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L ouis Tobback (SP) begint de 
vergelijking met Lodewijk de 
veertiende te doorstaan. Hij trekt 

alle macht naar zich toe, duldt geen 
tegenspraak en verliest daardoor voeling met 
wat aan de basis van de sociaal
democratische beweging leeft. 

De SP-voorzitter heeft eertijds zijn 
partij van de ondergang gered. Hij 
doorstond de "Agusta-storm" en kon 
daardoor de Vlaamse sociaal-democraten in 
de regering loodsen. De manier waarop hij 
dat deed, riep pas nadien vraagtekens op. 
Tobback haalde eerst progressieve 
intellectuelen over de streep. Die 
ondertekenden een verklaring waarbij het 
geloof in de "sociaal-democratie" bevestigd 
werd. Vervolgens riep hij VLD-voorzitter 
Guy Verhofstadt tot de grootste vijand uit. 
Om het Vlaams Blok-eleaoraat aan te 
spreken, werd een betwistbaar asielbeleid en 
een streng veiligheidsbeleid voorgeschoteld. 
De "grote" criminelen blijven evenwel buiten 
schot. 

Over de Agusta-affaire moet de eerste 
uitspraak nog volgen. De SP-voorzitter, 
tevens Leuvens burgemeester en senator 
wordt er niet minder verwaander door. 
Niemand durft zich aan te melden als SP-
voorzitter. Meerderen willen wel, maar 
vrezen achteraf genadeloos "gestraft" te 
worden. Opdat dergelijk optreden de 
progressieven niet al te nadrukkelijk voor 
het hoofd zou stoten, mag de populaire 
Hasseltse burgemeester Steve Stevaert 
vrijblijvende libertijnse opvattingen 

rondstrooien. Hij wordt op pad gestuurd 
om nieuwe vooruitstrevende intellectuelen 
te overhalen bij de partij aan te sluiten. Ze 
kunnen misschien de huidige 
"verruimingskandidaten" vervangen. 
Sommigen onder hen als Kathy Lindekens of 
Tuur van Wallendael komen toch te weinig 
aan de "media-bak". 

Intussen bouwt Tobback een "Vlaams-
Brabantse muur" rond Brussel. Wat kan 
Brussel hem schelen? Daar vallen te weinig 
stemmen te rapen. En dus moeten Brusselse 
instellingen als Radio 2 en het VRT-koor en 
orkest naar Leuven verhuizen. In de stad 
creëert de "burgervader" bovendien een 
politie-staatje waarin "verklikkerij" wordt 
aangeprezen. Zo zal de Leuvense politie een 
onderzoek verrichten naar de "moraliteit" 
van taxi-chauffeurs. Vooraleer zij een 
vergunning toegewezen krijgen zal de politie 
eerst hun financiële situatie, hun relatie met 
familie en hun contact met de buren 
"onderzoeken". Nagenoeg niemand in de 
Leuvense gemeenteraard wees op deze 
onzinnige en gevaarlijke beslissing. 

Het is dan ook lovenswaardig dat 
Vlaams VU-parlementslid Gerda Raskin de 
beslissing onderuithaalde. Raskin zal tegen 
het besluit beroep aantekenen bij de Vlaams-
Brabantse provinciegouverneur. „Taxi
bestuurders zijn geen misdadigers. Een 
onderzoek naar hun moraliteit is bijgevolg 
niet wenselijk en houdt een aantasting van 
het privé-leven in." 

(evdc) 

Zelfstandig en zuinig. 

Filmfestival in Cent_ 

Ketjesdag: alle info _ 

Een onderwijzer met 'n revolver. 
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De oudste stad van België 

O oit vertrouwde een in het vak ver
grijsde hoofdredacteur van een 

Vlaamse krant ons toe dat wanneer CVP-
kopstukken tegenstrijdige verklaringen af
leggen er wat op komst is. En de man zou 
misschien wei eens (opnieuw) gelijk kun
nen krijgen. Want de CVR anders ai geen 
toonbeeld van eensgezindheid, kletst in 
het wilde dat het met mooi meer is. 
Dit zou geen drama zijn, ware het met dat 
die partij in alle regeringen de touwtjes in 
handen heeft, maar vanuit die positie 
vrijwel machteloos is. Op de Vlaamse re
gering heeft zij met de komst van Brigitte 
Crauwels haar greep (CVP 6 , SP 3 mi
nisters) merkelijk versterkt, eigenlijk kan zij 
er haar zin doen. Maar na de jongste 
Septemberverklaring van Luc van den 
Brande is daarvan weinig te merken Ook al 
formuleerde de minister-president de za
ken bij wijlen scherp. Zo zei hij o.m. „meer 
zeggenschap over de vorming van de 
federale instellingen." te willen. Dat is 
mooi, maar Van den Brande weet wanneer 
hij zijn Vlaamse deelstaat wil verwezen
lijken er niet alleen een nieuwe staats
hervorming moet komen, maar ook fiscale 
autonomie. Omdat een referendum daar
over, zoals in Schotland, weinig kans maakt 
pakt Van den Brande uit met de straffe 
slotzin: ,.ln een democratisch België kan 
een Vlaamse consensus niet genegeerd 
worden." 
Zo'n blijde boodschap doet het wellicht 
goed binnen de muren van het Vlaams 

parlement; maar daarbuiten? Alvast niet 
bij Van den Brandes partijgenoot Herman 
van Rompuy, niet de eerste de beste want 
vice-premier en minister van Begroting in 
de federale regering. Van Rompuy, met te 
verwarren met zijn ,,Vlaamse" broer-mi
nister Ene, wil van geen nieuwe staats
hervorming weten en nog minder van 
fiscale autonomie voor de deelstaten. Her
man van Rompuy weet waarom, hij is 

CVP: 
macht en 
onmacht 

schipper naast god-Dehaene, wanneer 
deze laatste afhaakt moet een betrouw
bare - lees behoudsgezinde, Hof-vrien
delijke, dus ook francofoon-aanvaardbare 
- CVP'er klaar staan om het roer over te 
nemen. In die zin kon Van Rompuy niet 
anders dan de ideeën van Van den Brande 
af blokken. 
Met zijn struise taai strooit de Vlaamse 
minister-president ons zand in de ogen 
want eens uit de Schelp gekropen moet hij 
zwijgen. Om de stilte op te vullen voert de 
CVP maneuvers op die ons ais ,,door

braken" worden verkocht, geregistreerd 
partnerschap, euthanasie... In de hoop 
daarmee de aandacht af te wenden van de 
economische problemen die er zijn maar 
die niet opgelost kunnen worden omdat 
de Franstaligen deze communautair kleu
ren. Zo betekent voor hen de splitsing van 
de Sociale Zekerheid een gebrek aan 
Vlaamse solidariteit én het einde van Bel
gië. En de CVP aanvaardt deze nonsens 
Net zoals zij aanvaardt dat Wailonië Vlaan
deren een eigen tewerkstellingsbeleid 
weigert. 
Het zelfbestuur ligt aan de basis van een 
evenwichtige Vlaamse begroting, een be
groting die het mogelijk maakt dat de 
bruto-loonlasten zouden kunnen verlaagd 
worden Maar dat kan niet, dat mag niet 
omdat de Vlaamse ministers in de federale 
regering onder Waalse (PS) knoet leven. 
Om dit n/ef onmogelijk te maken moet het 
federalisme bijgestuurd worden Van den 
Brande weet dat, wil dat, ziet reeds een 
Vlaamse consensus, maar zijn federale 
partijgenoten willen hem niet volgen. 
Terwijl de verschillende CVPfracties op en 
rond zichzelf draalen, individuelen met 
andere partijen verregaande politieke con
tacten hebben, behoudsgezinden met de 
dag nijdiger worden, progressieven almaar 
extremer, de premier de blik op een EU-
mandaat richt, de ex-voorzitter in Afrika 
werkt, .probeert voorzitter Van Peel de 
CVPbobt tussen ai deze eilandjes te lood
sen. 

Omdat de CVP de grootste en de be
langrijkste partij is, is de Vlaamse gemeen
schap de dupe van haar onmacht. De 
Vlaamse regehng, waarvan de Vlamingen 
zoveel hebben verwacht, laat het afweten. 
Niet wegens onbekwaamheid, maar we
gens de CVPministers die in de federale 
kerker opgesloten zitten. En ze hebben de 
sleutel in Franstalige handen gegeven. 
Wat zitten wij, Vlamingen, toch te kan
keren over het gebrek aan centen voor een 
afdoend Vlaams beleid in Brussel en in de 
Rand rond Brussel? De Volksunie beseft 
het dramatische van deze toestand, voor 
zaterdag heeft ze voor de tweede keer 
reeds haar militanten naar Brussel ge
roepen Mét Brusselaars wil zij praten over 
Wonen in Brussel, over mobiliteit, over de 
vraag waarom het Vlaams kapitaal geen 
interesse heeft voor de Vlaamse hoofd
stad, enz. . Brussel voor Vlaanderen in
teressant maken wii zeggen in Brussel 
bouwen en verbouwen, Investeren in Ne
derlandstalig onderwijs. Maar ook in de 
Rand! 
De Rand heeft tussen de 20 en de 25.000 
voor Vlamingen betaaibare woningen 
(geen roomtaartviila's!) nodig, dit vervi/e-
zenlljken kan de Gordel groen én Vlaams 
houden. Het verlaten ULB-domein in St.-
Genesius-Rode (een stuk van de corridor!) 
kan in Vlaamse handen komen, ais de 
Vlaamse regering dat wil. Of is de CVP van 
Herman van Rompuy daar met voor? 

Maurits van Liedekerke 



Wlirn d'echte boer'n 
opstaan? 
De Fryske Academy heeft een klacht ingediend 

bij de Nederlandse minister van Justitie. Ze 

deed dat omdat de KLM sollicitanten met een 

accent uit o.m. Friesland, Drenthe en 

Groningen weigert aan te werven. Enkel 

mensen uit de Randstad, en in een enkel geval 

ook Noord-Brabanders en Limburgers, komen 

in aanmerking voor een job bij de 

luchtvaartmaatschappij. De klacht komt er na 

het weigeren van een meisje uit Twente. Uit 

een Nederlandse doctoraatsstudie blijkt 

bovendien dat mensen met een 'vreemde' 

tongval over het algemeen als 'dommer', maar 

tegelijk ook als 'amusanter', worden 

beschouwd. Het stereotiep van de domme, 

goedhartige provinciaal blijft dus leven. 

Bankuwel! 
„De bankiers dreigen de zoveelste elite van België te worden die 
een golf van witte woede over zich zal krijgen (...) Eerst kreeg 
Kredietbank de volle lading, Haar bankklanten werden bedacht 
met verregaande tariferingen. De mededeling was onprofes
sioneel en onbedoeld arrogant. De reacties in de kranten en bij 
het publiek logen er niet om. Wisten deze veel dat voor 
dergelijke pijnlijke mededelingen de bankiers onder mekaar een 
berutrol hebben om de spits af te bijten. Deze keer moest 
Kredietbank de nek uitsteken. De andere banken zullen volgen 
en lachten ondertussen groen in de coulissen." 

Frans Crols, directeur van Trends, in Trends van 25 september 
1997. 

^ DOORDEWEEKS • 

Eén op vier studenten heeft 
last van psychische stoornissen. Ver
klaringen en oorzaken zijn o.m. het feit 
dat de studiedruk verhoogt en het feit 
dat ook meer middelmatig begaafde 
jongeren universitaire studies aanvat
ten. 

Belgacom blijft één van de 
duurste telecombedrijven ter wereld. 
De recente tariefverlagingen hebben 
daar niets aan veranderd. Het zal wach
ten zijn op de komst van concurren
tie. 

De ouders van Eefje Lambrecks 
dagen de Belgische staat voor de 
rechtbank. Beiden voeren aan dat hun 
dochter nog had geleefd indien het 
gerecht en de politiediensten geen 
fouten hadden gemaakt. Morgen 
wordt de zaak ingeleid. 

Ook de Bank Brussel Lambert zal 
vanaf volgend jaar extra kosten aan
rekenen voor het afhalen van geld uit 
de muur Ook ondernemingen zullen 
voor de kosten moeten opdraaien. Pi
kant detail: particulieren met meer dan 
100.000 fr. op hun rekening betalen 
niets. Dat is voorwaar een sociale maat
regel. 

Patrick Derochette, de man die 
het meisje Loubna Benaïssa, ontvoerde 
en vermoordde, is volgens een team 
van psychiaters niet-toerekenlngs-
vatbaar. Het is dus niet zeker dat 
Derochette voor een Hof van Assisen 
komt. 

r Binnen het partijlandschap is 
een brede consensus over het homo
huwelijk. Het voorstel moet wel nog 
voor het parlement komen. Homokop
pels zullen geen kinderen mogen adop
teren. 

P' in het onderzoek naar de vuil-
niszakmoorden in Bergen zouden nu al 
zware blunders begaan zijn. Zo zou
den aanwijzingen van een Vlaams kop
pel totaal genegeerd zijn. De vader van 
de man van het koppel zou mogelijk de 
dader zijn. 

Sinds gisteren kunnen Vlaamse 
kansarmen voor 20 f r met de bus of de 
tram. Het OCMW zorgt voor een ver-
minderingskaart. De bedoeling is om 
de minderbegoeden meer mobiel te 
maken en hen zo uit hun isolement te 
halen. Er wordt ook gedacht aan ver
laagde prijzen voor gezinnen. 
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ONTSLAG COLLA 

Federaal minister van Volksgezondheid 
Marcel Colla (SP) ligt onder vuur. Het is 
maar de vraag of de minister nog langer 
zal aanblijven. Aanleiding tot het wan
trouwen in de minister vormt het vlees
fraude-dossier. Zo werd Brits rundvlees 
op illegale wijze via Belgische bedrijven 
geëxporteerd. 

Toen de zaak deze zomer aan het licht 
kwam eisten niet enkel VU, Agalev en 
VLD, maar ook CVP-kamerlid Hubert 

Brouns het ontslag van Colla. De minster 
slaagde er niet in duidelijke uitleg te 
verschaffen. In de plaats daarvan schoof 
hij de verantwoordelijk door naar de 
Europese commissie of naar zijn ad
ministratie. 

Verleden week werd de minister an
dermaal door de leden van de commissie 
Volksgezondheid om klare uitleg ge
vraagd. Colla danst als een volleerd 
professional om de hete brij. Sinds maart 
1997 zou nochtans op het parket van 
Brugge een fraudedossier te nadele van 
het vleesbedrijf Tragex-Gel hebben ge
legen. Alleszins was het Instituut voor 

Veterinaire Keuring (IVK) sinds 24 april 
1997 op de hoogte van de frauduleuze 
praktijken van het bedrijf. 
Ook een kabinetsmedewerker van de 
minister wist ervan. België werd bo
vendien tijdig door Nederland en de 
Europese inspectiediensten ingelicht. 
Minister Colla kende de reputatie van de 
bedrijfsleider. Toen bleek dat het ver
noemde bedrijf zonder exportvergun
ning werkte; werd de licentie op voor
stel van het IVK en via de handtekening 
van de minister m een handomdraai 
toegekend. Eigenaardig is dat andere 
bedrijven veel langer op een vergunnmg 
mochten wachten. 

Onder meer daarover werd minister 
Colla door VU-kamerleden Karel Van 

Hoorebeke en Annemie Van de Casteele 

ondervraagd. Hij bleef een afdoende 
verklaring schuldig. De VU is van me
ning dat naar Britse traditie de mi
nisteriële verantwoordelijkheid ten volle 
dient te spelen. 

Een mmister is verantwoordelijk voor de 
handelingen en het gedrag van zijn amb
tenaren en kabinetsmedewerkers en 
dient daaruit bi) eventuele fouten de 
nodige besluiten te trekken, ook al heeft 
hij persoonlijk geen fout begaan. 
Colla is voorlopig niet van zin op te 
stappen. Voorlopig, want het ziet ernaar 
uit dat nog meer lijken uit de kast zullen 
vallen. Overigens dragen ook andere 
ministers, als de minister van Landbouw 
Karel Pinxten (CVP), verantwoordelijk
heid. Intussen weegt de vleesfraude 
zwaar op de landbouwsector. De directe 
schade wordt nu reeds op 300 tot 500 

miljoen fr. geraamd. En België kijkt 

tegen almaar hogere financiële sancties 

vanwege de Europese commissie aan. 

LELIAARD 

Het rommelt in de Belgische Nationale 

Orde van Advocaten. 13 van de 14 
Nederlandstalige stafhouders eisten het 
ontslag van de Franstalige deken,/osep^ 
Michel, de gewezen PSC-minister van 
Binnenlandse Zaken. De 14 Franstalige 
stafhouders verhinderden het ontslag, 
dankzij de steun van de Gentse staf
houder Luc De Muynck, die dan ook 
door zijn Vlaamse collega's als een le-

liaard wordt beschouwd. 
De manier waarop Michel zijn functie 
waarneemt, vormt reeds lang onderwerp 
van kritiek. De druppel die de emmer 
deed overlopen, was het conflict over de 
verdeling van pro-deo vergoedingen tus
sen de deelstaten. De Nederlandstalige 
stafhouders vermoeden dat daarbij 
"scheeftrekkingen" plaatsvinden. Op ar
rogante wijze verhinderen de Franstalige 
balies ter zake elke externe controle. 
De Nationale Orde kan niet langer op 
deze manier functioneren. De Neder
landstalige stafhouders gewagen open
lijk van een splitsing in twee nationale 
orden. VU-kamerlid Geert Bourgeois is 
van mening dat de Orde best zou op
gesplitst worden met verdeling van mid
delen volgens het bevolkingsaantal. Vol
gens rechtssocioloog Luc Huysse is het 
niet ondenkbaar dat het conflict het 
debat over de defederalisering van Jus
titie in een stroomversnelling zal bren
gen. 

WAPENWEt 

De federale regering is verplicht jaarlijks 
aan het parlement verslag uit te brengen 
over de toepassing van de wapenhan-
delwet van 1991. De wijze waarop dat 
gebeurt stemt tot nadenken. De ver
slagen, die meestal te laat worden neer
gelegd, stellen in de praktijk weinig of 

niets voor zodat het parlement zijn con
trole-functie niet naar behoren kan uit
oefenen. 

De controle op de wapenhandel moet 
dan ook versterkt worden. Temeer, daar 
de export van Belgische wapens niet 
daalt, maar toeneemt. VU-kamerlid Fons 

Borginon heeft daarom een wetsvoorstel 
ingediend dat tot doel heeft de tekort
komingen in de huidge rapportering aan 
het parlement te ondervangen. Het ka
merlid wil daarmee alle partijen voor 
hun verantwoordelijkheid plaatsen. 

EUTHANASIE 

Eerder dit jaar verwoordde de ethische 
commissie van de VU een aantal be
sluiten omtrent euthanasie. De VU-co-
missie hield een pleidooi voor een open 
parlementair debat en een duidelijk be
leid. Met de nota wou de VU in de eerste 
plaats het debat aanzwengelen en ertoe 
bijdragen dat politici hun verantwoor
delijkheid zouden opnemen om een ka
der, hetzij procedureel, hetzij wettelijk te 
tekenen zodat arts en patiënt in alle 
openheid een gesprek over een "goede 
dood" kunnen aangaan. 
De CVP heeft zich nu ook in het debat 
gemengd. Deze partij wil niet langer elke 
ethische discussie halsstarrig uit te weg 
gaan, zoals dat gold tijdens de abor
tuskwestie. De CVP wijst een vooraf
gaande overlegprocedure tussen artsen 
bij beslissingen over euthanasie niet af. 
Bij noodtoestand kan de arts voor de 
CVP levensverkortend optreden. De 
Vlaamse christen-democraten blijven 
wel voorstander van het wettelijk verbod 
op euthanasie. 

