grote regelmaat in diverse bin
nen- en buitenlandse tijdschrijften. Zijn 
boek De eeuw der onwetendheid (Uitg. 
Pelckmans, Kapellen, 1986) bevat trouwens 
een uitgebreide keuze uit de vele bijdragen 
die Wildiers sedert verscheidene jaren in 
deze krant publiceerde. Ook in Vlaanderen 

Morgen (1981/4) liet hij ooit een opmer
kelijk opstel publiceren. Het was zijn „Lof 
der Stoïcijnen" en de slotbedenking van dit 
korte heldere essay heeft in deze beroerde 
tijden nog niets aan aktualiteitswaarde ver
loren: „Intussen beleven wij, zoals de Grie

ken van weleer, een krisis-periode met al de 

verwarring en geestelijke ontreddering die 

hiermee gepaard gaan. Misschien is het niet 

zo dwaas op dergelijke ogenblikken het 

voorbeeld der oude stoïcijnen te gedenken, 

die het aandurfden de universele broeder

schap van alle mensen te verzoenen met hun 

innerlijke vrijheid en autenticiteit, en door 

hun hogere levenskunst aan de slaaf Epik-

tetus en aan de keizer Marcus Aurelius de 

weg te wijzen naar een harmonieus be

staan." 

En ook dit opstel werd nu opgenomen in 
zijn laatste boek De vijf vreugden van de 
geest en opent het vierde luik, dat van de 
filosofie. Want de vï\{ jachtgebieden van de 
menselijke geest zijn voor Wildiers: de 
religie, de wetenschap, de geschiedenis, de 
wijsbegeerte of filosofie en de esthetica. In 
deze uitdrukkeHjke volgorde. 
Wildiers wilde met aandrang aandacht vra
gen voor de geestelijke aspekten van het 

Antwerpen in de Reformatie 
Het gebeurt nog veel te zelden dat een 
doctoraatsproefschrift de weg vindt naar 
het brede publieic. Vaai< staan die the
sissen ergens te bestoffen, of moet de 
geïnteresseerde iezer op zoei< naar een 
artii<ei in een of ander saai en weinig 
bei<end val<tijdschrift om er een beperl<te 
neerslag van te vinden Een ioffeiijl<e uit
zondering hierop wordt gevormd door 
het boek Antwerpen In de t|]d van de 
Reformatie. Ondergronds protestan
tisme In een handelsmetropool 1550-
1577, geschreven doorCuido IVIarnef De 
auteur is ais postdoctoraal onderzoeker 
verbonden aan de Universiteit Antwerp
sen (UFSIA). 

PRINCIPAELSTE 
Marnef beschrijft hierin de geschiedenis 
van één van de boeiendste maar ook de 
woeligste perioden van de havenstad. Op 
dat ogenblik is Antwerpen immers op het 
toppunt van zijn ekonomische macht. In 
een eerste deel zet hij de krijtlijnen uit: het 
soclaal-ekonomische kader - 'de eerste 
ende principaelste coopstad van geheel 
Europa' - , het stadsbestuur dat over 
Antwerpen regeerde, de bedrijvigheid 
rondom kuituuren kommunikatie, en ten
slotte de toestand van de katolieke kerk. 
Met dit laatste hoofdstuk belandt hij bij 
het eigenlijke onderwerp van zijn on
derzoek: de evolutie van de verschillende 
godsdienstige gezindten in de stad. 
Reeds van in de eerste helft van de zes
tiende eeuw bereiken de nieuwe kerken 
immers ook Antwerpen. Luther, Calvljn en 
Zwingll vinden een gretig gehoor, zowel 
bij de uitheemse handelaars In de stad, als 
bij de Antwerpenaars zelf. Ook de ana
baptisten, pacifistisch na de val van Mun
ster, winnen er aanhangers. Marnef "be
schrijft hoe de verschillende gezindten 

De hertog van Alva 

zich in de stad vestigen, en toont de 
sociale strukturen aan. Zo bemerkt hij dat 
Calvinisme en Lutheranisme eerder in de 
hogere sociale Ijiiassen aanslaan, terwijl de 
wederdopers vooral gehoor vinden bij de 
lagere klassen. Marnef besteedt uiteraard 
ook aandacht aan het Wonderjaar 1566-
'67, waarin tegenover de protestanten 
een grotere tolerantie bestaat. 
In de loop van 1567 wordt het Spaanse 
wereldlijke, en daaraan gekoppeld het 
katolieke godsdienstige, gezag hersteld 
onder het bestuur van Margaretha van 
Parma. Het is echter vooral de aanpak van 
de hertog van Alva - de IJzeren Hertog -
die de protestanten opnieuw in de ver
drukking plaatst. Velen, vooral calvinisten, 
vluchten naar het buitenland. Tussen de 
ondergrondse calvinistische kerk in de 
havenstad en de vluchtelingenkerken 
groeit een levendige wisselwerking. De 
anabaptisten worden opnieuw zeer sterk 

vervolgd en vinden weinig steun buiten 
hun gemeenschap. Een socio-kultureel 
portret van de calvinistische en van de 
doopsgezinde gemeenschap na 1567 
rondt het werk af. 

TELETIJDMACHINE 
Marnef dist geen gortdroge opsomming 
of teorieënreeks op. Onder zijn pen komt 
een stuk geschiedenis in felle kleuren tot 
leven. Je waant je soms op een hagepreek 
of in de cellen van het Steen. Teksten in 
het zestiende-eeuwse Frans of Neder
lands - vertaling is achteraan opgenomen 
- geven het effekt van een teletijdma-
chine. Zo citeert hij op biz. 73 de auteur 
van het Antwerpsch Chronykje, die no
teert dat op zaterdag 29 juni 1566 wel 
1.500 personen ter predikatie trokken en 
,,s'anderdachs op den Sondach gincker 
noch meer met haar Pslam Boecxkens, 
ander met brieven ende met schimpghe 
Refereynen, Beelden, Schilderyen tegen 
de Misse, Paus, ende Ceestelycheyt, om 
die aldaer te vercoopen (...) maer eer sy 
begosten te preecken songhen sy di-
verscheduytsche Pslamen". Heerlijktoch! 
Daarnaast wordt zijn verhaal ruim on
dersteund met tabellen en grafieken 
waarin de situatie van de gemeenschap
pen is uitgetekend. 

De auteur heeft met dit boek niet alleen 
een wetenschappelijk waardevolle pres
tatie geleverd, hij heeft tevens gewezen 
dat hij dit op een aangename, lezens
waardige wijze kan. Een voorbeeld dat 
navolging verdient. 

Frank Seberechts 
c» Antwerpen in de tijd van de Reformatie. 