Namens de VU reageerde Algemeen Se
cretaris Laurens Appeltans op de CVP-
denkpiste. „De VU vindt het positief dat 
ook de CVP haar bereidheid tot een 
debat over het menswaardig sterven 
heeft laten blijken. De VU blijft erbij dat 
de kwaliteit van het sterven in de dis
cussie centraal moet staan. De rechten 
van de patiënt staan hier voorop. De 

Bert Anciaux 

In 'duel' met 

Marcel Colla. 
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Se non è vero... 
' . „Wat zou paars in Vlaanderen betekenen? Voor de 

Volksuniejongeren is het in ieder geval geen antisignaal: het 
komt niet voort uit een antiklerikale, noch een anti-CVP-
reflex. Daar zijn we te jong voor, de tijd van de schoolstrijd 
hebben wij niet meer gekend en dit thema als politieke 
breuklijn laat ons koud." 

„Typisch paarse punten waren legalisering van eu
thanasie en softdrugs, openstellen van het huwelijk voor 
iedere relatievorm, afschaffing van de financiële gelijkstelling 
van bijzonder en openbaar onderwijs, sluiting van de Ne
derlandse ambassade in het Vaticaan en het schrappen van de 

leus 'God zij met ons' op dl zljkflBt VSfl dë Nëdëflatldlê 
munt." 

„Toen wij (VUJO) u (Guy Verhofstadt/red.) leerden 
kennen was u een doctrinaire liberaal zoals Margaret That
cher" „Niet ik maar de maatschappij is veranderd. (...) Pas op, 
ge moet geen karikaturen maken en het is al even belangrijk om 
er zelf geen te worden." 

„Bovendien beweer ik (Guy Verhofstadt/red.) dat wij 
geen federale staat zijn, alhoewel het zo in de grondwet staat. 
Wij moeten het federalisme niet beoordelen op basis van het 
Belgisch experiment. Het Belgisch experiment is een afkooksel 
van tientallen compromissen waar Pier en Pol aan meegewerkt 
hebben." 

M „iên ptiHë emMë bësfatt dui uit de libsrakn en dë 
«eeiillififl, gvêfltuëêl aangevuld met Agalev en/of Volki-
uflie." 

„Wij zijn de Velksuniejongefeni prettig gestoorde 
denkers met verfrissende ideeën en we zoeken jonp leeuwen 
om samen een alternatieve, betere samenleving na te jagen. We 
stellen onszelf voordurend in vraag. (...) En wees gerust, 
Volksuniejongeren is noch een circus, noch een zoo." 
VUJO heeft een 'paars' nummer van WIJ-jongeren uit. Waar
uit enkele niet geheel lukraak gekozen uittreksels. Gratis 
exemplaren van het paarse nummer zijn te verkrijgen bij: 
VUJO, Barricadenplein 12, 1000 Brussel, tel. 02/219.49.30, 
fax. 02/217.35.10, E-mail: vujo@geocities.com 
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partij legt haar mandatarissen geen dog
matisch standpunt op maar wil dat elk
een zijn of haar verantwoordelijkheid in 
het voeren van het debat opneemt." 

BESCHERMING 

In Franstalige media-kringen heeft men 
gepoogd de getuigenis van een Vlaams 
gezin over de betrokkenheid van Nihoul, 

Dutroux, Lelièvre en Martin bij de ont
voering van Leticia Delhez belachelijk te 
maken. De gezinsleden voelden zich bo
vendien achtervolgd en kregen dreig
telefoons. De advocate van Nihoul doet 
er nu alles aan om via de medewerking 
van de omstreden advocaat en "alibi
verlener" Michel Vander Eist haar cliënt 
wit te wassen. 

De voorzitter van de commissie-Du-
troux Mare Verwilghen (VLD) en plaats
vervangend lid Frans Lozie zijn van me
ning dat Nihoul en companen door de 
Brusselse rijkswacht-top, de gerechte
lijke politie, magistraten en politici wer
den en worden beschermd. In allerlei 
onfrisse dossiers duiken steeds dezelfde 
namen op. Vertegenwoordigers van de 
rechtervleugel van de Franstalige chris
ten-democratische partij worden daarbij 
met de vinger gewezen. 

AFTASTENDE 
CESPREJ<KEN? 

Er ontspon zich een flinke ruzie binnen 
de PS. De voorzitter van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Charles Picqué, 

dreigde ontslag te nemen als gemeen
schapsminister van Franse Cultuur. Hij 
is de aanvallen van de "regionalisten" in 
zijn partij beu. 

De Waalse PS-regionalisten willen zich 
van Franstalig Brussel losrukken. Ze 
staan erop gemeenschapsbevoegdheden 
als media en onderwijs ook voor het 
Waals gewest voor te behouden. In feite 
komt dit neer op een fusie van Waals 
gewest en Waalse gemeenschap. De 
Franstalige gemeenschap zou dan nog 
enkel in Brussel voor materies als Frans
talig onderwijs en cultuur instaan. 
Deze denkpiste is niet onbelangrijk voor 
Vlaanderen. Want de Waalse regiona
listen nemen afstand van het gemeen
schappelijk Waals-Brussels front. Een 
verstandshuwelijk dat nochtans de jong
ste tijd sterk werd beklemtoond en waar
mee alle Franstalige partijen de Vla
mingen wilden afdreigen. Voortaan ziet 
het ernaar uit dat vooral PSC en PRL-
FDF de dreiging zullen aanhouden. 
Wat betreft nakende onderhandelingen 
over de staatshervorming wordt daar
door de PS - als naar traditie - de 
bevoorrechte onderhandelingspartner. 
De regionalistische wending binnen de 

PS biedt bovendien confederal perspec
tieven. Ze komt tegemoet aan een twee
ledige machtsdeling in Brussel, aan een 
Hoofdstedelijk gebied - niet gewest -
waarin de twee gemeenschappen rege
ren. 

Of de Waalse regionalisten binnen de PS 
het pleit zullen winnen, is nog onzeker. 
Het debat moet nog uitgeklaard worden 
en wordt bovendien sterk bepaald door 
de electorale druk van de PRL-FDF die 
van "Ie tres grand Bruxelles" blijft ge
wagen. Het zou niet onverstandig zijn 
mochten de "Vlaamse regionalisten" af
tastende gesprekken met de Waalse re
gionalisten aangaan. 

Wint Claus 

dit Jaar 

NobelprUs? 

Zaterdag 27 september hield het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen (OW) een colloquium over 

"Nieuwe hefbomen voor een eigen beleid". Niet enkel de 
haalbaarheid van sociaal-economische aspecten van de 

staatshervorming werd getoetst. Er vielen ook 
merkwaardige uitspraken te noteren. 

Achilleshiel 
van Vlaanderen 

Het Overlegcentrum van Vlaamse Ver
enigingen overkoepelt een 40-tal ver
enigingen die het beginsel van de de
mocratische rechtsstaat aanvaarden. Het 
Overlegcentrum is een ontmoetingsplaats 
waar ideeën worden uitgewisseld, stand
punten worden voorbereid en aktlviteiten 
gecoördineerd worden. In de Vlaamse 
beweging is het niet eenvoudig een pak 
verenigingen op dezelfde ideologische lijn 
te krijgen Dat moest het Overlegcentrum 
ondervinden toen het de Sint-Michiels
akkoorden resoluut afwees. De radicale 
koers die het Centrum nadien uitging, 
werd niet door iedereen aanvaard. Er 
waren de vraagtekens die het iJzerbe-
devaartcomité daarbij plaatste. Het OW 
kan bovendien het sociaal-democratische 
Vermeylenfonds en het liberale Willems
fonds nog steeds niet bekoren Deze 
fondsen hebben nochtans hun histonsch 
nut bewezen. Niet in het minst omdat ze 
de na-oorloogse Vlaamse beweging utt de 
catacomben hielpen halen. 
Met het Willemsfonds zijn gesprekken aan 
de gang. Het Vermeylenfonds houdt kop
pig de boot af. Was het toeval dat VLD wel 
en SP niet aan het colloquium deelna
men? Het is alsof de sociaal-democra
tische wereld de niet-partij politieke 

Vlaamse beweging defintief de rug toe
keert. Dat is bijzonderjammer, want er lijkt 
zich in Vlaamse middens een strategische 
en Ideologische consensus af te tekenen. 
O W-voorzitter Matthias Storme schaarde 
zich overtuigend achter de strategische 
visie van Ijzerbedevaartvoorzitter Lionel 
Vandenberghe. 
Matthias Storme: „Franstatlgen verde
digen In federale Instellingen de Frans
talige belangen, niet tiet algemeen be
lang. WIJ stellen vast dat Vlamingen in 
federale instellingen al te vaak het Vlaams 
belang opzijschuiven voor het zogezegde 
algemeen belang, in feite de Franstalige 
voorrechten. De Achilleshiel van Vlaan
deren is dat Vlaamse beleidsmensen In 
federale organen menen ook de Waalse 
belangen te moeten verdedigen, waarde 
anderen enkel hun eigen belang nastre
ven. WIJ willen de kiezer overtuigen om op 
federaal vlak - los van zijn keuze op Vlaams 
vlak- enkel nog te kiezen voor partijen die 
beloven geen regering te vormen zonder 
een drastische overheveling van be
voegdheden en vermnderlng van trans
ferten. Defederalisering van de gehele 
gezondheidszorg en een homogene fis
cale bevoegdheid ter grootte van de ge
hele personenbelasting naar de vier ge

meenschappen - Vlaamse, Waalse, Duitse 
en Frans-Brusselse - zijn daarbij het mi
nimum." 
Deze "boodschap" is tot de Vlaamse par
tijen doorgedrongen. Althans tot VLD, VU 
en Vlaams Blok, die zaterdag nogmaals 
bevestigden in 1999 niet aan federale 
regenngsonderhandellngen deel te ne
men, wanneer de Franstaligen weigeren 
over een verdere staatshervorming te 
praten. Of ook de CVP op haar strepen zal 
staan, is nog maar de vraag. Vlaams CVP-
parlementslid John Taylor beloofde zijn 
partij daarvan te overtuigen. De op dreef 
zijnde minister-president Luc Van den 
Brande verkladrüe onomwonden dat ,,de 
federale regering weinig bereidheid ver
toont om binnen het bestaande wettelijk 
kader voluit met Vlaanderen samen te 
werken." Van den Brande ging resoluut 
tegen zijn federale partijgenoot Miet 
Smet in toen hij meende dat er ,,geen 
sprake kon zijn van de herfederallsering 
van arbeidsbemiddeling." Hij vroeg zich 
ook af of het nog zin heeft Vlaamse 
vertegenwoordigers naar de Raad van 
Bestuur van de Belgische Dienst voor 
Buitenlandse Handel (BDBH) te sturen 
„waar Vlaanderen op de 18 leden slechts 
twee leden zou kunnen aanduiden." Van 
den Brande hield zich sterk bij een vol
gende onderhandelingsronde het volle 
pond te eisen. ,,Het globaal systeem van 
de financiering van de deelstaten zal ten 
gronde herbekeken moeten worden. Een 
loutere aanvulling van de financierings
wet of een volledige overdracht van ge-
westbelastingen zal niet volstaan." 
Opvallend ook was de bijdrage van Agalev-
parlementslld Ludo Sannen die niet onder 
stoeten of banken stak „niet gelukkig te 
zijn" met het Belgisch imago van zijn 
partij. „WIJ zijn geen vragende partij voor 
een volgende staatshervorming Maar, ik 
persoonlijk wens niet voor België te vech
ten. Als Vlaming acht ik het niet de
mocratisch dat ik geen Dl Rupo of een 
flsnce/ef kan afstraffen." 

(evdc) 

2 oktober 1997 

mailto:vujo@geocities.com


stof tot spreken 
„ Uit verschillende hoeken bereiken ons 

berichten dat er ziekte- en 

ongevalsuitkeringen of renten uitbetaald 

worden aan Belgische SS-collaborateurs. (...) 

Kloppen deze berichten f Overweegt u 

maatregelen?" Uit een vraag van SP-kamerlid 

Van der Maelen, die er ook oprecht bezorgd 

over is of deze uitkeringen wel belast worden. 

„Indien het geacht lid evenwel kennis zou 

hebben van een specifiek geval waarbij een 

rijksinwoner van België dergelijke 

vergoedingen van Duitsland ontvangt, ben ik 

bereid terzake een onderzoek te doen 

instellen naar de belastbaarheid van deze 

vergoedingen indien hij mij de volledige 

identiteit van betrokkene en de juiste aard 

van de ontvangen vergoedingen wil 

mededelen." Uit het antwoord van Maystadt, 

PSC-minister van Financiën, die ook te 

kennen gaf van niets op de hoogte te zijn. 

4 

^ WETSTRAAT # 

D ,e nulbegroting voor 1998 bewijst dat het 
Viaamse zelfbestuur zijn financiële 

vruchten begint af te werpen. Een reden voor VU-
volksvertegenwoordiger Johan Sauwens om op de 

ingeslagen (con)federale weg verder te gaan. Hij 
sprak zich in die zin uit tijdens het debat over de 

Septemberverklaring van de Vlaamse regering. 

Zelfbestuur en 
zuinigheid 

De gunstige budgettaire situatie in Vlaan
deren heeft volgens ]ohan Sauwens (VU) 
ook andere dan macro-economische oor
zaken. Het fraaie cijfermateriaal dat door 
minister-president Lm Van den Brande 

(CVP) naar voren werd geschoven, is in 
niet geringe mate het resultaat van de 
opeenvolgende staatshervormingen. Het 
Vlaamse autonomiestreven ging steeds 
hand in hand met de vaste wil een spaar
zamer en efficiënter beleid te voeren. In 

het verleden omschreef de Volksunie de 
federalisering als de enige remedie voor 
het bankroet van de NV België. Minister 
van Staat H«go Schiltz (VU) beklemtoonde 
keer op keer dat de overheveling van 
bevoegdheden en middelen naar de deel
staten op een democratische sanerings
operatie neerkomt. Voorts wees Johan 
Sauwens op de gunstige weerslag van de 
Financieringswet. Deze wet van 16 januari 
1989 buigt de scheefgetrokken verhou-

Dagjespolitielc 
De VU-partementsleden Johan Sauwens en 
Jean-Marie Bogaert formuleerden vorige 
week hun bedenkingen bij de September
verklaring, Oud-minister Sauwens herin
nerde aan het Vlaams infrastructuurplan 
(VIP), dat in 1994 door de toenmalige CVP-SR 
VU- regering werd goedgekeurd. Voll<sver-
tegenwoordiger Bogaert waarschuwde voor 
de overdreven "hoera-stemming" in de 
Vlaamse regering. 
Met het Vlaams infrastructuurplan wilden de 
beleidsverantwoordelijken afstappen van de 
gangbare dagjespolltlek en uitpakken met 
een strategisch plan. Nu, driejaar later, stelt 
Johan Sauwens vast dat de Viaamse regering 
er niet eens in slaagt het minlmumpro-
gramma van 30 miljard frank uit te voeren, 
,,Eigenlijk hebben we te maken met een 
vorm van desinvestering. Onze infrastruc
tuur verkommert en dat is rampzalig. Op dit 
ogenblik Is het horizontaal investeringsbud
get gedaald tot 0,8 procent van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP). in de ons om
ringende landen is dat het dubbele," 
Vlaams parlementslid Jean-Marie Bogaert 
ziet geen reden voor de uitgesproken hoera-
stemming in de Septemberverklaring. „Wjj 
hebben geen behoefte aan ronkende ver
klaringen, wel aan concrete maatregelen In 
mei, toen we aandrongen op concrete maat
regelen, zei minister-president Van den 
Brande (CVP) dat we moesten wachten op de 
Septemberverklaring. Nu vraagt hli ons weer 

Jean-Marie Bogaert 

de gesprekken met de sociale partners af te 
wachten." 
Volgens Bogaert doorstaat Vlaanderen even
min de vergelijking met Nederland, In Vlaan
deren liggen de activitelts- en werkgele-
genheidsgraad respectievelijk 8 en 6 procent 
lager; het aantal langdurige werklozen ligt 
beduidend hoger. Enkel het - opgepoetste -
werkloosheidscijfer kan de vergelijking met 
Nederland doorstaan. 

(fvdi}) 

Johan Sauwens: „De mistige 
structuren van het Belgisch 

federalisme leiden tot een 
verminderde herkenbaarheid en 

geloofwaardigheid. 

ding tussen de deelstaten om in het voor
deel van Vlaanderen. „Over een periode 
van tien jaar tekent zich een andere bud
gettaire evolutie af in de twee grootste 
deelstaten. In de moeilijke periode van 
1990 tot 1995 heeft Vlaanderen de buik-
riem aangehaald, waardoor de begrotings-
doelstelhngen wat makkelijker konden ge
realiseerd worden vanaf 1995. Voeg daar 
nog bij dat Vlaamse inkomsten weinig 
conjunctuurgevoelig zijn waardoor er 
sprake is van een vrij voorspelbaar be
grotingsresultaat." 

STAATSHERVORMING 

In zijn tussenkomst betreurde Sauwens dat 
de deelstaten niet over meer fiscale hef
bomen beschikken. Door deze onvolko
menheid in de staatsstructuur beperkt elke 
begrotingsbespreking zich noodgedwon
gen tot een discussie over de uitgaven. Het 
gebrek aan vertrouwen in de Vlaamse 
instellingen is hiervan een gevolg. „De 
mistige structuren van het Belgisch fe
deralisme leiden tot een verminderde her
kenbaarheid en geloofwaardigheid," aldus 
de voorzitter van de Commissie Staats
hervorming. „Een grondige ombouw van 
de federale structuren in confederale zin -
met fiscale autonomie voor Vlaanderen en 
Wallonië - zal ongetwijfeld tot meer ver
antwoordelijkheid en democratie leiden." 
De Septemberverklaring heeft volgens de 
VU'er vanuit staatkundig oogpunt een al te 
triomfalistische ondertoon; hoewel daar 
geen enkele reden voor is. Zo maakte de 
minister-president zijn gespierde 11-juli-
verklaringen op het terrein nog steeds niet 
waar. Het blijft volgens Sauwens wachten 
op een assertievere houding om de 
Vlaamse belangen te verdedigen. „Het is 
hallucinant dat de minister-president niet 
reageert wanneer de communautaire pat
stelling op federaal vlak een verlaging van 
de bruto-loonlasten in Vlaanderen on
mogelijk maakt. Vlaanderen heeft er als 
sterkste deelstaat van de Belgische fe
deratie alle belang bij dat het regerings

optreden zich niet tot de eigen insti
tutionele bevoegdheden beperkt. Op het 
federale vlak heerst immers een algemene 
malaise en wordt het parlement vleu
gellam gemaakt langs Waalse zijde, waar
door de regering Dehaene geen echte 
beslissingen kan nemen. Vlaanderen moet 
zich veel nadrukkelijker bemoeien met 
België. Het is onze democratische plicht 
om het non-beleid van de regering De
haene te doorbreken en aan de kaak te 
stellen." 

Meteen verzette Sauwens zich ook tegen 
vertragingsmaneuvers in de commissie 
Staatshervorming en de voortdurende af
wezigheid van de VLD. „De vruchtbare 
werkzaamheden in de commissie mogen 
geen alibi zijn voor de weinig manhaftige 
houding die de Vlaamse regering op dit 
ogenblik uitstraalt. Maar, het blijkbaar uit 
puur partijpolitieke overwegingen en zon
der enige overtuigende reden wegblijven 
uit een parlementaire commissie die mee 
de toekomst van Vlaanderen schrijft is niet 
goed te keuren." De Volksunie eist dat er 
vóór het volgende zomerreces klaarheid 
komt over de Discussienota voor een 
verdere Staatshervorming. 

CONSENSUS 

Tijdens de opening van het werkjaar kon
digden Vlaams parlementsvoorzitter Nor-

bert De Batselier (SP) en CVP-fractie-
voorzitter Johan De Roo nieuwe thema
debatten aan over belangrijke maatschap
pelijke dossiers. Namens de VU-fractie 
waarschuwde Johan Sauwens hen voor 
een overdreven zoektocht naar consensus. 
„Dergelijke aanpak leidt uiteindelijk tot 
middelmatigheid en een wollige woor
denvloed. Wij pleiten voor duidelijke 
standpunten van de fracties en de par
lementsleden, waarbij de bevolking weet 
welke keuzen gemaakt moeten worden. 
Daarom zal mijn fractie vanuit een con
structieve en correcte opstelling oppositie 
voeren." 

Tot slot somde de volksvertegenwoordiger 
vier redenen op waarom de Volksunie haar 
vertrouwen niet aan de Vlaamse regering 
kan schenken. Volgens hem functioneert 
de CVP-SP-meerderheid niet op een open 
democratische wijze en worden de wer
kelijke verzuchtingen van de Vlamingen 
ondergeschikt gemaakt aan de belangen 
van de zuilorganisaties. Bovendien gaat de 
regering Van den Brande II voortdurend 
gebukt onder het Belgische juk dat premier 
Dehaene (CVP) en de Waalse socialisten 
vasthouden. Het ondermaatse investe
ringsbeleid en de aarzelende politiek in 
Brussel en Vlaams-Brabant kunnen even
min op de instemming van de demo
cratische Vlaams-nationalisten rekenen. 

Filip Vandenbroeke 
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ns weekblad riep haar lezers op de reis naar en 

het verblijf in Brazilië van Jeroen Dewulf mee 

te financieren. De jonge Oostendenaar, docent 

Nederlands in Porto (Portugal), bood aan twee 

Braziliaanse universiteiten een intensieve cursus 

Nederlands aan. Dat gebeurde ondertussen en van 

Jeroen Dewulf, inmiddels weer aan de slag in 

Portugal, ontvingen wij volgend relaas. 

4' LANDUIT 4 

Mede dankzij de steun van VUJO en lezers 
van het weekblad WIJ ben ik erin geslaagd 
om deze zomer voor het eerst in Latijns-
Amerika aan twee Braziliaanse univer
siteiten een intensieve cursus Nederlands 
te doceren. 

SAO PAULO 

In juli verbleef ik aan de grootste uni
versiteit van Zuid-Amerika, de Univer-

sidade de Sao Paulo. Die universiteit telt 
niet minder dan 70.000 studenten en ligt 
in het hart van deze miljoenenstad die 
tweemaal zoveel inwoners als België heeft. 
Er werden voor de cursus Nederlands 
maximaal 30 studenten toegelaten, maar 
twee weken voor het begin van de cursus 
was er al een wachtlijst. De reden voor 
deze onverhoopt grote interesse ligt ten 
dele bij het unieke karakter van de cursus, 
maar moet vooral gezocht worden bij de 
grote behoefte aan culturele initiatieven in 
Zuid-Amerika. 

Veel mensen associëren Brazilië en andere 
Zuid-Amerikaanse landen al te makkelijk 
met armoede en ellende, toch is het zo dat 
30% van de bevolking, nog altijd 50 
miljoen mensen, financieel helemaal niet 
onbemiddeld is. Het merendeel van de 
Braziliaanse studenten komt uit deze be
volkingsgroep en is heel leergierig. Van
daar dat zij zich door het beperkte cul
turele aanbod in het land gretig op alle 
initiatieven storten. Nu is het niet zo dat 
elke taal hetzelfde succes zou kennen als 
het Nederlands. Het is immers opvallend 
dat onze taal voor Brazilianen helemaal 
niet exotisch is. 

Heel Zuid-Amerika en zeker ook Brazilië 
is cultureel bijna volledig georiënteerd 
naar Europa en daarom vind je er ook 
meer mensen die bijvoorbeeld Brugge, 
Brussel en Amsterdam kennen dan grote 
steden in de buurlanden. Bovendien wordt 
elke Braziliaan vanwege de Nederlandse 
bezetting in de XVIIde eeuw in de ge
schiedenislessen op school geconfronteerd 
met de Lage Landen aan de Noordzee. 

FORTALEZA 

De band met het verleden was nog veel 
sterker in de andere stad waar ik in 
augustus verbleef, namelijk Fortaleza. 
Deze stad met drie miljoen inwoners is, 
samen met Salvador en Recife, het cen
trum van het Braziliaanse Noordoosten. 
Dat gebied is ooit Nederlands bezit ge
weest en Fortaleza zelf is door de Ne
derlanders gesticht. Heel veel mensen wil
den er dan ook Nederlands leren vanwege 
die historische band. 

Sommigen hadden bovendien een oor
spronkelijk Nederlandse familienaam zo
als Bulcd (Bulskamp), Wanderley (Van der 
Ley) en da Holanda. Voor de cursus had
den zich 60 mensen ingeschreven, waar

van er uiteindelijk 45 een eindexamen 
hebben afgelegd. Aan de Universidade Fe

deral do Ceard is men zo enthousiast met 
het succes van de cursus dat men er, in 
samenwerking met de universiteiten van 

nu in het kamp van de Nederlandse Taal

unie, want enkel met haar steun is een 

Cursus Nederlands 
werd overdonderend 

succes 

Aan elke universiteit kun je Duits studeren 
en Duitsland betaalt er acht lectoren. Voor 
Nederlands kun je er, net zoals in heel 
Latijns-Amerika trouwens, nergens te
recht. Laten we hopen dat men in Den 
Haag het belang inziet van de verdere 
internationalisering van onze taal en daar
bij niet toegeeft aan cliché-voorstellingen 
over Zuid-Amerika. 

Recife en Salvador, een centrum van de 

Nederlandse taal en cultuur wil oprichten. 

De aanvraag is al verstuurd en de bal ligt 

dergelijk project uitvoerbaar. 

In Brazihë kun je de vreemdste talen leren, 
van Armeens over Hebreeuws tot Japans. Jeroen Dewulf 

Jeroen Dewulf 

(links onder) 

met 

studenten In 

Fortaleza 

A' ntibiotica worden, onder de benaming 
„voederbespaarders" aan de 

veevoeding van vooral Icippen en varl<ens toegevoegd. 
Anne Willei<ens en Ril< Dedapper stuurden hierover een 
brief naar Karel Pinxten, minister van Landbouw én van 

IVliddenstand. Zij ontvingen een vrij uitgebreid antwoord, 
dat zij samengevat van commentaar voorzien. 

Antibiotica 
in de veevoeding 

Het ministerieel antwoord:,,Deze producten 
zijn toegestaan door de Raad van de EEG, 
Voeders die deze toevoegingsnniddeien, dit 
antibioticum dus, onder de toegestane voor
waarden bevatten, l<unnen dus nooit oorzaak 
zyn van het terugvinden van l<iemgroeirem-
mende stoffen in organen of delen. 
Zweden lieeft die weliswaar ,,onder sterl< 
maatschappelijke druk" verboden, maar dit 
resulteert dan weer in een hoger gebruik van 
therapeutische antibiotica. Er is een 10-Jaar-
iijkse controle, wat dan weer de betrouw
baarheid verhoogt. 
Uw stelling dat de gebruiker meer wil betalen 
voor vlees geproduceerd zonder gebruik van 
antibiotica is niet wetenschappelijk onder
zochten bewezen?! 
Voederbespaarders zijn geen geneesmidde
len... 
Voederadditieven worden aan zeer lage con
centraties toegevoegd. Dit in gehaltes die 10 
tot 100 maal lager zijn dan deze voor the
rapeutische (veearts) toediening. De veilig
heid van de consument is gewaarborgd." 
Tot daar het antwoord van de minister, nu ons 
antwoord 

LEVENDE LIJKEN 

Wij hebben inzake antibiotica in veevoeding 
reeds voldoende negatieve ervaringen op

gedaan en weten dat ons telkens opnieuw wat 
gebagatelllseer te wachten staat. En toch 
maar hopen op beterschap, tegen alle re
delijkheid in.. 
Wanneer dit allemaal zó veilig Is, waarom 
verbiedt Zweden dit dan en voelde zelfs de 
Nedehandse minister van landbouw „zich 
gecharmeerd door het Zweedse model"? 
Het kan best zijn dat de Zweedse veeartsen 
heel wat meer antibiotica gebruiken dan voor
heen, maar ons zijn hierover geen cijfers 
bekend. 
Los hiervan kennen wij het trieste verhaaltje 
van organochloorverbindingen en andere 
zvraar giftige pesticiden, methylbromide in
begrepen. Enkele decennia lang werden deze 
pesticiden toch maar verbruikt en wordt de 
methylbromide in Nederland en elders, net als 
„atrazine" intussen verboden. Zijn die landen 
dan toch iets meer bezorgd voor de ge
zondheid van hun gemeenschap dan ons 
federaal koninkrijk, dat op deze vlakken kop
loper is? 
Zolang men duizenden dieren gaat ophopen 
in de meest ongunstige omstandigheden, zal 
het nodig blijken om meer therapeutische 
antibiotica te gebruiken Toch zouden wij 
graag cijfers zien i.v m. het gebruik van an
tibiotica door onze veeartsen en die van an
dere landen. Zweden inbegrepen 
Daar waar de minister schrijft dat het nog niet 

wetenschappelijk bewezen Is dat de Vlaamse 
verbruiker graag iets meer wil betalen voor 
vlees geproduceerd zonder gebruik van an
tibiotica is zo'n antwoord een minister on
waardig! Wij, die tussen de mensen staan, 
weten wel beter. Toch even van jullie ivoren 
toren afdalen? 
Hetzelfde geldt voor de uitdrukking dat voe
derbespaarders geen geneesmiddelen zijn. 
Worden wij nu echt aanzien als sullen, die dit 
verschil niet zouden kennen, hoewel het ui
teraard niet om dezelfde antibiotica gaat. 
Niettegenstaande al die gevaarlijke onzin over 
veiligheid voor mens, dier en milieu, blijven de 
medici het onaangenaam vinden dat, nu ze 
reeds voor gewoon gebruik van antibiotica 
bijna met de rug tegen de muur staan, het 
gebruik of toevoegen van antibiotica in de 
veevoeding zeer onbehaaglijk aanvoelen. 
Nu kan de minister wel stellen dat er nog heel 
wat andere oorzaken zijn die de consument 
meer en meer afschrikken voor het verbruik 
van gangbaar gekweekt vee. inderdaad, mits 
gebruik van antibiotica in de voeding van 
opeengehoopte levende wezens, zal men er in 
lukken om vrij economisch „levende lijken" 
naar de slachterij te brengen Hoeveel van 
deze stressgevoellge, mooi uitziende schar
minkels worden bij het opladen, transport en 
afladen dood aangetroffen? Wellicht zijn hier
over ook geen cijfers beschikbaar, o.a. om een 
reden die wij aarzelen hier neer te schrij
ven... 

MISBRUIK 

intussen hopen en verwachten wij dat hier 
binnenkort een ander soort veeteelt zal be
dreven worden, waarbij al dat gevaarlijk ge-
foefel niet meer nodig zal zijn. Bovendien is 
het niet 
aangenaam om weten dat mensen die in de 
verschillende openbare diensten zwaar be
taald worden, hierbij hun verantwoordelijk
heid niet willen noch durven nemen. 
En dat Landbouwminister Karel Pinxten dit, al 
dan niet na aandachtige lezing, mede on
dertekend heeft. 
Misbruikte wetenschap en misbruikt mandaat, 
zou men dat kunnen noemen 

Anne Wlllekens 
Rik Dedapper 
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V an 7 tot en met 18 oktober 1997 vindt in Gent 
het 24ste Internationaal Filmfestival van 

Vlaanderen-Gent plaats. Het festival gaat op de 
ingeslagen weg verder. Dankzij een constante 
evolutie en groei wil het zijn status van voortrekker 
en vernieuwer herbevestigen. Opvallend dit jaar is 
de aandacht voor de kortfim en de regionale 
producties. 

• CULTUUR ^ 

Het Gentse 
filmfestival 

maakt 
gebruik van 

een rUk, 
verschelden 
en creatief 

programma. 

6 

Het Internationaal Filmfestival van 

Vlaanderen-Gent is het jongste decen
nium tot een evenement met interna
tionale uitstraling gegroeid. Het festival is 
zonder meer een commercieel succes. In 
1996 werd een recordopkomst van 
67.000 bezoekers genoteerd. 

FINANCIERING 
Rekening houdend met de keiharde con
currentie tussen de Europese filmfestivals 
is de internationale reputatie van het 
Gentse filmfestival en de massale be
langstelling ervoor geen evidentie. Het 
festival heeft zijn reputatie aan een waaier 
van omstandigheden te danken. Er is 
vooreerst de aanhoudende geldelijke en 
logistieke steun van meerdere overheden 
als de Vlaamse gemeenschap, het pro
vinciebestuur en de stad Gent. De 
Vlaamse gemeenschap financiert via drie 
kabinetten (minister-president Luc Van 

den Brande (CVP), Economie en Media 
Eric Van Rompuy (CVP) en Cultuur Luc 

Martens (CVP). De provincie Oost-
Vlaanderen en het Gentse stadsbestuur 
beperken hun medewerking niet enkel tot 
financiële steun. Zo is er de inbreng van 
diverse vooral stedelijke diensten, ver
enigingen en instellingen. Vermelden we 
daarbij de samenwerking met onder an
dere het Festival Van Vlaanderen, de 

Vlaamse Opera, het Kunstencentrum 

Vooruit en de Kopergieterij. Dankzij deze 

samenwerking zit het festvial stevig ver
ankerd in het Gentse culturele leven. Ook 
het onderwijs wordt bij het festival be
trokken, waardoor niet enkel het breed-
culturele, maar ook het pedagogische 
accent wordt beklemtoond. Zo staat de 
provinciale Mercator Hogeschool voor 

Vertalers en Tolken voor de ondertiteling 
van de films in. 

De uiteenlopende inbreng maakt dat het 
Gentse festival geen louter elitair of mon
dain karakter heeft, getuige daarvan de 
democratische toegangsprijzen. Het leidt 
tevens tot een stevig "startkapitaal" en een 
behoorlijke ondersteuning zodat ook 
sponsors bereid gevonden worden om 
ieder jaar met centen over de brug te 
komen. De toenemende media-aandacht 
werkt deze evolutie in de hand. De or-

gramma. Gedurende twaalf dagen wor
den 175 langspeelfims en 55 kortfims, 
goed voor ruim 400 voorstellingen, op 
het grote scherm vertoond. Er is de 
officiële selectie waarbij een 35-tal 
nieuwe langspeelfilms in de prijzen kan 
vallen. Dertien van deze films komen in 
aanmerking voor de competitie "De im
pact van Muziek op Film". Deze wedstrijd 
komt aan een traditie tegemoet. Terecht 
hecht het Gentse filmfestival sinds jaren 
belang aan de muziek in de film. Dat 
wordt in de verf gezet door een door de 
Vlaamse gemeenschap uitereikte prijs 
voor het Beste Gebruik van Muziek in de 

Film. Daarnaast is er de grote prijs voor 
de Beste Film en de prijs voor de Beste 

Regisseur, andermaal door de Vlaamse 
gemeenschap toegekend. 

Gents filmfestival 
herbevestigt 

ganisatie van het filmfestival ligt bo
vendien in handen van een vlot werkende 
Raad van Beheer. Dat deze Raad zich 
door de politieke wereld flink gesteund 
weet, is geen toeval. In het "Bescherm-
comité", bestaande uit maar liefst 28 
mannen en één enkele vrouw, worden 
Hugo Claus, Cas Goossens en Gerard 

Mortier door 21 politici geflankeerd. De 
politieke zitjes zijn "evenwichting" onder 
de drie traditionele partijen verdeeld. 

PROGRAMMATIE 
Het Gentse filmfestival maakt gebruik 

van een rijk, verscheiden en creatief pro-

De Volksunie 
op televisie 

Dinsdag 7 oktober: 

''Een veilige buurt voor allen'' 

TVl, 23u.20 - na het laatavondjournaal 

De officiële competities beantwoorden 
vooral aan het commercieel belang. Ze 
laten het festival toe met een aantal 
klinkende namen en verwachte publieks-
treffers uit te pakken. Zo opent het 
festival met de The Lost World, de op
volger van Steven Speilbergs kassucces 
Jurassic Park. Liefhebbers verwachten 
nogal wat van de andere openingsprent 
Chinese Box, waarin vijf personages 
(waaronder Jeremy Irons) de toekomst 
onzeker tegemoet zien, niet in het minst 
omdat hun bestaan zich tegen de ach
tergrond van de nakende overdracht van 
Hong Kong aan de Chinese Volksrep-
buliek afspeelt. Een internationale jury, 
bestaande uit beroemdheden als de Ita
liaanse actrice Gina Lollobrigida, zal zich 
hoe dan ook over de winnaars uitspre
ken. 

Niet minder boeiend zijn de fims die 
onder het Filmspectrum worden onder
gebracht. Hier gaat het om een bloem
lezing van 's werelds beste films die later 
de bioscopen aandoen. Het - overigens 
niet zozeer commerciële - aanbod is ver
spreid over fictie, documentaires en kort-
films. Vooral cinefielen komen hierbij aan 
hun trekken. 

THEMATISCHE INVALSHOEK 
Het Gentse filmsfestival is gekend om zijn 
thematische invalshoek. Deze benadering 
biedt talrijke mogelijkheden. Zo wordt 
voor de vierde keer op rij een uitgebreide 
retrospectieve. Het Geheugen van de 

Film, aangeboden. Deze keer in het teken 
van controversiële films of van pellicule 
die onder de censuur te lijden kregen. Wie 
herinnert zich bijv. niet de fel besproken 
film La Grande Bouffe, waarin Michel 

Picolli en zijn vrienden zich "volvreten" 
tot ze erbij vielen? 