Ondergronds protestantisme in een han
delsmetropool 1550-1577, Uitg. Meulen-
hofflKritak, Atnsterdam/Antwerpen, 
1996. 377 bh., 1.298 fr. 

kulturele leven omdat wij naar zijn woor
den „leven in een kultuurperiode die over
wegend door materiële belangen beheerst 
en door innerlijke leegte gekenmerkt 
wordt". En dit illustreert en bevestigt de 
open geest van deze kultuurfilosoof die elk 
immobihsme wüde verwerpen. Wildiers 
was duidelijk niet enkel een erudiete ge
strenge teoloog en wetenschapsfilosoof 
maar ook iemand met een diepgaande 
belangstelling voor poëzie, mystiek en mu
ziek. Ook zijn engagement in de Vlaamse 
beweging, zijn veroordeling van elk fun
damentalisme - ook binnen zijn eigen Kerk 
- (zie hiervoor het hoofdstuk „Funda-
mentaÜsme als historisch fenomeen") plei
ten duideÜjk voor deze denker als auteur. 
Zijn moderniteit en zijn veelzijdigheid blij
ken al vanaf het eerste hoofdstuk met de 
eerste zin: „Kijken naar de sterren is een 

zeldzame bezigheid geworden" in het ver
rassende „Gezelle en de sterren" waar 
Wildiers wat verder in zijn kommentaar bij 
en analyse van het gedicht „De Sterren
hemel" opmerkt: „De verganklijkheid van 

de mens staat aan het hemelgewelf uit

gebeeld in de metafoor van een vallende 

meteoor". Ook in het hoofdstuk „Ruus-
broec en onze tijd" vindt Wildiers ver
rassende verbanden die nooit eerder zo 
helder en toch indringend op deze wijze 
verwoord werden. En besluit zijn gedurfde 
bedenkingen aldus: „Misschien staan de 

middeleeuwse mysticus en de moderne na

tuuronderzoeker dichter bij elkaar dan wij 

vandaag kunnen vermoeden". De zes eeu
wen geleden levende mysticus Ruusbroec 
leidt Wildiers van het kosmische vuurwerk 
en de spiraalnevels via de leer van de 
scholastiek naar het grote avontuur van de 
geest in de „mysterieuze diepten van het 
universum". Zonder dat dit alles in een 
holle hoogdravende retoriek vervalt. 
Ook in de hoofdstukken „Revolutie en 
füosofie. De weerklank van 1789 in de 
Duitse wijsbegeerte" en vooral het laatste 
hoofdstuk „De muziek der sferen" kunnen 
de lezers met een ruime ontvankelijke geest 
echt bekoren en fascineren. Dit laatste 
Wildiersboek vormt a.h.w. in een notedop 
het geestelijk testament van een belangrijke 
Vlaamse kultuurfilosoof die bovendien de 
wijsheid en de gave had om zijn geestelijke 
vreugden te delen met zijn vele vrienden en 
lezers. 

Zijn heldere stijl en de vrijheid van zijn 
verbeelding - zijn ontmoeting met de Roe
meense avant-gardistische toneelschrijver 
Eugene lonesco was een pareltje van ver
edelde joernalistiek - maakten van deze 
gezaghebbende geleerde ook een zeer lees
bare en gedenkwaardige schrijversfiguur. 

Hendrik Carette 

c» De vijf vreugden van de geest. Max 

Wildiers. Uitg. Pelckmans, Kapellen, 

1995,181 blz., 675 fr. 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Talibaan wil dat vrouwen 
thuisblijven", 
las Ahasverus 

Om thuis Kaboel op te ruimen! 

Bolkestein zet hoge Borst 

Palestijnen zien einde van 
de tunnel niet meer 

© 

W D moet bittere pil slikken 

© 

Wateroverlast in Brusselse tunnel: 
het regent klachten! 

© 

© 
Zetduivel: 
De Maastricht-worm 

© 
Zwitser wint Vuelta: 

goed gereden, zulle! 

© 
Het onderzoek van het 
onderzoek van het onderzoek, 
misschien iets voor 
detektive Van Zwam ? 
© 

Nederlands heet in het Engels Dutch, dat 
woord is etymologisch verwant met Duits 
en met Diets. Jacob van Maerlant noemde 
onze taal duutsc en Willem die het mid
deleeuwse meesterwerk Van den Vos Rey-
naerde heeft geschreven, noemde haar 
diets. Deze werd in het Latijn omschreven 
als ,theodisca lingua'. Al deze begrippen 
zijn terug te brengen op het oud-ger-
maans woord thioda of theoda wat volk 
wil zeggen. Van dat woord ontstond het 
adjektief ,thiodisk', wat van ons volk is, 
volks. 

• VLAAMS PLAKBOEK ^ 

DIETS MAKEN 

We vinden dat oudgermaans woord ook 
in het verouderde woord ,diet', het volk. 
Diets, duity, duutsch, is dus: wat van ons 
volk is, onze eigen volkse taal. 
„Iemand iets diets maken" wil zeggen, 
iemand iets in duidelijke en klare taal 
vertellen, dan verstaat hij het tenminste. 
Dat woord ,thiodisk' zou omstreeks 700 
ontstaan zijn in het Westnederfrankisch 
(waaruit het Nederlands is gegroeid), 
precies aan het grensgebied met de Ro
maanse talen (dus in Noord-Frankenrijk 
ten noorden van de Loire of van de 
Seine). Het woord thioda komt reeds 
voor in de Gotische Bijbelvertaling van 
bisschop Wilfila (± 331-383) in de codex 
argenteus die in Uppsala bewaard wordt. 
Het woord theodiscus komt een eerste 
maal voor in een oorkonde van 786. 
Karel de Grote liet in zijn eerste ve-
rodening (begin 801) noteren: „quodnos 
teudisca lingua dicimus". 
Woorden als: bedieden, beduiden en dui
delijk komen van datzelfde ,diet'. De 
afwisseling ie-ui-uu-eu (Diets, duits, 
Duutsch, Deutsch, dutch) is dus eigenlijk 
maar een dialektisch verschil in wat ooit 
één gemeenschappelijke taal was, zij het 
met dialektverschillen per stam of on
derdeel van een stam. Het nieuws duiden 
zit dus in dezelfde afstamming. 
Saksers, Zwaben, Hessen, Franken, An-
gelen. Juten, verstonden mekaar. In het 
Italiaans heette de taal tedesco, in het 
Spaans tudesco. Vergelijk: vier, vuur, fire, 
Feuer; dievei, duvel, duivel, devil, Teufel 
e.a. 

Merkwaardig is ook de verschuiving in 
betekenis. Wat wij Duits noemen, heet in 
het Engels German; wat wij Germaans 
noemen is in het Engels Germanic of 
soms Teutonic. Daarachter zit het woord 
Teutonen, de eerste Germaanse stam 
waarmee de Romeinen in kontakt kwa
men. En het ook zeer moeilijk hadden, 
vandaar de furor Teutonica. 