Van minder gastronomische "geneugten" 
konden de bewoners levend binnen de 
eertijds communistische landen Honga
rije en Tjechoslowakije genieten. Hoe na 
de val van de muur een jonge cineasten 
tegen de aansluitingsmogelijkheden bij 
West-Europa aankijken, kan in Gent wor
den bewonderd. Hun vernieuwd geloof 
in eigen kunnen gaat niet enkel gepaard 
met de val van de muur. Ook de Oost-
Europese regionalistische tendens biedt 
hen een eigen gelaat en specifieke zen
ding. In het teken van de Europese Cul

turele Alliantie staan dit jaar de kleinere 
cultuurregio's en landen als Tjechië, Slo-
vakije en Hongarije in de kijker. Waarom 
deze regionalistische benadering - ge
promoot door de Vlaamse minister-pre
sident - zo nodig moest aangevuld wor
den met de Dag van de Belgische Film is 
ons een raadsel. „Wegens de toenemende 
internationalisering van de Vlaamse film 
en dit als gevolg van de talrijke co
producties", zo klonk de officiële, maar 
weinig overtuigende verklaring. 
Tot slot dit: het Fimfestival schenkt te
recht voldoende aandacht aan kortfilms. 
Voor veel jonge getalenteerde, maar nog 
weinig bekende cineasten zijn dergelijke 
films een ideaal middel op zich aan het 
groter publiek kenbaar te maken. De 
kortfims bieden hen bovendien de mo
gelijkheid om met een beperkter budget 
aan het draaien te gaan. Het filmfestival 
heeft er dan ook goed aan gedaan een 
competitie voor dit soort films met bij
horende prijzenpot en internationale be
oordeling te organiseren. „Omdat te wei
nig kortfilms bij gebrek aan een door
dacht distributiesysteem de bioscoop ha
len." Dat is, spijtig genoeg, maar een deel 
van het verhaal. Zo zou men er beter aan 
doen geen aparte dag voor kortfilms uit te 
trekken. Het ware interessanter en lo
nender mochten kortfilms voor belang
rijke langspeelfilms vertoond worden. 
Overigens behandelt de Vlaamse over
heid de kortfilms op stiefmoederlijke 
wijze. Meerdere kortfilms, die in 1997, 
vaak na een langdurige aanvraagproce
dure dan toch door de adviescommissie 
op een bescheiden subsidie werden ge
trakteerd, kregen onlangs te horen dat ze 
tot volgend jaar op hun geld mogen 
wachten. Bij nader inzicht bleek de pot 
leeg te zijn. 

(evdc) 

c» Info: De voorverkoop startte op 1 

oktober 1997. De toegangsprijzen lig

gen rond de 200 fr. Er is korting voor 

studenten, werklozen en 60-plussers. 

Voor alle inlichtingen en reservatie 

van tickets. Tel: 070122.20.20; fax: 

09/265.09.49. 
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Welkom thuis! 
'MMRMIMMMN 

Zaterdag 4 oktober is het zo ver, dan gaat 
de tweede VU-Ketjesdag door. Dit jaar 
onder het motto Welkom thuis!, een ietwat 
rare titel voor een stad waarmee de meeste 
Vlamingen een haat-liefde verhouding 
hebben. 

WONEN IN BRUSSEL 

Want ook al is Brussel geen onbekende 
toch is de stad te vaak een onbeminde. 
Over Brussel worden veel foute zaken 
verteld, wellicht omdat de meesten van 
ons er elke dag moeten gaan werken. 
Misschien ook omdat we te veel naar de 
schaduwkanten van de grootstad, van elke 
grootstad, kijken: de vervuiling van som
mige wijken, de verkeersfiles die ons op
houden, het trage openbaar vervoer, de 
bedelaars die ons lastig vallen, de grafitti, 
de verloedering van gebouwen, enz... 
Maar Brussel heeft ook een ander gelaat; 
dat van een warme, mensvriendelijke stad. 
Met groene parken en pleinen vol mooie 
huizen, met gezellige cafés, met markten 
waar het plezierig flaneren is, met de 
Middellandse zee binnen handbereik, met 
de AB, met het uitbundige leven in de 
slachthuiswijk, met de Vismarkt, enz... 
Brussel is ook de stad waar enkele hon
derdduizenden Vlamingen wonen, die 
zich als Vlaming manifesteren. En met nog 
enkele honderdduizenden die weliswaar 
van Vlaamse afkomst zijn, maar die hun 
komaf onder sociale of andere druk heb
ben verdrongen. De stad ook waarin een 
grote groep jonge Vlamingen leeft die 
opgroeide in het Brussel van de Vlaamse 
culturele centra en in het Brussel van de 
aangroeiende groep migranten. Deze zelf-
bev™ste groep jonge mensen beleeft in een 
multi-culturele stad haar identiteit zonder 
compleksen. 

Wanneer men al deze facetten naast me
kaar zet ziet Brussel er helemaal anders uit 
dan de Vlaamsonvriendelijke stad waar-

zoekertje 
- Te huur: studentenkamer 
te Antwerpen, 5 minuten 
van Centraal Station. Info 
03/236.05 12. 

voor sommige Vlamingen haar verslijten. 
Dat voor deze tweede VU-Ketjesdag Wo

nen in Brussel als centraal thema werd 
gekozen mag dan ook niet verbazen. 

IN EN ROND DE SCHELP 

In de voormiddag (vanaf 9u.30) kunt u in 
het Vlaams parlement, hét Vlaams-Brus
sels huis bij uitstek, deelnemen aan een 
colloquium over de vragen hoe Vlamingen 

van de Brusselse Vlamingen én met de 
toekomst van de Vlaamse hoofdstad. 
Sven Gatz, VU-lid van de Brusselse hoofd
stedelijke raad, leidt het gesprek in waarna 
Katrin Naert vertelt wat wonen in Brussel 
voor haar betekent. Daarna volgt een 
panelgesprek tussen Marcel Rijdans, voor
zitter van het onthaalbureau Wonen in 
Brussel; Joris Sleebus van Brukselbinnen-
stebuiten; Wim Kennis van NCMV-Brus-
sel en staatssecretaris Vic Anciaux. Na dit 
gespek kan vrijuit over het thema gepraat 
worden. 

Als alternatief kunt u ook een bezoekje 
brengen aan een museum of tentoon
stelling. 

Om 12u.30 wordt de innerlijke VU'er 
versterkt in De Schelp, de grootste zaal van 
het Vlaams parlement. Ondertussen 
strooit de volksmuziekgroep Emballage 

Kado liekes rond. 

Om 13u.30 verwelkomt Paul Van Grem-
bergen, VU-fractievoorzitter in het Vlaams 
parlement, de aanwezigen waarna het na-

Zaterdag naar Brussel! 
in Brussel (over)leven en hoe meer Vla
mingen kunnen overtuigd worden om 
naar Brussel te komen wonen. Tijdens dit 
debat wordt gepoogd een duidelijk beeld 
van de hele Brusselse woonproblematiek 
op te roepen en wordt de rol van het 
sphnternieuwe Vlaams onthaal- en huis
vestingsbureau „Wonen in Brussel" be
licht. Een uiterst belangrijk vraagstuk voor 
iedereen die begaan is met het wel en wee 

middagprogramma van start gaat. U kunt 
kiezen uit een rondleiding in het Vlaams 
parlement met aansluitend een korte trip 
(naar keuze) door Brussel. 
Indien u dat minder mocht interesseren 
dan kunt u deelnemen aan het programma 
„Brussel: zien én zoenen". Dit is een 
stadstoer met de bus om kennis te maken 
met de aantrekkings- en afstotingskracht 
van een stad. Voor meer avontuur is er 

De regionale VU-krant 

tenslotte nog een durverstocht met enkel 

het stadsplan van Brussel als gids. 

Om 17 u. is het verzamelen geblazen voor 

de slottoespraak van voorzitter Bert An

ciaux, gevolgd door wat gezelligheid bij 

een drankje. 

Kort samengevat: 

• zaterdag 4 oktober vanaf 9u.30 in het 
Vlaams parlement (De Schelp). Ieder
een ontvangt een informatiepakket. 

• Middagmalen (300 fr., -12 jaar lOOfr.) 
kan ter plekke. Inschrijven op het Bar-
rikadenplein (02/219.49.30). 

• Voor de jonge Ketjes is er tot 17u.30 
kinderopvang, met animatie én een 
broodjesmaaltijd. Plaats van samen
komst op het Alg. VU-secretariaat, Bar-
rikadenplein 12. 

c» Info: VU-secretariaat 12 te 1000 Brus

sel. Tel: 021219.25.00 of fax: 

021217.35.10. 1 

Met de bus naar de Ketjesdag 
Sommige arrondissementen leggen een 
bus In voor de verplaatsing naar de Ket
jesdag, andere houden het bij het open
baar vervoer Voor wie met één van deze 
bussen wil meereizen geven wij hierbij de 
mogeiiji<heden 

Arr. Mechelen 
Opstapplaatsen • 
- Lier (veemarl<t) 8u. 
- Heist-op-den-Berg (Cultureel Centrum) 
8U.30 
- Mechelen (Zandpoortvest) 9u. 
Prijs, gratis 
Inschrijving- Arrondissementeel secreta
riaat 03/480.84.85 Of Els Van Weert, tel -i-
fax 03/488.26.88. 
Arr Turnhout 
opstapplaatsen: 
- Dessel (,,De Plaetse", nieuw gemeen
tehuis) 8U.30 
- Ceel (Markt) 8u 45 
- Herentals (Jef Thys) 8u.50 
Prijs- 400 fr (inclusief middagmaal) Kin

deren jonder dan 12 Jaar -150 fr. 
Inschrijving-ter) laatste op 24 september 
bj: Kris Van Dijck, tei -f fax 014/37.24.54 
of Klara Hertogs, tel + fax 014/41.45 79 
Limburg 
Opstapplaatsen. 
- Genk (station) 8u. 
- Hasselt (station) 8u 15 
- Lummen (Carpoolparking) 8u.30 
Pr//5 • 180 f r 
Inschrijving: VNS-Umburg, Nieuwstraat 
35, 3600 Genk, tel 089/356.753, maan
dag, dinsdag en donderdag van 9 tot 
15U.30 Vragen naar Martine Hermans. 
Arr. cent-Eekio 
Opstapplaatsen. 
- Ertvelde (jongensschool) l i u 30 
- Cent (St.Pietersplein) 12u 
Prijs. 100 fr. (afrekenen op de bus) 
inschrijving, vóór 26 september op VU-
secretanaat, tel 09/223 70 98 of fax 
09/223 71 87 
Arr. Dendermonde 
Het arr zorgt voor een bus. Deelname 50 

fr Afdelingen laten deelnemers weten 
aan J.R Willems, 052/33.54.86, 
Arr. OVD -I- leper 
Opstapplaatsen. 
- Nieuwpoort („De Zathe", Astridiaan) 
7U.40 
- veurne (afrit/opnt E40) 7u 50 
- Adinkerke (afrit/oprit E40) 8u 
- Middelkerke-Diksmuide (afrit/opnt E40) 
8u,15 
- Gistel (afrit/oprit E40) 8u 25 
- Jabbeke (tankstation E40) 8u 30 
Prijs 1èafr 
Inschrijving. Noël De Gryze, tel. 
058/41.44.06 
Arr. Sint-Niklaas 
Opstapplaatsen: 
- Verrebroek (kerk) 8u. 
- Beveren (Markt) 8u.l5) 
- Sint-NIklaas (Zwembad) 8u 50 
- Temse (Brug) 8u.45 
Prijs-^ 00 f r 
Inschrijving. Nelly Maes (05/772.65.05) of 
J.P Maes (03/776.51 30) 
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Jef Maton en 
zana A. Etambala 
over 
Congo-zaïre-Congo 

Zana A. 

Etambala 

vanavond In 

Izegem. 

De Izegemse culturele kring VSVK 
(Vlaamse Studie- en Vormingskring) 
start op donderdag 2 oktober zijn 19de 
werkjaar met twee eminente Zaire-
kenners, Jef Maton en Zana A. Etam
bala, op een moment waarop de zaak 
bijzonder actueel is 
De vereniging heeft in de voorbije ja
ren naast democratische Vlaams-na-
tionale politici (o.a. Frans Van der Eist, 
Hugo Schiltz, Vic Anciaux, Willy 
Kuijpers, Chris Vandenbroeke, Geert 
Bourgeois, Johan Sauwens e.a.) we
tenschapslui, publicisten en kunste
naars van diverse disciplines aan het 
woord gelaten. Om een idee te geven, 
enkele namen: Gerard Bodifée, Max 
Wildiers, Etienne Vermeersch, Mia 
Doornaert, Jacques Claes, Harold Van 
de Perre, Kristien Hemmerechts, Rik 
Torfs, en vele tientallen anderen. En we 
voegen eraan toe: telkens voor een 
talrijk publiek. 
Prof. Jef Maton is nog ondervoorzitter 
geweest van de VU. De jongste jaren 
gaat zijn aandacht haast uitsluitend 
naar ontwikkelingsproblemen in de 
Derde Wereld (vooral Congo). Als ge
renommeerd economisch met inter
nationale faam neemt hij het econo
mische luik voor zijn rekening. 
Dr Zana A. Etambala is geboren in 
Kinshasa maar studeerde Geschiedenis 

in Vlaanderen en spreekt perfect onze 
taal. Noem hem dus gerust Zaïrees of 
Congolees én Vlaming! Hij verricht 
thans wetenschappelijk onderzoek aan 
het HIVA (Hoger Instituut van de Ar
beid) bij de KUL. Hij handelt vooral over 
de relaties België-Congo en de meer 
politieke en sociale aspecten. 
Dit seizoen staan verder op het pro
gramma: Prof. Eric Defoort (KUB): Het 
klauwen van de historicus (do. 
6/11/97); Johan Sauwens (VU): De 
Vlaamse onafhankelijkheid en de Bel
gische staatsschuld (do. 11/12/97); 
prof. Herman Daems (KUL), kabinets
chef van de Vlaamse minister van Eco
nomie: Voor een nieuw groeimodel in 
Vlaanderen (do. 5/2/98); prof. Jacques 
Claes (UFSIA) en prof. Mark Eichardus 
(VUB): Van waarheid en waarden (do. 
5/3/98)); prof. Ludo Beheydt (UCL en 
UVA): Naar een wereldtaai? (do. 
2/4/98). 
Wie het VSVK-initiatlef wil steunen kan 
een abonnement nemen op deze 6 
activiteiten (200 fr op rekening 465-
0195771-57 van het VSVK, Izegem-. 
Ook wie niet aanwezig kan zijn ont
vangt dan 6 keer per jaar het VSVK-
berichtenblad dat ook informatie be
vat over eigen activiteiten ,,buiten 
reeks". 

Erik vandewalle 

Geen uitstel IJzeren Riin! 
VU-kamerlld Fons Borginon zal de mi
nistervan Vervoer Michel Daerden (PS) 
interpelleren over het zoveelste ver-
tragingsmaneuver in de totstandko
ming van de IJzeren Rijn. Nochtans 
toonde een haalbaarheidsstudie, die 
begin dit jaar verscheen, aan dat er 
bijzonder goede economische argu
menten bestaan om de IJzeren Rijn zo 
snel mogelijk opnieuw in gebruik te 
nemen. De Europese Commissaris voor 
Transport, Neil Kinnock, toont zich dan 
ook verbaasd over het feit dat noch de 
Belgische regering, noch de NMBS de 
IJzeren Rijn als project hebben inge
diend in het kader van de zogenaamde 
Trans European Rail Freight Freeways 
(TERFFS). 
Fons Borginon: „Diezelfde haalbaar
heidsstudie vertelde ons dat de IJzeren 
Rijn een goed(koop) voorbeeld kan 
worden van deze transeuropese snel-
spoortrajecten voor goederenvervoer 
Administratieve procedures worden 
drastisch vereenvoudigd, tariefmuren 
worden afgebroken en er komt meer 
coördinatie op het vlak van de Infra
structuur Bovendien bieden deze 
spoorcorrldors de mogelijkheid om op
nieuw competitief te zijn ten over
staan van het goederenvervoer over de 
weg en dit op een moment dat de 
veiligheid van het vrachtvervoer zwaar 
ter discussie staat." 
Volgens het Antwerpse VU-kamerlid 
verschuilt Daerden zich nu achter 
nieuwe onderzoeken en omslachtige 
procedures om vooral... niets te doen. 
Alhoewel hij het in principe eens is over 
het feit dat de IJzeren Rijn aan alle 
voorwaarden voldoet om opgenomen 
te worden in het pakket van tran
seuropese snelspoortrajecten, meent 
vde minister dat dit momenteel niet 

kan aangekaart worden bij de Euro
pese Commissie aangezien de IJzeren 
Rijn niet operationeel is! Een cirkel
redenering zonder voorgaande 
Voorts valt op dat er een enorme wan
verhouding bestaat tussen de grote 
inspanningen die de federale regering 
zich getroost om het Belgische HST-
traject binnen het kader van de tran
seuropese reizigersnetwerken te bren
gen enerzijds en de desinteresse die de 
IJzeren Rijn opwekt bij de regering 
anderzijds. VU-kamerlid Fons Borginon 
vraagt dan ook dat eerste minister J.-L. 
Dehaene een inspanning zou leveren 
om dit dossier onder de aandacht van 
zijn Europese collega's te brengen. 
F. Borginon: „Hierbij zuilen we hem 
graag herinneren aan zijn demarches 
op de Europese top van Essen in 1994 
waar extra fondsen voor het Belgische 
HST-project werden losgeweekt." 

t 
Met grote en oprechte droefenis in 
ons hart melden wi) U het onver
wachte overH]den van onze toege
wijde Voorzitter, 

William 
vanhorenbeek. 

Namens de OCMW-Raadsleden, de 

Secretaris, de Ontvanger, het 

OCMW-personeel, het H.Hart- en 
de Hemelboom bewoners. 

OCMW 
Mechelsesteenweg 485 

3020 Herent 

OOST-VLAANDEREN 
zo. 5 okt. ERPE-MERE: Eetfes

tijn van l lu .30 tot 19U. In St.-Janshof, 
Keerstraat 218 te Ottergem. Keuze uit 
verschillende menu's aan 400 fr.; kin
derschotel aan 200 fr. Org.: vu-Erpe-
Mere. 

Vr. 10 okt. CENTBRUCCE: 3de 
Fototentoonstelling van de Dr. Jozef 
Coossenaertskring, van 10 t /m 19 okt. in 
Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 
35-45. Opening om I9u.30. Open elke 
dag van 10 tot I7u. toegang gratis, info: 
09/231.19.41. 

Za. 11 okt. CENT: Debatavond 
over „Onderzoekcommissies en de her
vormingen in Justitie" met Geert Bour
geois (VU) en Tony Van Parys (CVP). 
Moderator mr. Frans Baert. Om 20u. in 
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 26 te 
Cent. Gratis toegang. Info: 
09/226.41.91. Org.: VU-Gent-Brugse-
poort. 

zo. 12 Okt. LAARNE: 2de eet
festijn van vu-Laarne-Kaiken. Van 
11U.30 tot I4u. in zaal Breughel (Pa
rochiehuis), Kalkendorp 28 te Kalken. 
Warme beenhesp, frieten en groenten-
assortiment. Volwassenen: 375 fr, - I2j. : 
200 fr. Inschrijven bij: Frank Van Im-
schoot (09/369.50.45) Of Denis Dhondt 
(09/369.63.06). Iedereen van harte wel
kom. 

WO. 15 Okt. DEINZE: Je Ziek 
lachen is gezond. Voordracht door Fir-
min Debusseré. Om 20u. in de Keldervan 
de Bibliotheek, Markt, Deinze. org.: FVV-
Deinze. 

WO. 15 Okt. GENT: Senoiren-
academie Gent bezoekt samen met 
Vriendenkring Sneysens (FVK) 
graannstokerij te Oudenaarde (per bus). 
Samenkomst om I3u.45 op de hoekvan 
de Land van Rhodelaan/Brusselsestwg, 
onder E17-viaduct Centbrugge.Terug 
rond 17U.30. Deelname: 200 fr. info en 
inschrijving: Leo d'Hondt 
(09/228.46.30). 