VAN HET VOLK 

Het woord ,diet' zit ook in veel ei
gennamen: de bekendste tot op vandaag 
is Dietrich, Diederik, Dirik, Dirk. Dirk is 

De naam van onze taal 
thans een van de meest gebruikte jon-
gensnamen. Het veel voorkomen van de 
familienaam Dierick, Dierickx, Dirix, 
Dierkens en andere varianten, bewijst dat 
ook al in de middeleeuwen, toen de 
familienamen ontstonden, de naam 
Die(de)rik veel voorkwam. 
Karel de Grote, die in 814 stierf, had een 
zoon die Dieterich heette, het was het 
kind van Adal-linde, een concubine 
(waarvan de uitdrukking „een koeke 
tiene" komt). Andere namen met ,diet' 
waren: Dietbald, Dietgen, Diethard, Die-
ther, Dietmar, Dietram, Dietwald. Ook 
Thierry is van Dietrich afgeleid, Thibaut 
komt van Dietbald. Het volk waartoe 
men behoorde en waarmee men zich 
taaiverbonden voelde speelde dus ook 
een rol in het geven van namen. 

NIET VAN HET VOLK 

Wie een andere taal spraken waren ,Wal-
caï', leefden in Walachije, in Wallis, in 
Wales, of in het Walenland; dat waren 
onze buren die een taal spraken die we 
niet verstonden. 
Jacob van Maerlant schreef: „Wat walsch 
is, valsch is, sla dood" waarmee hij be
doelde dat veel van de Waalse (Franse of 

R E Y N A E R T 
D E VOS. 

E n leer ghenouchlickeeniie vennakelicke Hfiocis; 
la Fiaa'dioj'lê code ncdcc DajvCch. 

R E Y N I E R L E 

flijfctn rrtjüjtufi &namiuc, a PWJBM 

T A M I W t ï l P I N . 

B^ Quiftoffcl Plano'jn, inde guUco Paflèr. 

Int larf M. D Li vu 

MtT r i L i T t L i e i i . 

Over de herkomst (periode en au
teur) van Van den Vos Reinaerde 
tast men in tiet duister Vermoe-
deiijk kwam het gedicht einde Ki
lde eeuw tot stand, bewaarde 
handschriften dateren uit de eer
ste heift van de XiVde eeuw. Onze 
afbeeiding komt uit een tweeta-
iige Piantijn-druk (1566), in neder 
Duytsch en in Franchoyse. Dat 
laatste „op dat de iongers (voor 
den weicken wijt gedaen hebben) 
meerder vorderinge hebben om 
Francoysch te leeren". Toen al! 

Latijnse) ridderverhalen vals waren, niet 
echt, en plaats moesten maken voor ver

halen waar iets uit te leren valt. 
In Van den Vos Reynaerde betreurde Wil
lem (die vele boecken en Madoc maecte) 
dat het verhaal van Reinaert „in dietsche 
onghemaket" was. Daarom ging „hise na 
den walschen boucken" zoeken en is hij 
„in dietsche... begonnen". En toen de vos 
tegen Grimbeert (de das) in het Latijn zijn 
biecht sprak (vers 1460) onderbrak de das 
hem met „oom, walschedi? spreect jeg-
hen mi in dietsche dat iet mach verstaen". 
Waals was dus een vreemde taal, net zoals 
Latijn of Frans. In de Reinaert spreekt het 
hondje Curtois... Francoys. 
De Romaans-sprekenden spraken geen w 
uit. Weer van ,zich weren' werd in het 
Frans guerre, terwijl het in het Duits 
Wehrmacht bleef en in het Engels war. 
Gallië werd Walië, Wallonië, Wales, Wal
lis, Walachije. 

De prins van Wales is de ,prince de 
Galles'. Wie van ons heeft nooit een pak 
gedragen gemaakt uit een stof die ,prince 
de Galles' heet? 
Een ander mooi voorbeeld zijn onze 
wanten, in het Frans gants. 
Van keizer Karel zou de uitdrukking 
zijn:,. Je mets Paris dans mon Gand!" 

Herman Maes 

OPGAVE 72 

HORIZONTAAL 

1 Wie zo IS, handelt traag en 
toont geen enkel initiatief (4) 

6. Laatste i<ennisonderzoel< (10) 
7. Celdstui< dat met een be

paalde specenj te mal<en 
heeft? (9) 

9 Bijvoorbeeld drie muzikanten 
(4) 

10. Deze omloop vermeldt tevens 
het soort wedstrijd dat zich 
daar afspeelt (8) 

12. Brits brouwsel dat ook bij ons 
gekonsumeerd wordt (3) 

13. Richtte zeer nauwkeurig een 
wapen op een doel (5) 

15. Ongetwijfeld een fanatieke
ling (6) 

17. Franse maatschappij, in 't kort 
en zonder naam (2) 

18. Kort en krachtig buiten ge
vecht gesteld (2) 

19. Uiterst vertrouwelijk en teder 
(5) 

21. Afgekorte Latijnse openings-
groet van een briefschrijver 
(2) 

22. Hier Is ,,hannes" verdwenen, 
anders was 't een heilige ge
weest! (2) 

23. BIdsnoerdl) 
27. Zo'n uitbouw verhoogt het 

woongenot dat een huis ver
schaft (7) 

28. Verhoogde piek in de tuin (3) 

VERTIKAAL 
1. Insekt dat forse stappen kan 

maken? (11) 
2. Krijg je als Je bloost (5) 
3. Degene die bijstand verleent 

(6) 
4. Wat groeit en bloeit en altijd 

weer boeit (6) 
5. Zo veri/aardigd dat de lucht-

weerstand zo gering mogelijk 
IS (12) 

8 Roofvogel die menig wapen 
sleri: en dèn een naam van 7 
letters krijgt (5) 

9. Begaafdheden (8) 
10. 'n Bundei klappen (3, 5) 
11. Twijg van bescheiden formaat 

(5) 
14. Gevoel (4) 
16 Hierop beweegt een even

wichtskunstenaar zich voort 
(5) 

20. Buitenlandse politieke organi
satie (3) 

25. Belangeloos in 't Latijn en af
gekort! (2) 

24. Wisselt af met vloed (2) 
25. Opschudding die op ruzie kan 

uitlopen (3) 
26. Verzoek om stilte (2) 

OPLOSSING OPGAVE 71 
Horizontaal: l band, 6. lostor-
nen; 8, wijkverpleging, 11. ver-
beutemanst, 12. pro- 15. gehal
veerd; 15. ruitenwissers; 18. 
plechtigheden. 
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Vertikaal. 2. aardgas; 3. deerne; 4. 
voordeel; 5. stellage; 7. wijsbe
geerte; 9. vluchtweg; 10. reto
risch, 12. parels; 14. rest, 16. stel; 
17. even. 
Uit de Juiste inzendingen trotc 
een onschuldige hand de kaart 
van Anaré Desmet. AitOré 
woont aan tte uanaeMjver 20 

a In 8720 Wakken. Binnenkort 
verrast (te postboaeu met een 
pakje, Anarél 

De gele briefkaart met de op
lossing van opgave 72 verwachten 
wij ten laatste op maandag 14 
oktober op ons adres: Barrlkaden-
plein 12 t e l 0(X) Brussel. 

3 oktober 1996 
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INDEPENDANCE DAY 

Independance day zal waarschijnlijk uitgroeien tot de koning van 

de B-films. Zien we wel geen kartonnen dehors, we zien wel 

kartonnen karakters en personages, maar dat mag niet deren, want 

het hoort zo te zijn. Grappig is wel dat deze oer-Amerikaanse en 

meest patriottische film aller Amerikaanse tijden door Roland 

Emmerich, een Duitser, werd gemaakt. Alle UFO-liefhebbers 

zullen deze film nogmaals als een bewijs zien dat ze bestaan. 

Deze onafhankelijkheidsdag lijkt zo weggelopen uit de fabriek van 

Roger Corman die in de jaren vijftig (en nu nog!) de meester was 

van de horror-, geweld-, western-, sciencefiction- en andere films. 

NIEUW IN DE BIOS 

Independance day is een tocht terug in de filmgeschiedenis, precies 

alsof er nooit een ET of een Close Encounters heeft bestaan, maar 

dat er enkel de schrikaanjagende De oorlog der werelden en De dag 

dat de aarde stilstond zijn geweest. Geen vriendelijke bui-

tenaardsen, neen, enkel veroveraars die het slecht voorhebben met 

de aardbewoners. Buitenaardse vertolking van Wil Smith, en Jef 

Goldblum lijkt zo weggestapt uit Jurassic Park en The Ely. (**) 

MffS WINTFffRDMgMF 
Ricke Lake speelt Connie Doyle. De aktrice Ricki Lake werd in 

Amerika bekend met een talkshow, en dat is duidelijk te zien, want 

akteerkunst is haar vreemd. Dit is vooral duidelijk te zien als ze 

naast Shirley MacLaine (de Grace Winterbourne van de titel) staat, 

die met haar sigaretten- en drankverslaving de lach weet te stelen, 

en ook met haar butler, Paco, die ook als een volleerd koppelaar 

zou kunnen fungeren. 

Aan de basis ligt een verhaal van Cornel Woolrich, en diegenen die 

de hit van het vorige jaar While you were sleeping schreven, hadden 

zich duidelijk door hem laten inspireren. Mrs. Winterbourne is 

een sprookje voor volwassenen, alleen zijn er de jongste tijd diverse 

goeie in dit genre geweest, en deze is niet beter. Een smartlap. 

(") 
Willem Sneer 

' MEDIALAIMDSCHAP <f 

Helena Bonham-
Carter Howards End. 
zat. 5 okt., Ned. 1 
om 20U.31. 

-^s^^ zoals het kloKIe thuis tlirt in NV De Wereld 
een reportage van Leo De Bock over het werk van een 
zelfstandige thulsverpleegster. HIJ ging enkele dagen 
op stap met Lieve Vandewalle uit Menen en stelde vast 
dat zij voor vele patiënten de enige bezoeker van de 
dag was Zon. 6 okt., TV 1 om 2iu.55 

^&=î  De moeder van George T. - 12 jaar later 
Twaalf jaar geleden werd in de reeks Ommekaareen 
reportage uitgezonden over Diane, de moeder van 
een 15-jarige autistische en zwaar mentaal-gehan-
dikapte zoon. Bea Matterne ging haar opnieuw be
zoeken en centraal staat de vraag hoe DIane dit blijft 
volhouden. Maan. 7 okt., TV 2 om 20u.45 

ifer^ Crtntewatch flie in 1984 werd in een Lon-
dense wijk de 9-jarige Daniel Handiey ontvoerd. Om
dat vermoed werd dat de knaap was meegelokt door 
een pedofiel, werd zijn signalement verspreid via het 
BBC-opsporingsmagazine Crimewatch UK. Zes maand 
later werd het lijkje gevonden en nog eens een jaar 
later zaten de twee moordenaars achter de tralies. 
Wanneer in Vlaanderen een dergelijk programma? 
Dins. 8 okt.. BBC 1 om 23U. 

"ïbr^ American Graffiti Bijzonder geslaagde film 
van George Lucas uit 1973 over America, begin de 
jaren zestig, In een klein Callfornisch stadje vieren 
enkele jongeren niet alleen het einde van hun school
tijd, maar ook het afscheid van hun „kinderjaren". De 
prachtige klankband, aaneengepraat door de legen
darische Wolfman Jack, zal liefhebbers van De Pre
historie bekenó in de oren klinken. Woens. 9okt., TV 
2 om 20U.10 

o Heartbreak RIdge voorspelbare soldatem 
van en met Clint Eastwood uit 1986. Als oudere, 
keiharde sergeant Highway moet hij een stelletje tuig 
omvormen tot dappere, voorbeeldige mariniers. De 
meestal zwijgzame Eastwood is hier een konstant 
vuilbekkende en vieze woorden ratelende macho en 
alteen daarom al is de film de moeite waard. Dond. 10 
okt., Kanaal 2 om 20u.45 

li^r^ Basic Instinct Een fanatieke rechercheur 
wordt in San Francisco gekonfronteerd met de bru
tale moord op een rockzanger. Naarmate het on
derzoek vordert raakt hij verstrikt In een psycho
logisch spel waarin drie intrigerende vrouwen een 
belangrijke rol zullen spelen. Vry. 11 okt., VTM om 
21U.45 
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Miljarden voor het 
voetbal? 

• Het gerucht dat al langer de 
ronde deed werd vorige week officieel 
bevestigd: bij VTM werd een herschik
king van de aandelen doorgevoerd. De 
Belgian Media Holding (BMH), een sa
mengaan van Bank Degroof, Theo Maes 
en de holding Ackermans & van Haaren, 
heeft haar aandelen verkocht aan De 

Persgroep (o.a. De Morgen en Het Laatste 
Nieuws), Roularta (van o.a. Knack en De 
Streekkrant) en Concentra (o.a. Het Be
lang van Limburg). De drie, gekoncen-
treerd in de Vlaamse Media Holding 

(VMH) kontroleren nu iets meer dan 
55% van de aandelen van VTM. De eerste 
Vlaamse kommerciële omroep blijft dus 
in Vlaamse handen want ook de andere 
hoofdaandeelhouder, de Nederlandse 
uitgeverij VNU, aasde op het vrijgeko
men aandelenpakket. Daarbij dient ver
meld te worden dat de huidige drie 
kopers gebruik gemaakt hebben van hun 
statutair bepaald voorkooprecht. Aan
deelhouders die willen verkopen moeten, 
omwille van de Vlaamse verankering, 
hun waar eerst aanbieden aan de VMH. 
Als reden voor de verkoop gaf de BMH 
'een moeilijke werking' aan. Er zouden 
teveel mensen moeten beslissen. Andere 
bronnen wijzen erop dat de BMH niet 
akkoord kon gaan met het gevoerde 
beleid aan Medialaan L Het eerste, en 
meest konkrete, gevolg van de verkoop is 
dat huidig ad-interim gedelegeerd be
stuurder Vic Haenen zijn funktie neer
legde. 