Do. 13 nov. AALST: Gespreks-
avond met Jan Caudron over,,Misbrui
ken in de geneeskunde". Om 20u. in de 
Trouwzaal, stadhuis. Grote Markt te 
Aalst. Vrije toegang. Org.: DF-Aalst. 

Vr. 21 nov. DEINZE: Affiches-
tentoonstelling. Opening en voordracht 
om 19U.30 in de kelder van de Bibli
otheek, Markt. Open op 21. 22 en 23 
nov. Org.: Rodenbachfonds-Coosse-
naertskring. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 2 Okt. IZEGEM: Congo -

Zaïre - Congo, met prof. Jef Maton (UG) 

en dr. zana A. Etambala (HIVA). Om 20u. 
in de bar van de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord. Kruisstraat 15. 
Toegangsprijs 80 f r abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

DO. 2 Okt. BRUGGE: 2de Am 
bespreking van de congresteksten. Om 
20u. in 't Leitje te Assebroek. 

vr. 3 okt. IZEGEM: VUJO-Zuid-
west (K.R.T.). nodigt haar leden uit naar 
een Arrondissmentele Congresvergade
ring n.a.v. het komende VU-congres 
.,Laat de democratie nooit meer zwij
gen". Om 20u. in het Vlaamse Huis op de 
Grote Markt te Izegem. 

WO. 8 Okt. BRUGGE: Muziek en 
video „Het verleden leeft in ons". Da
gelijkse leven in de jaren 40-50. Om I4u. 
in de Magdalenazaai, Violierstraat 7. Na 
de video is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Org.: wvc-Brugge-Zuid i.s.m. 
Brugge-Centrum. 

WO. 15 Okt. MIDDELKERKE: De-
batavond over vrouwen en kindermis
handeling en de werking van vrouwen-
vluchthuizen, met mevr. Anne Demuy-
sere (coördinator Oase, onthaaltehuis 
voor vrouwen, Oostende). Om I9u.30 in 
Taverne Viking, Duinenweg 287. Org.: 
FVV-nationaal, info: 09/223.38.83. 

Do. 16 Okt. BRUGGE: Willy 
Kuijpers spreekt over „Humor uit mijn 
politieke loopbaan". Om I5u. In De Gul
den Spoor, 't Zand 22. Org.: tnformativa 
vzw. 

Za. 18 okt. lEPER: Gezinsfeest 
Vanaf I9u. in zaal „Cieper". wijk St.-Jan. 
Aperitief, 1/2 kip met frieten (350 fr) . 
Org.: Vlaamse Vrouwen leper en VU-arr 
leper. 

zo. 19 Okt. ZWEVEGEM: Jaariijks 
ledenfeest (Beenhesp met fijne groen
ten, aardappelen in roomsaus of koude 
schotel met frietjes op inschrijving). 
Vanaf 12u. in zaal Boldershof, Harel-
beekstraat 25. Gastspreker: Paul Van 
Crembergen. Deelname 400 fr. (1 cons, 
inbegr), -lOj. gratis. Org.: VU-Zweve-
gem en Vlaamse Klub Groot Zwevegem. 
Inschrijven bij bestuursleden. 

WO. 22 Okt. BRUGGE: Diamon 
tage ..Bodensee - een romantisch avon
tuur' ' door A. Menschaert. Om 14u. in de 
Magdalenazaai, Violierstraat 7. Na de 
montage is er koffietafel voorr wie dit 
wenst. Org.: VVVG-Brugge-Zuid. 

DO. 20 nov. BRUGGE: Jan Loones 
over „België en het vorstenhuis". Om 
20u. in De Gulden Spoor, 't Zand 22 te 
Brugge. Org.: Informativa. 

VLAAMS-BRABANT 
za. 4 Okt. LENNIK: Jaariijks eet 

festijn in de feestzaal Jo Baetens, A. 
Algoetstraat 77. Ook op zondag 5/10 
vanaf I2u. Org.: Lennik 2000. 

Za. a okt. BEERSEL: Eetfestijn 
van VU-Croot-Beersel. Vanaf I7u.30 in 
zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat la. Ook 
op 5/10 van 11U.30 tot I6u. Keuze uit: 
pensen, biefstuk, speciale schotel. 

Za. a Okt. WEMMEL: Haantjes-
feest van vu-Wemmel. Van 16 tot 22u. 
in zaal Groenvink, Dorpstraat 35 te Re-
legem. Ook op 5/10 van 12 tot I6u. 
ledereen welkom. 

Vr. 10 okt. DILBEEK: Arrondis 
sementele voorronde ter bespreking 
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van congresteksten in het arr. Halle-
Vilvoorde. Om 20u. In het arr. secre
tariaat, Nlnoofsesteenweg 230, 1ste 
verdieping. Dus niét op 18/9. 

Za. 11 Okt. TIELT-WINCE: Fa-
mlllel<wis in 't Jongensschool. Aanvang: 
20u. stipt. Inschrijving en info: Albert 
Coppens (63.18.15), Claudine Costrop 
(50.19.66), Marcel Smekens (63.16.20) 
ofwillyvandewalle (50.16.14°. org.: VU-
Tlelt-Winge. 

Zo. 19 okt. ZEMST: Eetmaai van 
VU-Zemst. Voor info en inschrjivlngen 
zich wenden tot het bestuur. 

Vr. 24 okt. OVERUSE: Debat-
avond „Het woonbeleid in de Rand". 
Panel: minister Leo Peeters (Ruimtelijke 
Ordening), Henk Meert (soc. geograaf 
KUL), Francis Stroobants (comité der 
randgemeenten). Moderator: Bruno 
Huvghebaert (BRTN). Om 20u. in het CC 
Den Blank. Org.: FVK-Rodenbachfonds 
Vlaams-Brabant i.s.m. vorming en Ge
meenschap en Masereelfonds. 

za. 25 okt. JETTE: 2de Kaas- en 
Wijnavond van VU-Jette. vanaf I8u. In 
gemeenschapscentrum Essegem, Leo
pold I-straat 329. 

WO. 29 Okt. TERVUREN: Debat
avond over vrouwen en kindermishan
deling en de werking van vrouwen-
vluchthuizen, met Krlstien Provost (me
dewerkster vrouwenvluchthuis, Leu
ven). Om 19U.30 in Taverne De Kroon, 
Kerkstraat 1. org.: FVV-nationaal, info: 
09/223.38.83. 

WO. 29 Okt. BRUSSEL: Actie van 
VUJO aan de AFCA-wapenbeurs. Om 
16U.30 aan het Congressenpaleis, Cou-
denberg (Brussel-Centraal). Meer InfO: 
VUJO (Kate-02/217.63.28 of 219.49.30) 
Of Forum voor Vredesaktie 
(02/648.75.83). 

LIMBURG 
zo. 5 Okt. CENK: 8ste herden

king „Limburgs Offer voor Vlaanderen". 
Om 15u.: mis met homilie door pater A. 
Aernouts, in de kerk van de paters Do-
minikanen. Rozenkranslaan, Genk-Ter-
mien. Om I6u.l5: samenzijn met kof-
fietal in feestzaal Elysee, Koerlostraat 
19. Tafelrede: prof. dr Eric Ponette. 
Inschrijving (350 fr.) op rek. nr 456-
9578921-04 van Herdenkingskomitee, 
p/a R. Vanheusden, Lisbloemstraat 31 te 
3500 Hasselt. Graag vooraf bellen naar 
011/21.13.88. 

WO. 8 Okt. ALKEN: Wandelvoor-
dracht ,,Vrouwen en kinderen in de 
wereld",.Om 19u.30 in Centrum voor 
Mundiale Vorming, Stationsstraat 135. 
Org.: FVV-nationaal, info: 
09/223.38.83. 

ANTWERPEN 
Do. 2 Okt. BORCERHOUT: Be

zoek aan het Postsorteercentrum Ber-
chem-Antwerpen X. Bijeenkomst om 
I4u. Wegens beperkte deelname vooraf 
inschrijven bij Jan De Scheerder 
(03/236.45.40). Org.: Kring voor 
Vlaamse Volksontwikkeling-Borger
hout. 

Vr. 3 okt. WOMMELCEM: Klein-
kunstavond ter herdenking van Jan Pui-
mège „Standbeeld voor Jan", in zaal 
Familia, A. Mortelmansstraat. org.: KK 
Jan Puimège en DF. 

Zo. 5 okt. DGSSEL: Mosseldag 
van VU-Dessel. Doorlopend van iiu.30 
tot 20u. in de Christoffelzaal te Heide. 
Keuze uit: mosselen/friet of brood (350 
fr), kip met appelmoes of curry (250 fr) 
of curryworst/friet (100 fr). Ook om af 
te halen, inschrijven en info: Kris Van 
Dijck, Biezenstraat 28, 2480 Dessel. 
Tel/fax: 014/37.24.54. 

DO. 9 Okt. ANTWERPEN: Feest-
concert van het Koninklijk Vlaams Con
servatorium Antwerpen (100 jaar). Met 
een opvoering van De Schelde, ora
torium voor solisten, koor en orkest van 
Peter Benoit. Om 20u. in de Koningin 
Elisabethzaal, Koningin Astridpleln te 
Antwerpen. Org. en kaarten (1000, 750 
en 500 fr): Coremanskring, Paleistraat 
133 te 2018 Antwerpen 
(03/238.82.08). 

vr. 10 Okt. LAAKDAL: Bert An-
ciaux op de rooster. Om 20u. in zaal 
Centrum, Klein-vorst. Org.: VU-Laakdal. 

vr. 10 okt. SCHOTEN: Huldecon-
cert voor Gaston Feremans en Felix Tim
mermans. Om 15U.30 in de st.-Cordu-
lakerk (centrum). Kaarten aan 150 fr, 
info en org.: FW-Schoten. 

Za. 11 okt. EDEGEM: Jaariijkse 
familiequiz van FVV-Edegem. Om 20u. in 
zaal Elzenhof Kerkplein Edegem. in
schrijven: 100 fr p.p., tafels van 6 è 7. 
ledereen prijs, info: 449.17.66. 

zo. 12 EDEGEM: ledere 2de zon
dag van de maand: wandelen met FW-
Edegem. Info bij het bestuur 

WO. 15 Okt. BERCHEM: Ingrid 
Verhelst op de rooster Info en inschrij
ving (100 fr) bij FW-Berchem, 
03/321.73.60. 

DO. 16 Okt. KAPELLEN: De 
Vrouw met de billen bloot! Debatavond 
over de vrouw in de reclame en de 
media. M.m.v. Marijke Coornaert (UIA -
ZORRA), Johan Hellemans (RUCA) en 
Christel De Jonghe (WL/BBDO). Om 20u. 
in Jeugdcentrum „Den Biz", Eikendreef 
3teKapellen. Bijdrage: 100fr Org.: FW-
Kapellen. Mannen en jongeren ook wel
kom. 

Dl. 21 Okt. TURNHOUT: Jan Cau-
dron over „De Sociale zekerheid in een 
nieuwe medische cultuur". Om 20u. in 
Warande, Keldercafé. Org.: Vlaamse 
Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

WO. 22 Okt. EDEGEM: Debat
avond over vrouwen en kindermishan
deling en de werking van vrouwen-
vluchthuizen, met Ingrid Kerremans 
(medewerkster vrouwenvluchthuis. 
Antwerpen). Om I9u.30 in Het Elzenhof 
Kerkplein 3. Org.: FW-nationaal, 
infO:09/223.38.83. 

Ma. 24 nov. MECHELEN: Op
voering musical „De Witte". Om 20u. In 
MMT Hanswijkstraat 63. Plaatselijk VU-
bestuurslid en hoofdacteur Roger van 
Dijck speelt pastoor Munte. Ook op 
26/11 om 15u. Info: 015/24.80.86. Re-
servaties: 015/42.25.44. 

WO. 26 nov. TURNHOUT: KriS 
Van Dijck spreekt voor Vlaamse Kring 
Turnhout in Keldercafé om 20u. Org.: 
i.s.m. VCLD. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partybestuur 
van maandag jl. werden volgende mede
delingen verspreid. 

VERSTERKT WAALS 
IDENTITEITSCEVOEL BIEDT 
PERSPECTIEVEN 
Naar aanleiding van de feesten van het 
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap is 
duidelijk gebleken dat de politieke klasse in 
Wallonië het over een andere boeg wil 
gooien. Het scinleten op de externe vijand 
Vlaanderen, heeft plaatsgemaakt voor een 
kritische evaluatie van de eigen positie, het 
eigen beleid. De Waalse bewindvoerders lij
ken in te zien dat ze op eigen kracht werk 
moeten maken van een nieuwe dynamiek 
voor Wallonië. Deze houding biedt perspec
tieven voor een constructieve discussie tus
sen Vlaanderen en Wallonië over de toe
komst van beide regio's en hun samen
werking in confederaal verband. Het wordt 
de hoogste tijd dat de Walen, consequent 
met hun eigen logica en vanuit het ver
nieuwde geloof In eigen kunnen, hun veto 
tegenover een dialoog over verdere staats
hervorming opgeven. Het is in het belang 
van belde volksgemeenschappen dat dit ge
sprek zo vlug mogelijk gevoerd wordt. Vlaan
deren zal zich niet langer neerleggen bij de 
boycot van de loonkostverlaging, het veto 
tegen de eigen fiscaliteit en een gedeeltelijke 
overheveling van de Sociale Zekerheid. De 
uitspraken terzake van minister-president 
Van den Brande op het colloquium van het 
OW afgelopen zaterdag waren duidelijk. De 
CVP moet nu ook maar eens duidelijk voor 
Vlaanderen kiezen en haar minister-presi

dent ten volle steunen. De VU roept de Walen 
op tot een constructieve dialoog over de 
toekomstige samenwerking van Vlaanderen 
en Wallonië in een confederaal verband en 
over de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
over Brussel. 

BEVOEGDHEID PRO DEO-
RECEUNG OVERHEVELEN 
NAARDE 
GEMEENSCHAPPEN. 
Dat er nood is aan een verregaande over
heveling van bevoegdheden naar de Ge
meenschappen, blijkt ook uit het dossier van 
de financiering van het systeem van pro Deo 
advocaten Binnen de Nationale Orde van 
advocaten is terecht beroering ontstaan om
wille van het feit dat de Waalse balies zichzelf 
bevoordelen door het veel royaler uitdelen 
van punten voor de geleverde prestaties in 
het pro Deo-systeem dan de Vlaamse balies. 
Dit is het zoveelste bewijs dat men in Wallonië 
op een andere manier omspnngt met over
heidsgeld dan in Vlaanderen. Er gaan stem
men op om de Orde te splitsten en meteen 
ook te ijveren voor een defederalisering van 
grote delen van Justitie. De VU deelt deze 
visie, die volledig past binnen haar con
federate opstelling. 
In afwachting zal VU-kamerlid Geert Bour
geois een wetsvoorstel indienen om de be
voegdheid over de pro Deo-regeling over te 
hevelen naar de Gemeenschappen. De bij
stand aan minvermogenden Inzake rech
terlijke aangelegenheden sluit immers ster
ker aan bij de gemeenschapsbevoegdheden 
in het kader van de bijstand aan personen 
dan bij de bevoegdheid justitie. 

Verdriet is voor altiid 
Dinnengesiopen... 

Sprakeloos én wenend stonden wij met 
Denise en Jos Bex-Förster op donder
dagmorgen 25 september rond Leen 
Hayen, Peter (19), Saartje en Dieter (17). 
Het wondermooie, sterke hart van liaar 
man en liun vader stond stil. Ons verbond 
van spontane moed, gegroeid uit een 
jeugdbeweging en het onderwijs, was 
opengebroken... Dieveiings... 
Vanuit diep-doorvoelde kameraadschap 
groeide jaar-na-jaar onze inzet. Herent, 
met Vlaanderen verankerd in de Wereld, 
bleef onze droom. Onder al die letters 
schuilt nu een onstelpbaar verdriet rond 
WiUiam. En dat gevoel zal niet doven. 
Want hij was werkelijk een enig man. Een 
OCMW-voorzitter - 8 jaar lang - die 
„zijn mensen" doorheen de dossiers 
kende. Rechtvaardig - maar zonder haar-
klieverij - tekende hij een eigentijds plan 
uit voor'de hulpverlening in onze ge
meente. Als leraar aan het H. Drievul-
digheidscoUege te Leuven boeide hij ge
neraties jongeren met een lenig Neder
lands, Engels en Duits. Drie dagen lang, 
vóór de fatale morgen, trok hij in goed 
leiderschap met „zijn mannen" op be
zinning. 14 jaar bezielde hij met zijn 
hoofse én goedlachse tussenkomsten 
onze gemeenteraad. Hij bood zekerheid 
bij de 30 noodzakelijke maatschappelijke 
veranderingen in het beleid. Daarvoor las 
hij de teksten, de reglementen en de 
dekreten en wetten tot hij ze dienstbaar 
„dóór-had". Zeuren en klagen hoorde je 

William Vanhorenöeek, 
'17-12-'48-f25-9-97 

nooit uit zijn mond. Voor een mens-in-
nood, voor onze inzet boog hij de tijd 
steeds om. Te veel en te dikwijls mis
schien... 

William was fier op zijn gezin, op zijn 
Godelindewijk en op zijn mandaat. Har
monisch hoorden daar zijn lieve ouders, 
zijn broer Luk en Arlette - het Bierbeeks 
gezin - erbij. Hier en ginder blijft die 
levenskring nu een eenheid. En al blijft 
die oneindigheid voor ons duister, Wil
liam: „]e kijkt ons in onze dromen aan en 

vraagt waarom ons hand nu beeft en je 

zegt: ik ben gewoon maar weggegaan. 

Blijven jullie nog wat en voltooi ons werk. 

Ik hou jullie plaats in het andere land. Kijk 

goed rond en hou je sterk. Wij waren één, 

wij blijven verwant." 

Willy en Lieve 
Kuijpers-Devijver. 9 
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Ons e-mailadres 

reclactie@vprti.be 
Ons weekblad is ook via e-mail bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u iets kwijt (een lezersbrief of een opinie, 
een mededeling voorde activiteitenkalender, enz..,) 

Alles kan op ons electronisch adres; redac-
tie@vprti.be. 

Kostuums 
naar maat 

. . A HERENKLEDING 

I ytermees 
^ / Steenhouwersvest, 52 
' ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaag nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

verdeler van: Sphinx, VENIS, Porcelanosa, Gazzini, KOS
MOS, Rodal, FARO, Villeroy & Boch, enz... enz... 

DE REUS IN TEGELS 

ONZE DEMOCRATIE IS ZIEK! 
TyTj AAR hoe genezen we ze? Standpunten, het tijdschrift van hetj||aanis 
U U Nationaal Studiecentnini, maalct de diagnose van de maatsch PPe-
iijlce malaise in justitie, economie en administratie. IVIeteen wordi 
enkele remedies gesuggereerd. Een niette missen dossier! 

\ï/ OOR een jaarabonnement op standpunten (vier dossiers) betaal 
300 frank, te storten op rekeningnunp|gM6-0259801-18 van 

Vlaams nationaal studiecentom«||Liwo|| een los nMllhi|g|Maar 

2cie Ruilbeurs over 
Vlaamse Beweging 

Op zondag 19 oktober 1997 gaat van 
9 tot 17u. in feestzaal Nllanfa, Kes-
selsesteenweg 38 te 2560 Nijten de 
tweede ruilbeurs over de Vlaamse 
beweging door. 
De Vlaamse beweging kent een brui
sende geschiedenis, gemaakt door 
ontelbare Vlamingen (schrijvers, 
kunstenaars, komponisten, politici 
en gewone militanten). Zij organi
seerden zich in bewegingen, par
tijen, actiegroepen, Jeugd- en stu
dentenorganisaties en kwamen sa
men op allerlei politieke en culturele 
manifestaties. Hierbij werden ontel
bare tijdschriften, boeken, brochu
res, affiches zelfklevers, kalenders, 
vaantjes, (toegangs)kentekens en 
ander propagandamateriaal uitge
geven. 
Op deze ruilbeurs krijgen de vele 
Vlamingen die interesse hebben 
voor de geschiedenis van hün 
Vlaamse beweging de gelegenheid 
bij uitstek om hun verzameling te 
vervolledigen. Want naast de reeds 
genoemde uitgaven, vindt men er 
ook: doodsprentjes met AW-WK of 
berkenkruis, postkaarten, tekenin
gen, muziekpartituren, foto's en al

les wat ook maar van ver of dichtbij 
met de Vlaamse beweging te maken 
heeft. 
Er is tevens een tentoonstelling over 
de IJzerbedevaarten, samengesteld 
door Karel van Haerenborgh en een 
videovoorstelling van De heksen van 
Komen. 
Inkom 50 fr, de opbrengst van deze 
ruilbeurs is volledig ten voordele van 
het Vlaamse schooltje te Komen. 
Geïnteresseerde kandidaat-stand
houders kunnen zich wenden tot 
onderstaande telefoonnummers. 
Om elke polemiek te vermijden, is 
het organisaties niet toegestaan 
acuteel propagandamateriaal aan te 
bieden. Daar dit geen militariabeurs 
is, zijn met betrekking tot de TWeede 
Wereldoorlog enkel die zaken wel
kom, die onmiddellijk verband hou
den met de Vlaamse inbreng. Het 
bestuur van de Vlaamse Verzame-
laarskrtng houdt zich het recht voor 
aangebodden materiaal te weigeren 
en te verwijderen. 

cs> Vlaamse verzamelaarskring: Lode 
van Dessel (03/481.82.76) enJosPie-
raerd (03/481.71.88). 

Sedert 1910 
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 
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Jef Devos werd geboren te Anzegem op 
10 oktober 1897 als zoon van Aimé 
Devos (1863-1943) en Alida Merlier 
(1869-1937). Vader Devos was onder
wijzer en later hoofdonderwijzer van de 
aangenomen vrije jongensschool. 
Jef volgde het kleuter en lager onderwijs 
te Anzegem en ging in 1911 naar de 
katholieke normaalschool van Torhout 
waar hij eerst een voorbereidend jaar 
voor onderwijzers en dan de eigenlijke 
normaalschoolstudies aanving. Na het 
tweede jaar van zijn onderwijzersoplei
ding brak de oorlog uit. De normaal-
school van Torhout werd gesloten en de 
studies konden in een college te Brugge 
verdergezet worden. Jef Devos bereidde 
zich evenwel thuis voor op het eind
examen voor onderwijzer. In 1916 be
haalde hij voor de centrale examencom
missie het onderwijzersdiploma. 

EEN REVOLVER OP ZAK 
Nog tijdens de oorlog kreeg Devos een 
voorlopige onderwijsopdracht aan de ge
meentescholen van Otegem en Harel-
beke. In 1919 werd hij aangesteld in de 
school van de Broeders Van Dale in de 
Kerkstraat te Menen. 
Afgaand op zijn autobiografie werd Jef 
Devos Vlaamsgezind door contacten met 
scholieren in een studentenverbond, met 
Vlaamse studenten aan de verneder
landste Gentse universiteit en met Kort-
rijkse activisten. Ook zijn vader was 
Vlaamsgezind en keurde de ideeën van 
zijn zoon goed. 

Jef richtte te Harelbeke een volksavond in 
ten voordele van de Belgische krijgs
gevangenen. Hij voerde er een toneelstuk 
op waarin de achterstelling van de Vla
mingen aan het Ijzerfront aangeklaagd 
werd, wat hem na de bezetting een be
schuldiging van activisme opleverde. Hij 
klaagde ook de wegvoermg van Vlaamse 
arbeiders aan, wat hem in de laatste dagen 
van-de oorlog een aanhouding door de 
Duitsers kostte. Tijdens zijn wegvoering 
uit Harelbeke kon hij ontsnappen en 
verborg zich in het ouderlijk huis. Bij zijn 
terugkeer naar Harelbeke wachtte hem 
dan weer een beschuldiging van acti
visme, hij werd echter niet aangehou
den. 

Door de oorlogsgebeurtenissen was Jef 
Devos een stoutmoedig durver gewor
den. 

Zijn vrank optreden kan misschien best 
geïllustreerd worden met een uittreksel 
uit zijn autobiografie. Bij het eerste con
tact met de directeur van de school van de 
Broeders Van Dale te Menen stelde hij 
zich als volgt voor: 

„Ik moet mij voorstellen... Het is nut

teloos katten in zakken te verkoopen. Ik 

heb mijn volk lief, zoover als alleen maar 

I n 1927 werden Rudolf Claeys (Watou) en Frans 
Sarre (Izegem) ontslagen, ze waren onderwijzers 

in katholieke scholen én actief in Vlaams-
nationalistische bewegingen. In 1929 werd ook Jef 
Devos (Menen) door de kerkelijke overheid voor de 

keuze gezet: plooien of broodroof! De kerkelijke 
overheid liet Vlaams-nationalisten geen vrijheid van 

politieke eniof syndicale overtuiging, wie zich niet 
voegde werd de laan uitgestuurd. 

• VLAAMSE BEWEGIIMG • 

liefde gaat en daad wordt die liefde, dag in, 

dag uit en die daad zal zijn wat ze moet; en 

ik weet dat wij Vlamingen in België hopen 

als jagers in een woud vol wilde dieren... 

en daarom heb ik mij ook daarop voorzien 

en hij legde een geladen revolver op tafel. 

Zoo ben ik. Kan je de kinderen aan mij 

toevertrouwen, dan blijf ik, anders keer ik 

nog vandaag naar huis terug." 

Een pas aangestelde onderwijzer die met 
een revolver op zak rondloopt... 

DAGBOEK 
In de Broederschool werd Jef Devos snel 
belast met de zogenaamde vierde graad, 
d.w.z. de twee leerjaren na het zesde 
leerjaar voor kinderen van 12 tot 14 jaar. 
Na die vierde graad gingen de leerlingen 
meestal werken. 

Warande en Belfort, Ons Volk Ontwaakt, 

Onze Jeugd, De Vlaamse Vlagge en Bie-

korf 
De cursus Geschiedenis heette „Geschie
denis van ons volk" en niet „vader-
landsche" geschiedenis. 
De dagboeken, die wij konden inkijken, 
werden ongetwijfeld bijgehouden door 
iemand die op jonge leeftijd heel in
telligent was en boven de middelmaat 
stond. De jongen was de zoon van een 
eenvoudige Menense grensarbeider, die 
door Devos werd gestimuleerd om veel te 
lezen en zich te ontwikkelen. Na de 
vierde graad vatte de jongen de studies 
van onderwijzer aan die hij met succes 
voltooide. Jef Devos zal dat ongetwijfeld 
als een bekroning van zijn inzet be
schouwd hebben. 

Een onderwijzer met 
'n revolver op zak 

Dank zij een reeks dagboeken van één van 
zijn leerlingen weten wij iets meer over de 
wijze waarop Devos zijn onderwijzers-
taak opvatte. Hij eiste namelijk van zijn 
leerlingen dat zij een dagboek bijhielden 
waarin zij moesten opschrijven wat zij die 
dag gedaan hadden en ook welke zaken 
hen tijdens de lessen waren opgevallen. 
Die dagboeken werden door Devos na
gekeken en soms van commentaar voor
zien. 

Op de eerste bladzijde van verscheidene 
dagboeken prijkt de leuze „Noch rust, 
noch duur - zonder zelfbestuur". 
Uit de dagboeken valt ook af te leiden 
welke leerstof in de lessen Wiskunde en 
Godsdienst bestudeerd werd en welke 
literatuur aan de orde kwam. Devos 
spoorde de leerlingen aan om boeken uit 
de bibliotheek te ontlenen en te lezen. 
Enkele auteurs waarmee in de klas of 
zelfstandig kennis gemaakt werd; Marie 
Koenen {Parcifal), Frederik van Eeden 
{De Kleine Johannes), Stijn Streuvels {Na

tuur, een bloemlezing), Edward Vermeu
len (Grepen uit het dierenleven), Felix 
Timmermans (De zeer schoone uren van 

juffrouw Symforosa), Alfred Hegensteidt 
(Starkadd), Hugo Verriest (Twintig 

Vlaamsche Koppen), Hendrik Conscience 
(De baanwachter); gedichten van Al-
brecht Rodenbach en Guido Gezelle. 
Van Cyriel Verschaeve werden bijvoor
beeld de toneelwerken/«(ij:s tn Jacob van 

Artevelde in de klas ontleed en dat voor 
14-jarige leerlingen! 

De auteur van de dagboeken kreeg ook de 
gelegenheid om tijdschriften te lezen en 
deed dat ook... bijvoorbeeld Dietsche 

Uit getuigenissen van collega's weten wij 
dat Jef Devos een zeer grote invloed had 
op zijn leerlingen en op zijn omgeving. 
Omer Demarcke (1903-1994), een col
lega van Jef in de Broederschool, vatte 
zijn oordeel als volgt samen: ,Jef Devos 
was een flinke leerkracht die een be
geesterende invloed had op zijn leer
lingen. Hij was een durver en had van 
niemand schrik, ook met van de school-
inspecteurs. Op schoolfeesten was hij de 
spreker." 

Ook Palmer Ruysschaert (°1905), die in 
1927 enkele maanden les gaf in de Broe
derschool, kwam onder de indruk van de 
onstuimigheid van Devos, die ook mee 
aan de basis lag van zijn levenslange voor 
de Vlaamse beweging 

I/VILDE BLAUWVOET 
Jef Devos was heel creatief op literair 
gebied. Hij schreef drie toneelstukken: 
Recht!, De Witte Weg en het ongepu
bliceerde Goudhart, verder drie proza
werken en een dichtbundel. 
Recht! werd gepubliceerd onder de 
schuilnaam „Erover". Het stuk werd ge
schreven in 1919 en uitgegeven bij de 
gebroeders Salens te Heule. E Salens 
schreef het voorwoord waarin hij wenste 
dat „de jonge veelbelovende schrijver -
een wilde blauwvoet - voort moge stijgen 
op de vleugelen der kunst tot de volledige 
ontplooiing zijner milde mannenkrach-
ten, God ter eere en Vlaanderen ten 
bate!" 

Het stuk staat in het teken van de ach
terstelling van de Vlamingen aan het 
Ijzerfront. De hoofdpersoon is de oud-

soldaat Pol De Vos, student in de Ger
maanse filologie, die voor het krijgs-
gerecht gedaagd wordt wegens het voe
ren van Vlaamse propaganda aan het 
front. 

Het toneelstuk De Witte Weg dateert van 
1921 en kende een tweede druk. Het is 
een sprookjesachtig verhaal in toneel-
vorm. 

Brieven Eener Liefde werd geschreven 
eind 1918-begin 1919 en bevat hoofd-
zakelijjk herinneringen, brieven aan zijn 
verloofde en gedichten. In 1925 ver
scheen de dichtbundel Uit de Geboorte 

waarvan op 31 mei van dat jaar in Ons 

Woord een bespreking verscheen door 
Cyriel Verschaeve. 

In prozavorm werden van Devos ge
publiceerd: Brieven Eener Liefde onder 
de schuilnaam Een-al-te-Roode-Roos en 
Ontmoetingen. Daarnaast ook de au-

Leven en dood 
van Jef Devos 
(1) 

tobiografie Toen ontwaakte het oude volk 

m den jongen man. Wellicht in 1939 
gepubliceerd want op 17 augustus van dat 
jaar werd het boek in Volk en Staat als 
„pas verschenen" door volksvertegen-
woodiger Reimond Tollenare bespro
ken. 

Ontmoetingen bestaat uit drie verhalen. 
Het boek werd gedrukt bij Plantin in 
Ledeberg en dateert uit de jaren 1935-40. 
Het derde verhaal heet Ontmoeting en 
gaat over de miskende schrijver Roland 
die een zelfmoordpoging onderneemt 
omdat zijn boek niet werd uitgegeven. Als 
wij weten dat Jef Devos zichzelf in zijn 
autobiografie Roeland noemt, houdt dit 
verhaal - achteraf gezien - een wel dra
matische voorspelling. 

Walter Deconinck 

Volgende week: 

De bisschop grijpt in! 

Begin deze 
eeuw stelde 
het 
basisonderwijs 
in Vlaanderen 
niet zoveel 
voor. Toen na 
WOl een 
nieuwe 
generatie 
„meesters" 
aantrad was 
deze van pian 
er Iets groots 
van te maken! 
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Dromende 
Internaats

meisjes 

12 

De reeks prachtige en indringende foto's 
over Vlaamse meisjesinternaten die nu in 
het Antwerpse fotografiemuseum te be
kijken valt, is het resultaat van een project 
uit de periode 1990-1997, waarin Annie 
van Gemert verschillende katholieke 
meisjesinternaten in Vlaanderen bena
derde. 

Deze Nederlandse fotografe is erin ge
slaagd om de snel evoluerende, zelfs deels 
verdwijnende leefgemeenschappen nog 
net op de valreep vast te leggen. Tal van 
historische gebouwencomplexen, waarin 
deze internaten gevestigd waren beant
woorden niet langer aan de vereisten van 
de hedendaagse behoeften en pedagogiek 
en worden sterk gemoderniseerd. Intus
sen werden ook reeds veel kleinere in
ternaten, onder andere ter wille van de 
hoge kostprijs en door de drastische ver
mindering van beschikbaar personeel uit 
de kloostergemeenschap, gesloten. 
Anderzijds zorgde ook de veralgemeende 
en officiële invoering van het gemengd 
onderwijs, vanaf 1998, voor sterk ge
wijzigde situaties en een noodzakelijk 
andere aanpak. 

PRIVÉ-DOMEIN 

Centraal in deze fotoreeks is telkens de 
relatie tussen de geportretteerde en de 

omringende ruimten, meestal dan een 
19de-eeuws pand (of ouder) met lange en 
hoge mooi betegelde gangen, met de 
typische chambrettes, met de kapel en 
karakteristiek strak ommuurde speel- of 
wandelplaatsen. Binnen dergelijke „vei-
hge" muren speelt zich telkens opnieuw 
de individuele zoektocht af bij de op
groeiende meisjes naar de verwerving van 
een eigen identiteit. 

Naar ons gevoelen is deze fotografe er 
uitstekend in geslaagd om de effecten te 
vatten, die de gewijde, indrukwekkende 
internaatsgebouwen op de leefwereld van 
deze meisjes in volle puberteit hadden. 
Het is hoe dan ook een omgeving, die 
gezag, ordening, regels en eenvormigheid 
(uniform-iteit!) uitstraalt; eigenlijk af
dwingt. 

Deze eenvormigheid wordt nog eens ex
tra beklemtoond door de verplichte 
dracht van een uniform. De titel Uni

formiteit voor deze tentoonstelling is dan 
ook goed gekozen. De „uniformiteit" van 
kledij en ruimten wordt slechts door
broken door het „inzicht" in de eigen 
meisjeskamer, het beperkte privé-domein 
van de meisjes. 

Dit is een leuke expositie, die bij velen 
gevoelens zal weten op te roepen van 
hetzij nostalgische herinnering of enige 

Als het op zaterdag 18 oktober as een beetje 
meezit dan krygt het Provinciaal Centrum voor 
Moderne Ta/en (PCMT) uit Limburg een vermelding 
in het befaamde 'Guinness Book of Records' Dat 
meldde Limburgs gedeputeerde voor Onderwijs 
Frieda Brepoels Het centrum zal op deze 'Dag van 
de talenknobbel', Immers trachten 100 verschil
lende talen onder één dak samen te brengen 
De vooruitzichten voor de recordpoging zijn alvast 
gunstig In de eerste plaats omdat het PCMT onder 
zijn ongeveer 1 000 cursisten nu al 82 verschillende 
nationaliteiten telt Een groot aantal onder hen 
volgt de cursus 'Nederlands voor Anderstaligen' 
Nederlandstaligen kunnen er terecht voor het aan
leren van de meest diverse talen Voorts heeft het 
PCMT in een niet zo ver verleden al andere Ini
tiatieven, zoals de vi/edstrijden 'Polyglot van Vlaan
deren' (1987) en 'Polyglot van Europa' (1990), tot 
een goed einde gebracht Het record 'talenknob-
belen' zal dan ook wel lukken De recordpoging is 
evenwel maar één aspect van de 'Dag van de 
talenknobbel' In de namiddag krijgen bezoekers 
Immers de kans om met moedertalige sprekers, de 
zgn 'native-speakers', van een andere taal van 
gedachten te wisselen Wie pakweg een mondje 
Chinees, Baskisch of Occitaans spreekt, kan op die 
dag zijn kennis eens In de praktijk omzetten Het 
PCMT laat in dit verband weten dat met-Neder
landstaligen zich nog altijd mogen opgeven als gast

en recordspreker Een tweede evenement dat die
zelfde dag zal lopen Is de finale van de dialec
tenwedstrijd „Omdat het eerste deel van de 'Dag 
van de Talenknobbel' zich in eerste instantie richt 
tot anderstaligen, die vaak een culturele achter
grond hebben die erg van de Vlaamse verschilt, 
ontstond de behoefte om een component toe te 
voegen die zich richt tot de eigen streek, specifiek 
de Limburgse regio " verklaart Frieda Brepoels Die 
component vond men in het dialect Gedurende 

Kleke. luustere 
en keze 

drie weken voorafgaand aan 18 oktober zal TV-
Umburg, dat mee in de boot stapte, een dia
lectwedstrijd houden 17 diaiectsprekers zullen en
kele zinnetjes ten beste geven en de kijker wordt 
middels het meerkeuzesysteem gevraagd de her
komst weer te geven Kyken, luisteren en kiezen dus 
of, zoals in het Lanaaks kieke, luustere en keze 
c» Meer info over de 'Dag van de talen

knobbel' bU bet PCMT. Elfde Liniestraat 24. 
S500 Hasselt, tel. 011/26.73.51, fax 
011/26.7S.7S. 

Meisjes 
in uniform 
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gefrustreerde wrevel tegenover een der
gelijke pedagogische aanpak! 