De strijd om het voetbalkontrakt 
van de Belgische kompetitie is nu reeds 
opnieuw begonnen. Vorige week raakte 
bekend dat amusementsfabriek Endemol 

België, dochter van de gelijknamige Ne
derlandse vennootschap, een bod had 
gedaan op de uitzendrechten van het 
voetbal in België. 1,35 miljard fr. per jaar 
zou Endemol ervoor over hebben om de 
exklusieve rechten te verwerven op het 
voetbal. Later werd dat zgn. officiële bod 
afgezwakt tot een 'grof bestek'. 1,35 
miljard fr. blijft evenwel een hallucinant 
bedrag, twaalf keer meer dan VTM en
kele jaren geleden betaalde en vier keer 
meer dan de voetbalbond tot op heden 
jaarlijks ontving. Diezelfde bond erkende 
een 'groot bod' te hebben ontvangen, 
maar zit naar eigen zeggen nog niet met 
Endemol aan de onderhandelingstafel. 
De bond had trouwens al een mondehng 
akkoord met beide betaalzenders, het 
Waalse Canals en het Vlaamse Super

sport, en VTM en RTBF. Over de waarde 

van zo'n akkoord zal zeker oud-BRTN-
programmadirekteur/fln Ceuleers zo zijn 
twijfels hebben... Het vermoeden rijst dat 
Endemol in België wil starten met een 
nieuwe sport(betaal)zender. Het voorstel 
van dekreet voor de vrije nieuwsgaring, 
van de SP'er Van Wallendael en de CVP'er 
De Caluwé, zou in deze nog stokken in de 
wielen kunnen steken. Daarin wordt im
mers bepaald dat de omroepen recht 
hebben op 5 minuten voetbalbeelden per 
speeldag. De exklusiviteit valt op die 
manier weg voor Endemol. Voor het 
zwalpende kompetitievoetbal zou een ak
koord met de meest biedende dan weer 
wel een goede zaak zijn. Hoe groter de 
opbrengst, hoe meer geld er naar de klubs 
vloeit. In o.a. de Nederlandse en de 
Engelse kompetitie is het nivo met rasse 
schreden gestegen smds het grote geld er 
zich mee is gaan moeien. 

H Vorige week donderdag staakten 
de BRTN-radio en -TV hun programma's. 

VTM blijft Vlaams verankerd 

Reden voor de aktie waren enkele be
palingen in het recente maxi-dekreet. Zo 
konden de vakbonden zich o.a. niet ak
koord verklaren met de afvloeiingen, de 
verplichte pensionering op 60 en het 
wegvallen van het ambtenarenstatuut en 
dus de vaste benoeming. Gedelegeerd 
bestuurder van de BRTN, Bert De 

Graeve, zou evenwel bereid zijn tot het 
voeren van gesprekken met de vakbon
den, zij het niet via de media. 

Gert Verhulst, in een ander leven -
baasje van TV-hond Samson, 
heeft de bedenkelijke eer 'Zeg 
eens euhl'te presenteren. Bij aan
vang van het programma be
loofde hij ons 'een half uur pure 
ontspanning'. Een half uur 'ab
soluut niets' ware beter geweest. 
Zelfs het BRTN-testbeeld vergt im
mers meer van onze hersenen 
dan 'Zeg eens euhl', spel waarbij 
mensen die op zelfstandige basis 
Bekende Vlaming zijn over van-
alles en nog wat mogen emmeren 

gramma gezeten naast een wls-
selbeker die zo kitscherig is dat hij 
zelfs niet zou mogen dienen als 
prijs bij een wel zeer gemiddeld 
wipschleten. Aan het einde van 
het programma werd hij door
gegeven aan Margriet 'Woehaha-
hah' Hermans. Van Pijpen, hét 
voorbeeld voor elk zichzelf res-
pekterend advokaat, kwamen we 
te weten dat hij met zijn, of beter 
ons, geld slippen van Calvin Klein 
koopt. Voor de leken; dat zijn 
onderbroeken die zo duur zijn dat 

Het absolute niets 
Zeg eens euhl, woensdag 25 september 1996, TVi 

zonder het gewraakte woord 
'Euh' te gebruiken. Soortgelijke 
spelletjes plachten wij vroeger In 
de wagen te spelen. Met dat ver
schil dat we er enig nivo op na
hielden, ook de bestuurder heeft 
zo zijn rechten! 
Zonder ook maar de schijn te wek
ken van enig onderwijs genoten te 
hebben stapelen Emiel Goelen, 
Margriet Hermans, Koen Crucke 
en Jaak Pijpen de flauwiteiten op 
elkaar. Op onze kosten weltever
staan. Goelen, die nog diezelfde 
avond het ombudswonder van 
Vlaanderen moest spelen In 'Op 
de koop toe', opende het pro-

je mag verwachten dat ze vol
automatisch het achterwerk van 
remsporen ontdoen. Zelfs deze 
bedenking overstijgt nog het nivo 
van de uitzending! 
Ergens in het programma zei Ver
hulst, aan wiens malafide brein dit 
onding is ontsproten, dat hij 'van
uit zeer hoge kringen' te horen 
had gekregen dat hij streng moest 
optreden. Dat is gelogen: 'zeer 
hoge kringen' met ook maar enig 
gevoel voor verantwoordelijkheid 
hadden dit programma verboden. 
Of zijn wi/dan debiel? 

Krik 
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Oiirechtvaarclig 
Als politici van de VU proberen wIJ zoveel 
mogelijl< de onrechtvaardigheden die er 
bestaan aan te l<iagen en voorstellen te 
doen om deze weg te werken. De strijd 
tegen de onrechtvaardigheden is een 
strijd die nooit ophoudt omdat er tel
kens nieuwe geschapen worden en er 
altijd lieden zijn, die wetten misbruiken 
voor eigen profijt. Indien deze onrecht
vaardigheden het Vlaamse volk als ge

heel treffen, is onze opdracht zonne
klaar. Welnu, de Vlaamse regering sub
sidieert de Franstalige scholen in de rand 
rond Brussel zonder dat deze afge
bouwd worden en zelfs zonder dat ze de 
kontrole hierover uitoefent. Het gaat 
over meer dan 200 miljoen fr. per jaar. In 
feite betaalt de Vlaamse gemeenschap 
de verfransing van honderden kinderen, 
die in de Vlaamse gemeenten naar 
Franstalige scholen gaan. De wet schrijft 
dit ook zo voor. 

In Komen bestaat een Vlaamse school, 
die met veel moeite werd opgericht en 
waar normaal de Franse gemeenschap 
de wedden moet betalen. Deze Franse 
gemeenschap weigert niet alleen deze 
school te betoelagen, op alle mogelijke 
manieren wordt deze school nog te
gengewerkt ook. 

Indien de VU de onrechtvaardigheden 
bestrijdt, kan ze onmogelijk deze toe
stand nog langer dulden. En hier past 

niet alleen een bezwaar bij de opmaak 
van de begroting maar eist de jaren
lange benadeling een grotere inzet. 
Het is ofwel betoelaging te Komen door 
de Franse gemeenschap ofwel stop
zetting van de betoelaging van de 
Franse scholen in de rand. 
Wij vragen aan de redaktie van WIJ om 
dit dossier speciaal te volgen. 

Etienne Keymoien, 
Asse 

t WEDERWOORD > 

De Vlag en de 
lading 

Deze poster wordt op de Mechelse tuin-
bouwveiling massaal gebruikt om de uit
voer van onze produkten te bevorderen. 
Het is al Vlaanderen wat de klok slaat: 
Flandria Prince, Flandria Princess, From 
Flanders, De Flandria, Aus Flandern, 
From Flanders, Van Vlaanderen. Mooi 
zo! 

Maar zou de Vlaamse overheidsdienst die 
deze affiche heeft bedacht het dan ook 
niet normaal vinden dat daarbij de vlag 
van onze gemeenschap wordt gebruikt 
i.p.v. de Belgische driekleur? Zo zou de 
vlag de lading dekken. Het zou zelfs nog 
mooi zijn ook, zoals blijkt uit de affiche 
die wij op eigen houtje hebben aangepast. 
(Zie links hieronder!). 
Een werkje voor VU-parlementsleden? 

Ward Herbosch, 

Wommelgem 

Franse 
Nederlanden 
Ik wil de redaktie oprecht gelukwensen 

met de bijlage „Welkom in de Franse 

Nederlanden" (WIJ, 19 sept. jl) en het 

informatiepakket. 

Een doorzicht krijgen in de diverse ver

enigingen en personen aktief rond Frans-

Vlaanderen is niet altijd gemakkelijk. 

Jan Loones, 

Oostduinkerke 

Zuld-Afrika 
Als het goed is, mag het ook gezegd 
worden. Een (struisvogel)pluim voor WIJ 
die meermaals artikelen wijdt aan Zuid-
Afrika (WIJ, 12 en 19 sept.), een land 
waaraan wij, Vlamingen en Nederlan
ders, meer aandacht en hulp moeten 
schenken en aan onze zuster-taal-geno-
ten. Het Afrikaans, gesproken door min
stens 12 miljoen mensen daar, versterkt 
de positie van het Nederlands in de 
wereld. 

Overigens, onze kultuurzender Radio 3 
(ofte VRT 3) verdient ook 'n stel struis-
vogelpluimen op de hoed van Jean-Pierre 
Rondas en Kas Deprez. Tijdens 4 zon
dagen hebben wij in Wereldbeeld een 
pracht van een boeiende dokumentaire 
gebracht over dat Baie Boeiend Land, 

zowel kultuur-historisch als over de taai
toestanden aldaar. Op het einde van de 
laatste uitzending (22 sept. jl.) werd een 
vervolg aangekondigd, waarin verder zal 
worden ingegaan op allerlei aspekten van 
de talen aldaar. Wij zien er naar uit. VRT 
3 mag er zijn: Vlaanderen heeft er deugd 
van. 

Herman A.0. Wilms, 
Vorst-Brussel 

Armoede 
Gratis bus, tram en metro. Voor 12.000 
bestaansarmen in Brussel alleen al. Gratis 
minimum water, gas en elektriciteit. De 
ziekenhuisrekeningen raken niet betaald. 
Zelfmoorden stijgen. Kredieten kunnen 
niet meer terugbetaald worden. Bedri)ven 
betalen steeds trager. Verarming door 
deeltijdse en uitzend-arbeid. Het ver
bruik is kunstmatig hoog door goedkoop 
buitenlands spul. Besparen op het ene om 
het andere nog wat te kunnen houden. 
Goedkoop eten wat zich later zal wreken 
door ziekten. De geneesmiddelenindus
trie is grote winstmaker. Daar komen jobs 
en investeringen bij! De steden verkrot
ten. Leegstand overal, met getelde 800 
panden in Kortrijk en 500 in Leuven. 
Faillissementen bij de vleet. Met een 
sneeuwbaleffekt waardoor later anderen 
ook failliet gaan. Winkels komen er bi|. 
Tot ze na korte tijd weer verdwijnen. 
Steeds grotere rijkdom bij een kleine 
groep en steeds meer armen. Steeds 
machtiger koncentraties en ketenwin-
kels. 

Wordt straks de generatie die nu nog leeft 
van de in beter tijden opgedane welstand 

ook getroffen? En die zich nu nog géén 
zorgen maakt. Voor de kinderen zal het 
wat anders worden! Er is het opeen
volgende verlies door verdeling en over-
erven. Dezelfde welstand kan nooit op
nieuw opgebouwd worden zoals in vroe
ger jaren. 

Werkloosheid en armoede drukken het 
verbruik. Wie kan, spaart uit onrust voor 
wat de overheid doet. Kriminaliteit, stress 
en agressiviteit stijgen onheilspellend. 
Zwartwerk groeit om te kunnen over
leven. Ongezonde praktijken (zoals hor
monentoediening) ontstaan precies om
dat de gezonde kweekwijze te duur ge
worden is. Te hoge loonlast drijft be
drijven naar robots of lageloonlanden. 
Drugs- en kalmeermiddelenverbruik 
stijgt. De alkoholindustrie maakt grote 
winsten op de miserie van wie er naar 
grijpt. 

Komisch, moest het niet zo tragisch zijn! 
De overheid vecht inderdaad om het 
verworvene te behouden. De stijgende 
armoede bewijst toch dat ze de strijd op 
het verkeerde front aan het verliezen is. 
Niet de bevolking moet inleveren, maar 
de overheid moet dat! Door méér geld 
aan de bevolking te verstrekken om uit te 
geven en dee armoede daarmee weg te 
werken. De overheid schept alleen jobs 
op kosten van de gemeenschap. De meer
derheid der jobs moet er komen langs de 
werkgevers. Die komen er alleen als het 
werk betaalbaar is! Drastische loonlast
verlaging is het enige toverwoord daar
voor. 

W. Degheldere, 

Brugge 

Bloedneuzen 
Of gescheurde 
jassen 
Als tiener ging ik er reeds de gesneu
velden eren op de IJzerbedevaart, dat was 
vóór de nveede wereldoorlog. Na die 
oorlog gmg ik er weer samen met mijn 
man. Met dezelfde doeleinden en tevens 
om te bezinnen over het testament van de 
gesneuvelden, alsook over amnestie. 
Over de noodzaak van dat laatste waren 
wij 100% overtuigd, al woonden wij in 
Engeland onder de bezetting. 
Er zijn misschien geen bloedneuzen ge
slagen of jassen gescheurd tijdens de 
jongste IJzerbedevaart. Maar wat heeft 
dat voor belang? We hebben inderdaad 
tijdens marsen op Brussel, en alle soorten 
andere akties wél bloedneuzen opgedaan 
of beschadigde kleren gehad. Maar ten
slotte is zoiets rap genezen of hersteld. 
Véél erger is dat kinderen beginnen te 
wenen door de herrie of door onbegrip. 
Véél erger is het dat een bedevaartweide 
onteerd werd door akties, die, vooral 

daar, ongehoord waren. Niet te verge
lijken met alle andere akties. 
Ook is er geen vergelijking mogelijk tus
sen Martin Luther King en Cyriel Ver-
schaeve. King vocht voor zijn vrijheid en 
gelijkberechtiging van zijn eigen volk, 
zonder hulp van een ander land. 