OORLOG 

Tezelfdertijd kan men in dit museum de 
indrukwekkende grootformatige kleu
renfoto's van de Israëlisch/Nederlandse 
fotograaf Avi Holtzman, onder de titel 
The War Trilogy gaan bekijken. Vormelijk 
kiezend voor esthetiek en landschappe
lijke schoonheid, geeft Holtzman met 
enige afstandelijkheid (verblijft reeds 
meer dan tien jaar in Nederland) het land 
(zijn vaderland) Israël, dat noodgedwon
gen dagelijks getekend en geconfronteerd 
wordt door militair geweld, culturele en 
religieuze agressie en milieuverloedering. 
Zijn indrukwekkende foto's zijn topo
grafische portretten van de actuele sociale 
en politieke realiteit van Israël. 
Als derde luik van het huidige expositie
aanbod is er de reeks Nacbkriegszeit van 
de Duitse fotograaf Wolfgang Bellwinkel, 
die en droevig beeld ophangt van Bosnië, 
amper een jaar na de akkoorden van 
Dayton, die het oorlogsgeweld op het 
terrein beëindigden. Het zijn erg sug
gestieve foto's, zonder rauw-realistische 
geweldschokken, maar in hun gewone 
details reeds confronterend en verma
nend genoeg inzake zinloosheid van der
gelijke explosies, veroorzaakt door re

lationele onverdraagzaamheid en onder
worpen aan de demagogische opzweping 
van lokale raddraaiers en psychopaten. 
Deze foto's uit 1996 tonen de talloze 
wonden, die „iedere" oorlog onherroe
pelijk achterlaat en de krachtinspannin
gen, die dan achteraf weer nodig blijken 
om een maatschappij in oorlog weer op 
het pad te krijgen van een democratisch 
georganiseerd staatsbestel. 
Dat de mensheid dergelijke illustratieve 
vermaningen bij herhaling blijkt nodig te 
hebben, is reeds een ramp op zich! Moet 
de geschiedenis zich dan tot weer telkens 
herhalen? 

Dirk Stappaerts 
c» Uniformiteit. Meisjesinternaten in 

Vlaanderen. Annie van Gemert. 

c«> The War Trilogy. Avi Holtzman 

o» Nacbkriegszeit. Bosnië een jaar na 

Dayton. Wolfgang Bellwinkel. 

Drie tentoonstellingen in het Provin

ciaal Museum voor fotografie, Waalse 

Kaai 47 te 2000 Antwerpen-2. Tot 16 

november 1997. Dagelijks open van 

10 tot 17u. Gesloten op ma. Van 

Bellwinkel loopt onder de titel „De 

alledaagsheid van de oorlog" ook een 

fototentoonstelling in het Stedelijk 

Museum St.-Niklaas, Zwijgershoek-

complex t/m 31 oktober. Info: 

031242.93.00. 

DE VU-JONGEREN 
HEBBEN PAARSE DROMEN 
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m Wordt Bert Anciaux de Tony Blair van Vlaanderen? 
• Is VU = D66? 
• Hoe rood is Verhofstadt? 
• Hoe blauw is Tobback? 
• Wordt Vlaanderen zo paars als Nederland? 

...Kortom, deze maand een WTJ-Jongeren 
vol paarse ideeën en mijmeringen! 

Bestel een gratis exemplaar op tel. 02/219.49.30 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Minister De Clerck 

wist van niets", 

las Ahasverus 

Stefaan de Vroome 

© 

Jacht op wildplassers 

door ministerie van Waterstaat 

© 

KULeuven en KUBrussel 

worden KLUB 

© 

Zetduivel: 

Opeldeurdag 

© 

Paars-wit zoekt vers bloed. 

VUJO misschien 

© 
Schrappen wat niet past: 

Naïeve Politieke Cultuur 
Nostalgische PoHtieke Cultuur 
Nauwelijks Politieke Cultuur 
Nahinkende Politieke Cultuur 
Neurotische Poütieke Cultuur 
Neofiele Politieke Cultuur 
Neofobe Politieke Cultuur 
Nodeloze Poütieke Cultuur 
Necrofiele Politieke Cultuur 
Neo-nazistische Politieke Cultuur 

© 

Op het einde van de vijftiger en in het 
begin van de zestiger jaren las wijlen 
Meester Georges Verlinde van de Ro-
zebeekse Ginsthoek de wonderbaarlijke 
avonturen van Scheve Zeven voor. Hij 
bladerde doorheen de beduimelde boek
jes, die ons deden denken aan Vlaamse 
Filmkes, en wist ons danig te boeien dat 
wij er ongetwijfeld liefde voor de li
teratuur aan hebben overgehouden. Vele 
honderden kinderen uit de abrikozen-
jaren leerden aldus Scheve Zeven kennen, 
en inspireerden zich, meer nog dan op de 

Witte van Ernest Claes, op het katte-
kwaad van deze belhamel. 
Jaren later ontdekten wij dat zowat ie
dereen in Vlaanderen ooit in de ban van 
Scheve Zeven was geweest. Alleen werd 
het een moeilijke zoektocht om te ach
terhalen wie nu wel de geestelijke vader 
van deze volgerijpte successtory kon ge
weest zijn. Wij op zoek dus. Het meest 
verheugende feit van onze queeste was 
dat we niet alleen de auteur konden 
terugvinden, maar dat hij bovendien nog 
steeds bij leven en welzijn is. Het gaat 
namelijk over Polydoor Jozef Verstraete (° 
Ursel, 4 januari 1911), hij is de geestelijke 
vader van Scheve Zeven en woont thans 
in de Kerkstraat 45 te Mortsel. 

• VLAAMS PLAKBOEK • 

KRIS KREKEL 

Polydoor „Pol" Verstraete werd 86 jaar 
geleden geboren in het Oost-Vlaamse 
Ursel. Hij bracht er zijn kinderjaren door 
tussen de sparrebossen en de bremstrui
ken (ginste), die in latere jaren gerooid 
werden ter wille van de aanleg van het 
vliegveld van Ursel. Hij behaalde in 1929 
het diploma van onderwijzer te Sint-
Niklaas en zou tussen 1933 en 1956 als 
onderwijzer actief zijn te Mortsel. Mees
ter Polydoor Verstraete ontpopte zich 
weldra als een gedegen jeugdschrijver, die 
geregeld een verhaal voor de Vlaamse 
Filmkes neerschreef. Maar op het einde 
van de dertiger jaren bracht hij, onder de 
schuilnaam Kris Krekel, de Avonturen 

van Scheve Zeven uit. Zestien blaadjes per 
week, 25 centiem, en op slag goed voor 
een groot succes. Vlaanderen geraakte in 
de ban van kwajongen Scheve Zeven, die 
samen met zijn dikke vriendje Benoni, de 
meest dolkomische avonturen beleeft. 
Scheve Zeven moet het levenslicht gezien 
hebben in september 1938, ruim één jaar 
voordat Captain WE. Johns, in Engeland, 
zijn Biggies goes to school (in Nederlandse 
vertaling Biggies als kwajongen) publi
ceerde. Biggies, de legendarische vlie
genier, speurder en redder in nood, zou in 
de daaropvolgende jaren nog 75 avon
turen beleven, uitgegeven bij de Prisma-
pockets. Scheve Zeven kende in 1939 
slechts één vervolg, Scheve Zeven Vlie

genier en daar zou het helaas bij blijven. 
Toch werd Scheve Zeven vooral na de 

De auteur van 
Scheve zeven 

oorlog een begrip bij duizenden Vlaamse 
kinderen, vooral ook omdat die avon
turen blijkbaar volgens een vertrouwd 
patroon door collega's-onderwijzers wer
den voorgelezen. 

MORTSEL 

Bij onze zoektocht naar Pol Verstraete 
vertelde een oud-leerling ons dat men 
ergens in Vlaanderen een standbeeld zou 
moeten oprichten „voor die talrijke, vaak 
ongekende schoolmeesters die ons volk 
doorheen kwade jaren hebben rechtge-
houden." Meester Pol Verstraete zou zich 
zeker herkennen in zo'n standbeeld. Een 
andere oud-leerling van hem getuigde 
hoezeer de man, tijdens de bombarde
menten op Mortsel, met de legendarische 
V-bommen (op 27 maart 1945 vielen te 
Morstel Hefst 23 doden), zijn leerlingen 
als een kloek beschermde. Terwijl de 
bommenregen boven het Antwerpse viel, 
stond hij beschermend voor het raam en 
las voor uit een van zijn boeken. Zijn oud-
leerlingen blijven getuigen van een gren

zeloos respect voor deze unieke „mees

ter" uit hun jeugd. 

LATE ROEM 

Was Polydoor Jozef Verstraete een Frans
man of een Engelsman geweest, dan had 
hij zeker de roem en de eer gekregen die 
hij verdient. Onze Vlaamse WE. Johns, 
die zozeer de jeugd wist te boeien, kreeg 
wel nog een laat eerbetoon toen in 1982, 
in zijn geboortedorp Ursel, Scheve Zeven 

aan een heruitgave toe was. 
Die late roem was zeker op zijn plaats 
want Polydoor Jozef Verstraete was één 
van de beste jeugdschrijvers van zijn tijd. 
Naast zijn legendarische Scheve Zeven, 
schreef hij ook een bundel Kinderge

dichten voor de school, verhalen als De 

draak van Gent, Het drama in de tent. De 

mandenmaker, Sterke Neel en vooral ook 
een zeer gewaardeerd driedelig Uit het 

leven van Tij! Uilenspiegel. Een veel ver
meld oorlogswerk (1942) is ook Peter 

Peters zoekt den tijger, een dolkomisch 
verhaal waarbij een champetter een los

gebroken tijger uit het circus Barnum 
probeert te vangen. 

Polydoor Jozef Verstraete, 86 nu, is aan
genaam verrast door de vele sympathie
betuigingen voor zijn werk. Terecht ver
dient hij erkenning en waardering. Hij is 
één van die vele Vlaamse kunstenaars die 
tot de voorlopers mogen gerekend wor
den van een generatie goede Vlaamse 
jeugdschrijvers, die ons heden ten dage 
benijd worden. We zijn dan ook verheugd 
dat wij het spoor van Meester Pol Ver
straete hebben gevonden en hem via WIJ 
de eer kunnen brengen die hij verdient. 

Lieven Demedts 

Meester Pol 

Verstraete, 

de vader van 

Scheve zeven. 
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OPGAVE 96 

HORIZONTAAL 

1. Zij Zijn gerechtigd een be
paalde taak of handeling te 
verrichten (9) 

6. Onder het Ijs verdwenen, 
vanwege een glas teveel? 
(10) 

8. Waar Columöus een pro
bleem mee oploste (2) 

9. Die houdt't zeil op (2) 
10, Verlichtings- en verwar

mingsmiddel (3) 
11. Hierlangs kan het vee ten

minste zijn winterverblljf 
bereiken (8) 

13. Er groeien vruchten aan 
deze heester (5) 

15, Suikerrietsap kan 'n mens 
doen wankeien! (3) 

16. Gans (2) 
18. Loop- en springlat voor ais 

't flink koud Is (3) 
19. Celtenbaardje (3) 
21. Met deze eigenschap heb 

je weinig vertrouwen In 
mensen (7) 

24. Muzikale loofboom (2) 
25. Kerktafe! (6) 

VERTICAAL 
1. Dranklokalen met een on

vriendelijke klankl (4) 
2. Is dit een toestel om dieren 

eten te geven? (8) 
3. 't is en blijft gelijk (5) 
4. Hier horen datjes bij (6) 
5. Zjj blazen nooit tabakslucht 

uit (4-6) 
6. Troebel en dik koffie-over-

schot (4) 
7. Vruchtbare plek in 

don^ streek (4) 
10. Wegwijzers (6) 
11. Afgekort Is hij toch de oud

ste! (2) 
12. Vóór de middag in Enge

land bijvoorbeeld (1.1) 
14. Verhalen In't kort overfan-

tastische ontdekkingen 
(1.1) 

16. Slangvormige vis (3) 
17. Hieronder tref je de doel

wachter aan (3) 

20. Hetgeen bestaat (2) 
22, Laat dit geluid maar aan de 

hond over! (3) 
23. Een zot, aan 't hof nog wel! 

(3) 

OPLOSSING OPGAVE 95 
Horizontaal: 1. Invoeren, 5. 
kletspraatje; 7. eindeloos, 9, 
taks; 12. gestoelte; 13. Olaf; 
14. Real; 15. blinden; 16. st; 
17. Si; 20. Europees; 21. ste
gen. 
Verticaal: 1. instellingen; 2, 
vertonen; 3, rats; 4. nieuws
flits; 5. koerswinst; 6. eenwor
ding; 8. stort; 10. ale;ll.kaas; 
12. gebak; 18, ark; 19. re. 
Uit de Juiste inzendingen 
werd deze van Ariette De 
Meyer getrokken. Z|| woont 
In de Hollestraat 112 te 
9400 vooitle-Ninove en 
kriigt Mnnenkort haar pnjs 
thulshezoitid. De te-lef-
kaarten met de ofMossin-
gen van opgave 96 ver
wachten wy ten laatste op 
maandag 13 oktoDer op ons 
adres: BarrtiOKienpiein 12 
te 1000 Brussel. 
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MURDER AT 1600 
heeft een te gecompliceerd plot om er ook maar één zinnig woord 

over te zeggen. De twee auteurs Wayne Beach en David Hodgin 

hebben zich aan allerlei veronderstellingen gewaagd, die we maar 

al te bereid zijn te geloven. Ze raken gevoelige plekken bij hen die 

denken dat politiek één rotzootje is, je wordt er haast paranoïde 

van. De Amerikaanse president wordt hier duidelijk - net als in de 

Clint Eastwoodfilm 'Absolute Power' - maar nu tesamen met zijn 

familie en topofficieren een corrupt kleedje gepast. Maar dan blijkt 

het allemaal niet zo waar te zijn als je bereid bent aan te nemen, en 

daar gaat het volgens mij allemaal een beetje mis. Maar als je dat 

wil aannemen, is deze film met Wesley Snipes/Diane Lane best te 

smaken. (**l/2) 

NIEUW IN DE BIOS 

FUNNY GAMES 

is een Oostenrijkse film en liep dit jaar in Cannes in competitie -

de eerste Oostenrijkse film sinds 35 jaar. Regisseur en auteur 

Michael Haneke schilderen in deze aangrijpende psychologische 

thriller hoe een gezin tijdens een vacantie in de hel belandt. Ze 

huren een vacantiewoning aan het meer, en daar zijn enkele jonge 

mannen die hen het leven zuur zullen maken. Het begint allemaal 

onschuldig en eerder onhandig, maar dan breekt het geweld door 

de oppervlakte, wanneer een van de kerels met een golfstick de 

man zijn been breekt en als toemaatje nog even de hond doodmept. 

Maar verder krijg je nog weinig geweld te zien, alhoewel je weet dat 

het er is, en wordt begaan. 

Als de vrouw moet strippen, krijg je enkel haar gelaat te zien. 

Haneke koos ervoor ons met geestelijk geweld te confronteren en 

daarom lijkt het ook op een erg koude wedersamenstelling, die 

men op een bepaald ogenblik letterlijk met de afstandbediening 

terug kan zetten. Sterke acteursprestaties van Suzanne Lothar als 

de vrouw, en Stefan Clapezynski als de zoon, terwijl Arno Frisch en 

Frank Giering je de stuipen op het lijf jagen - wat natuurlijk uiterst 

geslaagd kan worden genoemd. Niet voor doetjes. (***) 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP ^ 
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Peter Faber en 
Roger van Hooi In 
„Doctor vilmmen", 
zat. 4 okt., om 
20U.30 op Ned. 1 

^=^ Frantic Uitstekende Roman Polanskthriller uit 
1988 over een Amerllcaanse cardioioog wiens vrouw 
tijdens een medisch congres in Parijs gekidnapt 
wordt. Net zoais in de meeste fiims van HItcticock 
neemt ook hier de integere figuur het vrijwel alleen op 
tegen het ongeloof van de omgeving. Knappe film 
met Harrison Ford, Betty Buckley en Emmanuelle 
Selgner. zon. 5 oict., Kanaal 2 om 20U.30 

C 3 St. Elmo's Fire Enkele 22-jarlgen die de 
schoolbanken ontgroeid zijn komen ter gelegenheid 
van een ongeluk van twee schoolmakkers opnieuw bij 
elkaar. Amerikaanse yupplefilm van Joel Schumacher 
uit 1985 waarin de acteurs belangrijker zijn dan het 
verhaaltje. Emillo Estevez, Rob Lowe, Demi Moore e.a. 
kregen met deze film Immers een flinke aanzet tot de 
uitbouw van hun carrière. Maan. 6 oW., Kanaal 2 
om 2iu. 

^3^ Bent u niet Lady Dl? in deze aflevering van 
het reportagemagazine „De wereld Is klein", over 
mensen en hun emoties, praat Lea van Hoeymissen 
met Christina Hance, een vrouw die ontzettend goed 
op Lady Dl gelijkt en vaak aan bod kwam in o.m. 
reclamespots. Hoe moet het nu verder met haar..? 
DIns. 7 okt., TV 1 om 22u.30 

'^fe=f 1941 Amper zes dagen na de vernietiging van 
Pearl Harbour door de Japanners heerst in Los Angeles 
grote verwarring. Wanneer de electriciteit uitvalt en 
een Japanse duikboot in de nabijheid wordt ge
signaleerd slaat de verwarring om in algehele paniek. 
Amerikaanse burleske komedie van Steven Spielberg 
uit 1979 met Dan Aykroyd, Ned Beatty en John 
Belushi. Woens. 8 okt., Kanaal 2 om 20u.30 

'fe=# Panorama: Tiissen leven en dood Repor
tage van Kris Smet over hepatitis C, een virale le
verontsteking die levercirrose en terminale lever
kanker kan veroorzaken. Het virus werd pas In 1989 
ontdekt en wordt vla bloed overgedragen. Over de 
sluipende ziekte wordt op 10 oktober in ElewIJt een 
nationaal symposium gehouden. Dond. 9 okt., TV 1 
om 22U.30 

^ ^ Jurassic Park Amerikaanse spektakelfilm van 
Steven Spielberg uit 1993 met Sam Nelll, Laura Dern 
en Richard Attenborough. Na amper vier maanden 
werd deze thriller het grootste kassucces aller tijden. 
Fans kijken vol verwachting uit naar het vervolg The 
Lost World. VrlJ. 10 okt., VTM om 2 l u . l 5 

i ^ ^ Ad Fundum Knappe debuutfilm van Erik Van 
Looy uit 1993 over een uit de hand gelopen stu-
dentendoop aan een Vlaamse rechtenfaculteit. Tom 
Van Bauwel en Tanla Poppe zijn uitstekend In die 
weinig verheffende verhaal. VrU. 10 okt., TV 1 om 
21U.25 

Demeester 
en de Keyser 

3 Het moet de nieuwsgierige TV-
Icijker al zijn opgevallen dat het avond
nieuws van VTM een logo in de rech
terbovenhoek heeft staan. De kijker weet 
op die manier naar welk station hij zit te 
kijken. En dat is - met twee TV-journaals 
op hetzelfde moment - niet eens zo'n gek 
idee. Sommigen storen zich daaraan en in 
Nederland heeft een en ander al geleid tot 
een fikse rel tussen de omroepen van het 
derde net. De VARA vindt dat kenbaar 
gemaakt moet worden dat de kijker naar 
Ned3 kijkt. De VPRO, op hetzelfde net 
actief, meent dat de geïnteresseerden aan 
de kwaliteit van de programma's kunnen 
afleiden dat het om VPRO dan wel VARA 
of NOS-programma's gaat. Er is voorlopig 
nog geen winnaar uit de bus gekomen. 

Op Radio 1 zal binnenkort da
gelijks 'praatradio' te horen zijn. Het be
treft een nieuw programma dat 'Het Groot 
Gelijk' heet en waarin luisteraars hun 

mening kwijt kunnen. Eddy Alcock die na 
omzwervingen bij VT4 en het kabinet van 
Vlaams minister Leo Peeters terug bij de 
VRT is aanbeland, zal het programma aan 
elkaar praten. We wachten vol belang
stelling op de studie waaruit zal blijken dat 
er op het infonet meer mensen praten dan 
dat er naar luisteren. 