Margriet Vandamme, 
Oostende 

Ghostwriter 
De lezer weze gerustgesteld. Ik ga niet op 
elke brief waarin ik genoemd word re
ageren. Zo laat ik het schrijven van Lionel 
Vandenberghe (WIJ, 19 sept. jl.) on
beantwoord. Over de brief van de moe
dige BVdB uit Zandhoven (WIJ, 16 sept. 
jl.) die liever met initialen optreedt, wil ik 
wel iets kwijt. Dat hij/zij een tegenstelling 
ziet tussen partij-politieke ongebonden
heid en een bepaalde overtuiging laat ik 
voor zijn/haar rekening. Mij ontgaat de 
logika kompleet. 

Hij/zij verwijst verder naar een brief van 
mij aan 't Pallieterke dd. 12 juni en treft 
me daar op mijn zwakste plek. Ik vond de 
woordkeuze in dat schrijven ook aller
minst gelukkig, althans niet wat de Ma-
thaüser-liederen betreft (met de steek 
naar onze Nederlandstalige zangers die 
elke vorm van Vlaams bewegen als fas
cistisch afdoen, heb ik geen probleem). 
Klein probleem: mijn naam stond er 
onder. Ik had 't Pallieterke gevraagd een 
tekst voor ons Sporenfeest te willen op
nemen, maar vond de tijd niet om die te 
schrijven. Ik heb dan iemand anders ge
vraagd die te schrijven en op te sturen. 
Hoewel de brief niet was gehandtekend -
mijn naam stond er wel onder getypt -
drukte 't Pallieterke die te goeder trouw af 
(we hadden er een afspraak over). Het 
blad treft dus geen fout. Maar ik zit nu 
met de gebakken peren. Verdiend trou
wens, ik moet mijn brieven maar zelf 
schrijven of toch tenminste eerst lezen. Ik 
kan belangstellenden m elk geval een 
tweedehands ghostwriter (hoe heet zoiets 
in 't Nederlands ?) aanbevelen en doe hem 
graag voor een zacht prijsje van de 
hand. 

Mensen met een slecht karakter zullen nu 
uitroepen: welke verontschuldigingen 
gaat die kerel nu nog uit zijn pet toveren ? 
Maar vindt u ook met dat mijn verhaal zo 
ver gezocht is, dat het wel waar moet 
zijn? 

Peter De Roover 15 
PS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers 
Naamloze, scheld- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in De redaktie behoudt zich het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te maken Bneven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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Het aanwenden van de jeneverbes voor de 
produktie van de gelijknamige drank ge
beurde niet van de ene dag op de andere. 
Pas eind 12de begin 13de eeuw kreeg men, 
met een zetje van de Arabieren, het dis
tilleren onder de knie. Het waren met 
name de franciskaanse monniken die daar
bij een belangrijke rol speelden. Vooraleer 
met deze nieuwe metode ook daadwer
kelijk jenever gestookt werd, was het nog 
enkele eeuwen wachten. De jeneverbes 
werd rond 1300 wel al gebruikt als mid
deltje voor een goede spijsvertering of om 
melancholie te bestrijden. 
Wanneer de alchimie, een amalgama van 
religie, mystiek, magie en astrologie, op 
haar hoogtepunt is, wordt het distilleren 
vooral gebruikt bij het zoeken naar een 
levenselbdr. Het is ook dan dat men er 
voor het eerst in slaagt om pure alkohol uit 
wijn te halen. De verkregen vloeistof 
wordt aqna ardens oftewel brandend wa
ter genoemd. Het brouwsel doet aan-
vankehjk zijn naam alle eer aan omdat het 
ook werd gebruikt om buskruit aan te 
maken én om de aanstormende vijand 
letterlijk te 'flamberen'. 
Later, wanneer rond 1350 de Neder
landen geteisterd worden door de pest, 
schrijven slimme dokters de bevolking 
voor jeneverbessen en -hout te verbranden 
om besmetting te voorkomen. De pest, 
maar ook andere ziekten, stimuleerde de 
zoektocht naar meer en nieuwe genees
middelen, waaronder diverse distillaten. 
Eén en ander resulteert in het aqua vitae, 

het water des levens, gemaakt van wijn uit 
een dorpje in de cognacstreek. Het goedje 
verkreeg mettertijd de status van uni
verseel geneesmiddel dat druppelsgewijs 
werd ingenomen of waarmee zieke li
chaamsdelen werden ingewreven. Het 
middel dankte zijn populariteit vooral aan 
het feit dat het „de mensche droefheit doet 
vergeten ende maecten van hertten vro 
ende oec stout ende coene". Dronken, met 
andere woorden en het duurt dan ook niet 
lang vooraleer 'levenswater' 'brandewijn' 
gaat heten. 

Met het in onze streken verspreiden van de 
distilieerkunst, in de 14de en 15de eeuw, 
neemt ook het aantal distilleerders toe. 
Vanaf nu is de metode niet enkel meer 
voorbehouden voor geneeskundigen, 
maar gaan ook schilders er gebruik van 
maken. Onder hen bv. Jan van Eyck die 
terpentijn distilleert en ohën om verf aan 
te maken. Alchemisten worden ook een fel 
gesmaakt onderwerp voor schilderijen, zij 
het niet bij iedereen. Zo noemde Breughel 
hen, die het maar charlatans vond,i4/-G^e-
Mist. 

VLAAMSE KOLONIE 

Pas tegen het einde van de 15de eeuw 

wordt jenever, op dat moment nog 'bran-

T n Hasselt 'Jeneverstad' loopt nog tot het einde 

van het jaar een tentoonstelling over de 

geschiedenis van jenever. Hij is een bezoekje zeker 

waard. Een kort overzicht. 

dewijn' echt populair onder de bevolking. 
Ook vadertje staat heeft dat in de smiezen, 
getuige daarvan een regulering van en een 
belasting op de verkoop van het goedje. 
Eerst gebeurde dat in Amsterdam, later, in 
1541, ook m Antwerpen. Ook verschil
lende drukkers worden van het uitgeven 
van 'Handleiding jenevermaken' zeker 
niet armer. Een Leidse predikant, die 
vanop zijn kansel de gelovigen nog tracht 

zijn beurt voor het vruchtbaar maken van 
landbouwgrond. 

Omdat voor het stoken een oktrooi nodig 
was waarvan de prijs berekend werd op de 
produktiekapaciteit van de alambiek werd 
het graanbeslag vlug afgestookt. Daardoor 
kon met kleinere, en dus goedkopere, 
alambieken gewerkt worden. Het spreekt 
voor zich dat dat ook ten koste ging van de 
kwaliteit. Het snel afstoken, samen met 

Jenever in 
de lage landen 

wijs te maken dat graan alleen aangewend 
mag worden voor het bakken van brood, 
telt bij iedere preek minder volgelingen. 
Door de godsdienstoorlogen onder Filips 
II nemen nogal wat kapitaalkrachtigen van 
de Zuidelijke Nederlanden de wijk naar 
andere Europese landen. Onder hen be
vinden zich ook jeneverstokers. Zo ver
blijft er aan het einde van de 16de eeuw in 
de geuzenstad La Roebelle een heuse co-

lonie flamande die er van het stoken van 
brandevin haar beroep maakt. De Noord-
Nederlanders, samen met de Oost- en 
West-Indische Compagnie dragen ertoe bij 
dat de drank wereldwijd kopers vindt. In 
Engeland heet de geneva, beter bekend 
onder het huidige 'gin', op een bepaald 
moment Dutch Courage. 

VERBODEN 

De winstgevende handel kent een bruusk 
einde wanneer op 20 maart 1601 Albrecht 

en Isabella een plakkaat uitvaardigen 
waarin produktie en verkoop van bran
dewijn in de Zuidelijke Nederlanden 
wordt. Als reden hiervoor werden 'volks
gezondheid' en 'graanschaarste' opgege
ven. Vrijwel de hele eeuw blijft het verbod 
van kracht. Het hoeft geen verder betoog 
dat de klandestiene handel bloeide als 
nooit tevoren. In de Noordelijke Ne
derlanden daarentegen mag er wèl ge
stookt worden en de jenever vormt daar, 
via de aksijnzen, een belangrijke bron van 
inkomsten voor̂  de staat. Terzelfdertijd 
ontstaat er een zekere specialisatie: stokers 
produceren moutwijn die de distilleerders 
met bv. anijszaad aromatiseren. Jenever 
verwerft er de status van nationale 
drank. 

Onder het Oostenrijks bewind gooien de 
Zuidelijke Nederlanden het roer helemaal 
om: stoken is niet meer verboden, het 
wordt aangemoedigd om de landbouw 
nieuw leven in te blazen. Het is niet de 
alcohol die de overheid interesseert, maar 
wel de zgn. 'spoeling', een soort van brij 
die overbleef na een eerste distillatie en die 
gebruikt werd voor het vetmesten van 
ossen. De mest van de dieren zorgde op 

het verminderd gebruik van jeneverbes
sen, maakt dat de ruwe Vlaamse jenever 
niet meer kon wedijveren met de meer 
verfijnde Hollandse. Om de kwaliteit als
nog te verbeteren richtte de overheid later 
staatsstokerijen op, o.a. in Waasten, een 
dorpje tussen West-Vlaanderen en He
negouwen. 

DANKZIJ DE DRUPPELKOTEN 

De opkomst van de industrie doet zich ook 
gevoelen bij het stoken van jenever. De 
stoommachine doet haar intrede en in de 
19de eeuw ontstaan er industriële sto
kerijen. Met name in Antwerpen worden 
in de laatste decennia van de vorige eeuw 
reuzegrote stokerijen opgericht. Deze pro
duceren zuivere alkohol die gebruikt 
wordt bij het aanmaken van van jenever en 
likeuren. 
Jenever kent de laatste jaren een her

nieuwde belangstelling waarbij België de 
rol van trendsetter op zich neemt. Daar is 
niet alleen de afschaffing van de wet 
Vandervelde, betreffende het verbod om 
sterke dranken in cafés te verkopen, ver
antwoordelijk voor. De samenstellers van 
het boek menen ook dat de 'hang naar 
traditionele produkten' zijn aandeel heeft 
in de opwaardering van de jenever. Verder 
wordt de belangstelling aangewakkerd 
door de opkomst van laaggradige vruch
tenjenevers, de jenevercafés of druppel-

koten, en ja, zelfs door jenevercantus-
sen... 

(gv) 
c& Omtrent de tentoonstelling 'Jenever in 

de lage landen': t.e.m. 31 december 

1996 in het Nationaal Jenevermu

seum, Wttte Nonnenstraat 19, 3500 

Hasselt. Voor meer informatie over 

openingsuren en sluitingsdagen tel. 

011/24.11.44 of fax 011/21.10.50. 

c» Bij de opening van de tentoonstelling is 

ook een gelijknamig boek verschenen 

onder supervisie van prof dr. Eric Van 

Schoonenberghe, Uitg. Stichting 

Kunstboek bvba - Brugge, 1996, 224 

blz.,2450fr. 

Omtrent Hasselt 
Hasselt telde een bijzonder hoge koncen-
tratie van stokerijen. De eerste venwijzingen 
naar het stoken van brandewijn dateren er 
van 16 april 1610 wanneer ene Samson van 
Horne er de aksijns op brandewijn en Wacii-
te/wafór of jenever in pacht neemt. 
Tijdens de gehele 17de eeuw blijft de je-
neverproduktie in Hasselt eerder beschei
den. In het laatste kwart van de 18de eeuw, 
mede door een gunstige akszijnsregeling in 
het Prinsbisdom Luik, is de groei in produktie 
er wel. De huidige hoofdstad van Limburg 
kent dan 21 stokerijen die zich tegelijk toe
leggen op het vetmesten van jaarlijks om en 
bij de 6,000 ossen (zie boven). Tussen 1848 
en 1879 kennen de Hasseltse moutwijn-
stokerijen hun grootste groei. Samen zijn ze 
weliswaar maar goed voor 15% van de totale 
alkoholproduktle in België, maar hun mout
wijn is uitsluitend bestemd voorde produktie 
van graanjenever. De vrij spektakulaire groei 

is grotendeels te danken aan de mecha
nisatie van het produktieproces en aan de 
uitbouw van een goede verkeersinfrastruk-
tuur. Ook de vaksinatie van runderen tegen 
de longpest speelt in dit gegeven een gun
stige rol. 

Vanaf 1880 begint het verval van de Has
seltse jeneverstokerijen. Ze hebben o.a. te 
kampen met de moordende konkurrentie 
van de beter uitgeruste gist- en spiritus-
fabrieken die goedkope alkohol en bakkers-
gist op de markt brengen. De branders en 
stokers trachten in eerste Instantie nog te 
overleven door door het vetmesten van 
ossen en de verkoop van stalmest, maar 
wanneer ook de landbouwers zich gaan toe
leggen op de veeteelt is hun lot bezegeld. 
Van de huidige stokerijen in Hasselt is deze 
van Smeets ongetwijfeld de meest be
kende. 
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