1 Geen 'Gouden Bertjes' meer dit 
jaar. Het programma dat een persiflage 
was op de oscar-uitreikingen hield ge
durende 10 jaar de kijker op oudejaars
avond aan de VRT gekluisterd. Het pro
gramma dat gepresenteerd werd door 
Marleen Gordts wordt afgevoerd. 

Paul Keysers ging niet lichtzinnig 
te werk bij het schrijven van een boek over 
de moord op veearts-keurder Karel Van 

Noppen. In zijn boek toonde hij aan dat 
Vlaams minister van Gezondheidsbeleid 
Wivina Demeester (CVP) aan Van Noppen 
gevraagd zou hebben om 'het wat kahner 

Marleen Cordis 

aan' te doen in zijn strijd tegen de hor
monenmaffia. Demeester stapte naar de 
rechter en vroeg een schadevergoeding 
van een half miljoen fr. De rechter volgde 
haar niet en was van mening dat Keysers 
het mogelijke had gedaan om zijn bronnen 
te controleren. Mede door deze stap van 
de minster zag Keysers een hoofdredac
teurschap van De Nieuwe Gazet door de 
neus geboord. De journalist had met het 
oog daarop zijn vaste baan al opgezegd. 
Zijn eis tot schadevergoeding werd af
gewezen. Nog volgens Keysers zou De
meester hem de avond voor het ver
schijnen van zijn boek afgedreigd hebben. 
Waarin een klein minister grotesk kan 
zijn. 
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„ Vroeger had ledereen een nonkel 
pater of tante nonneke, nu heeft 
ledereen een Bekende Vlaming In 
de familie. Dat Is gewoon een 
plaag. Ik heb gekozen voor dit 
beroep omdat ik wou acteren. 
Maar tegenwoordig worden er zo
veel soaps gemaakt dat daar men
sen In terecht komen die niet wil
len acteren, maar gewoon bekend 
willen worden. Dat Is echt een 
nieuwe Job: bekend zijn. Dat heeft 
niets te maken met watje doet 
(...) Bij de TV redeneert men zo. 
Het kind wil coca, geef het kind 
coca. Hun dooddoener Is: we ge
ven het publiek wat het vraagt 
Oké, schaf dan gewoon het on-
denvljs af Want welk kind vraagt 
om te leren? (...) Van dat soort 
flauwekul gaan mijn tenen dus 
krullen. Ik ben bekend, dus moet Ik 
niets kunnen, die mentaliteit 
Waarom heb Ik eigenlijk vier jaar 
conservatorium gevolgd? (...) Ik 
deed mee In 'Ons Geluk'. Een klein 
stukje In de eerste aflevering, een 
belangrijke rol In de tweede. Ver
volgens ging Ik dood. Fijn, dat doe 
Ik graag. (...) Ik zat op een fa
miliefeest en een nonkel komt naar 
met toe en zegt: „ Ce moet er niet 
mee Inzitten jong, je zal ooit wel 
eens een grote rol krijgen." (...) 
Dan denk Ik: drinkt allemaal uwe 
coca, maar laat mijne kop ge
rust " 

Bovenstaand citaat halen we uit 
een interview in het maandblad 
Teek met Mathlas Sercu. Sercu is 

één van de Jonge wolven uit het 
onvolprezen programma 'Buiten 
de zone'. Voorts zal hij op het 
kleine scherm te zien zijn in 'Di
amant'en in'Sterke Verhalen', nog 
te verschijnen op TVI. Sercu is in 
deze een 'interessant geval'. Hij is 
zo stilletjesaan een Bekende Vla
ming aan het worden en toch 
geeft hij op dat statuut af. Een 
statuut bovendien dat hem in 
staat moet stellen om in de toe
komst zijn boterham te kunnen 
verdienen Vriend Sercu heeft 
overschot van gelijk, maar zal hij 
kunnen blijven meedraaien in de 

klussende panelleden DirkAbrams, 
Jo Lemalre en nog twee anderen, 
ons gelukkig volledig onbekend. 
Allen dienden ze vragen te be
antwoorden. Daaronder een groot 
aantal flauwe raadseltjes die het 
zelfs op Chiro-avonden niet meer 
doen, maar toch ook enkele 
'weet'-vragen. Dat het panel niet 
meer precies kan uitleggen welke 
raket-types gebruikt werden in de 
Golfoorlog, kunnen wij nog be
grijpen. Dat mensen die intelligent 
willen doen niet weten aan wiens 
brein Frankenstein eu Dracula ont
sproten zijn, ontroert ons in hoge 

Een wijs man spreekt 
wies Andersen Show, zaterdag 27 september 1997, VTM 

molen die hij nu stil wil zetten? Dat 
een wijs man spreekt, wordt hem 
immers niet altijd in dank afge
nomen. Resultaat binnen enkele 
jaren. 
We moesten aan Sercu denken bij 
het kijken naar de 'Wies Andersen 
Show'. Andersen en zijn panelle
den proberen met een ingewikkeld 
puntensysteem geld door te slui
zen naar Unicef U moet het ons 
vergeven dat we niet meer verder 
zoeken naar het hoe en waarom 
van dit soort programma's. We 
hebben de Jongste jaren immers al 
teveel ergernissen en teleurstel
lingen opgelopen. Onder de bij-

mate. Of is hen gevraagd zich 
stommer voor te doen dan ze zijn, 
kwestie van het publiek in de waan 
te laten dat het zelf eerder aan
spraak maakt op een Nobelprijs 
dan alle BV's samen? Het panel 
zeverde er bovendien met zoveel 
zelfingenomenheid op los dat het 
meelijwekkend werd. Hoe kunnen 
volwassen mensen zich in hemels
naam zo verheven voordoen? De 
truttigheid kende vanavond geen 
grenzen Gelukkig zijn er op za
terdagavond zoveel andere leuke 
dingen te doen! 

Krik 
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Over werk en 
werKioosheid 
Voor de werkzoekende is de ontmoe
digende en scliijnbaar uitzichtioze zoek
tocht naar werk zonder degeiijke bron 
van inkomsten een rem op zijn men
selijke ontwikkeiing, die inem bovendien 
zijn geioof in de toekomst en doei-
gericlntlneid In iiet leven ontneemt, 
Werk is immers meer dan inkomen al
leen; liet biedt tevens meer kansen voor 
persoonlijke contacten en sociale in
tegratie en vertioogt het gevoel van 
eigenwaarde in deze maatschappij. 

Een vangnet van sociale vervangings-
inkomens als verdovende drug en sta
tistisch gemanipuleerde al dan niet stag
nerende werkloosheidscijfers werken 
hierbij slechts als een pleister op een 
houten been. 
Dit schrijven wil een pleidooi zijn voor 
meer kwaliteit in het leven, voor zowel 
werkenden als werkzoekenden 
Dit schrijven wil een pleidooi zijn voor 
werk-(her)verdeling tussen (over)wer
kenden en werkzoekenden. 
Dit schrijven wil een pleidooi zijn voor 
minder arbeids-verstotende sociale las
ten en minder arbeids-de-regulerende 

sociale wetgeving naar de overheid (re
gering) toe, minder arbeids-dodend 
(over)werk met inkomens-solidariteit 
voor de werkenden, meer en beter le
vens-scheppend werk voor werkzoe
kenden. 
Niet morgen, maar vandaag nog worden 
overheid, werkgevers, werknemers en 
vakbonden voor de verpletterende ver
antwoordelijkheid geplaatst om niet 
met woorden maar met concrete en 
krachtige daden deze plaag te lijf te 
gaan. 
Deze vicieuze cirkel, dit spiraal zonder 
einde dient en kan nu doorbroken wor

den; meer werk voor meer mensen met 
een degelijk en stabiel inkomen zal vrij 
snel een grotere binnenlandse vraag 
naar nieuwe producten doen ontstaan, 
de plaatselijke economie de broodno
dige impulsen bezorgen, meer inkom
sten aan de verkrampte schatkist be
zorgen met kleinere uitgaven in de ver-
vangingsinkomens en de Sociale Zeker
heid als aangenaam neveneffect, en dit 
aangeslagen landje het deels zoekge
raakte en levens-stimulerende geioof in 
de toekomst helpen terugvinden. 

Peter Putseys, 
Helde-Kaimthout 

Tot de laatste 
gag 
Als oudstrijder van de klas '37 hebben we 
alle fazen van de mobilisatie meegemaakt 
en dus de oorlog tot de laatste dag. 
Daarvoor krijgen wij 1.900 fr. per jaar, 
gebonden aan de index. Hebben wij dan 
allemaal doorstaan zodat onze ministers 
nu met miljoenen kunnen smijten? Kun
nen ze dan ook iets doen voor die mensen 
die dat allemaal mogelijk gemaakt heb
ben? Ik zelf ben nu 79 jaar en hoop daar 
enige eerbied voor te krijgen. 

Van den Branden, 
Haacht 

Kampioen van 
België 
Dat Patrick Vankrunkelsven een uitste-

4' WEDERWOORD • 

kend burgemeester is en goed kan fietsen: 
helemaal akkoord. Maar als overtuigd 
Vlaams-nationalist fier zijn op een Bel
gische driekleurentrui (en dan nog met 
foto in WIJ, 25 sept. jl.) gaat mij toch te 
ver! 

Mag ik langs deze weg opmerken dat er 
een kampioenschap Vlaams-Brabant, 
kampioenschap van Vlaanderen en een 
kampioenschap van de Vlaamse Gemeen
schap voor politici bestaat. Trouwens in 
deze laatste wedstrijd werd Fernand 
Peersmans, VU-gemeenteraadslid uit 
Sint-Amands, kampioen. Ik ben Vlaming 
en daar ben ik fier op. 

Geert Dessein, 
Ledegem 

N.B.: Zelf kon ik het peleton niet vol
gen.-

internet 
In WIJ (25 sept. jl.) las ik dat de CVP een 
spotgoedkoop abonnement op Internet 
gebruikt om leden te werven; officieel om 
de Internet-site van de CVP te bezoe
ken. 

Ik ben het met u eens dat dit een zeer 
bedenkelijk initiatief is. 
Langs de andere kant vind ik het ook 
bedenkelijk dat de VU, enkele lokale 
VUJO-initiatieven buiten beschouwing 
gelaten, als enige Vlaamse partij geen 
eigen Internet-site heeft. 
Internet mag dan op dit moment mis
schien wel niet het belangrijkste medium 
zijn, maar het is in elk geval wel het snelst 
groeiende. 
Dat de VU als enige de Internet-trein 

gemist heeft, is volgens mij dan ook een 

zware vergissing. 
Ik hoop dat de VU zo snel mogelijjk dit 

gat in het elektronische medialandschap 

opvult. 
Dirk Smout, 

Essen 

RS De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en smaadbrleven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven m te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 
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Zeker de moeite om^i 

de Gotische OJL-Wöu\A^asiliek, Romaanse 

kloostergang, Romeinse eoJMiddeleeuwse 

vestingsmuren, het pittoreske begijnhof, 

de Moerenpoort, archeologische sites. 

Elke zondagvoormiddag de grootste Antiek- en 

Rommelmarkt van de Benelux. 

Tevens een groot aanbod van geleide educatieve stads- en natuurwandelingen 

met diverse thema's. Het Gallo-Romeins Museum biedt u op maat gesneden 

programma's in het jeugdatelier en op het vlak van schoolarrangementen. 

1 
Inlichtingen : 
V.V.V.-Tongeren, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren 
tel. 012/39 02 55 • fax 012/39 11 43 

2 oktober 1997 
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A tuatuca in Belgica est. Tongeren ligt in België. 

Het was één van onze eerste zinnetjes in het 

Latijn. Pas later beseften we dat dit kleine zinnetje 

de poorten tot het grote Oude Rome zou openen. U 

weet dat Tongeren nog altijd in België ligt. Maar 

wist u ook dat het nog altijd poorten tot 

het Oude Rome kan openen ? 

^ U I T S M I J T E R ^ 

Wanneer we vragen of we, de huisstijl van 
dit blad getrouw, Tongeren de oudste stad 
van Vlaanderen mogen noemen, klinkt er 
een vriendelijk, maar vastberaden 'Nee, 
liever niet'. Omdat Tongeren niet enkel de 
oudste stad van Vlaanderen is, maar ook 
van België. Stepbane Nijssens, stadsgids 
van Tongeren: „Je hebt vast al wel gehoord 

van de aanspraken die ook Doornik en 

Aarlen maken om de oudste stad van België 

te zijn. Door Tongeren enkel op te voeren 

als oudste stad van Vlaanderen zouden we 

onze stad tekort doen en toegeven jonger 

dan Doornik en Aarlen te zijn. Wat niet zo 

is: Tongeren was de eerste met stads

rechten. De stad vertegenwoordigt aldus 

met recht en rede Vlaanderen en België in 

het netwerk van oudste steden van Eu

ropa." 

BIJ OE BAARD VAN CAESAR 

Dat Tongeren een geschiedenis van 2.000 
jaar te vertellen heeft, blijkt al bij het 
binnenrijden: delen van de stadsmuren, 
daterend van in de eerste eeuw na Chris
tus, trekken onmiddellijk de aandacht. Ze 
zijn de meest tastbare overblijfselen van 
het oude Romeinse Tongeren. In het cen
trum van de stad, recht tegenover de 
gotische O.LV-basiliek, staat het stand
beeld van Ambiorix dat verwijst naar een 
nog vroegere periode: de eerste eeuw voor 
Christus, in 54 v. C. om precies te zijn. 
Toen immers wist de listige Eburonen-

leider Ambiorix, als een Asterix-avant-la-

lettre, de Romeinse bezetter in een hin
derlaag te lokken. En dat hadden de 
'dappere Belgen' misschien beter niet ge
daan ... De rest van het verhaal wordt 
gedaan door Jean-Pierre Eycken in 'Het 
land van Ambiorix' (Davidsfonds, 1994): 
„Na deze eerste smadelijke nederlaag van 

de Romeinen in Gallië zweert Caesar zich 

te zullen wreken en baard en haar te laten 

groeien tot hij deze barbaren heeft uit

geroeid. (...) Tien legioenen moeten de 

Romeinse eer herstellen door 'het ras en de 

naam van dit volk uit te roeten'." 

Om dat te kunnen doen hadden de sol
daten van Julius Caesar een uitvalsbasis 
nodig. Gekozen werd voor de versterkte 
plaats 'Atuamca'. Van daaruit had het 
Romeinse leger precies zeven dagen nodig 
om de Eburonen hun laatste lesje te leren. 
Van de held Ambiorix is voorts alleen 
geweten dat hij kon ontsnappen. Wegens 
de 'verhuis' van de Eburonen zagen de 
Tungn - een andere volksstam - hun kans 
schoon en vestigden zich in de vruchtbare 
streek. 'Atuatuca' wordt zo 'Atuatuca Tun-
grorum'. Tongeren is, officieel in het jaar 
17 v.C, geboren. 

REIS DOOR DE TIJD 

In de eeuwen die volgen groeit Tongeren 

uit van niet meer dan een nederzetting tot 

een heuse stad. Al loopt een en ander niet 

echt van een leien dakje. De stad wordt 
immers bij regelmaat onder de voet ge
lopen. Tussen 70 n.C. en 457 n.C, wan
neer de stad wordt gekoloniseerd door de 
Franken, wordt Tongeren achtereenvol
gens door de Bataven, de Chauken, de 
Franken, de Vandalen en de Hunnen met 
de grond gelijk gemaakt. Later zullen ook 
de Noormannen, graaf Gerard van Loon 

en hertog Hendrik van Brabant nog eens 
datzelfde doen. Reken daarbij de grote 

aandacht naar fraaie, maar minder op
vallende gebouwen. Velen daarvan, zoals 
het nagelnieuwe cultureel centrum De 

Velinx, zijn nog deze eeuw gebouwd. 
Wil je Tongeren helemaal gezien hebben, 
dan trek je daar best meerdere dagen voor 
uit. Het pittoreske begijnhof, de stads
muren, de Moerenpoort (een stadspoort 
met daarin een klein museum), de schat-

De oudste stad 
in België 

brand in 1677 en u zal jjeseffen dat het 
bouwbedrijf in Tongeren eeuwenlang 
goede zaken heeft gedaan. 
Voor het toerisme zijn die vele bezettingen 
vreemd genoeg een goede zaak geweest. Er 
zijn weinig bouwstijlen die Tongeren niet 
kent en een bezoek aan de stad is dan ook 
te vergelijken met een reis door de tijd. 
Om het de geïnteresseerde bezoeker over
zichtelijker te maken heeft de plaatselijke 
V W een architectuurwandeling uitgestip
peld. De wandehng beperkt zich niet tot de 
meest gekende monumenten en is dan ook 
bij uitstek geschikt voor verblijfstoeristen 
of mensen die Tongeren reeds voldoende 
kennen. De stad wordt op een andere 
manier gepresenteerd en er gaat ruim 

kamer van de O.LV-basiliek (met daarin 
een van de rijkste verzameHngen kerkelijke 
kunst in België) en het Gallo-Romeins 
museum (zie kader) verdienen meer dan 
een vluchtige keimismaking. Bovendien 
moet een bezoeker het leerrijke aan het 
puur ontspannende kunnen paren. Wie de 
stad bezoekt zal die ontspanning zeker 
kunnen vinden in het kleine, maar uiterst 
gezellige winkelcentrum. Ook honger en 
dorst kunnen er moeiteloos gestild wor
den. Echte liefhebbers kunnen zich te 
buiten gaan aan de talloze streekgerech-
ten. 

In een stad met zoveel geschiedenis hoort 
een markt met geschiedenis. Sinds meer
dere jaren heeft Tongeren dan ook zijn 

eigen antiekmarkt. ledere zondag weer is 
het de plaats van afspraak voor gemiddeld 
10.000 marktgangers. Antiekhandelaars 
spreken best hun talen: de geïnteresseer
den komen van heinde en ver om er hun 
slag te slaan. Tip van de ingewijden: kom 
vooral heel vroeg, zeker in de zomer. De 
markt vangt aan om 6u. 's morgens en dan 
vallen er nog 'koopjes' te doen. Daarna is 
het vooral de gezelligheid die telt. 
Ook de onmiddellijke omgeving van Ton
geren is de moeite van het bezoeken 
waard. De stad ligt in het hartje van het 
heuvelachtige Haspengouw. Speciaal voor 
de sportievelingen is er vanuit en rond de 
stad een mountainbike-route Tumulus', 
naar de gelijknamige Romemse grafheu
vels in de omgeving. Wandelaars kunnen 
dan weer hun hartje ophalen in het na
tuurgebied De Kevie-Groot Meers. Elke 
eerste zondag van de maand is er om 14u. 
een geleide wandeling in het reservaat. Een 
ideale combinatie met een voormiddagje 
antiek zo lijkt ons. 

(gv) 
'=»Meer info over Tongeren, de oudste 

stad van België bij VW Tongeren, 
Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren, tel. 
012139.02.55, fax 012/39.11.43. 

c» Dit weekeinde is Tongeren één van de 
vier gaststeden in het Limburgs Kunst
steden-weekeind. Meer info op bo
venstaand adres. 

Ambiorix en 

Maria waicen 

beiden over 

Tongeren. 
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Ontdek vandaag nog het verleden! 
Parel aan de kroon van de Tongerse be
zienswaardigheden IS natuurlijk het Callo-
Romeins Museum. Dit gebouw valt In eer
ste instantie al op door de merkwaardige 
architectuur. Omgeven door een glas
wand staat de voorgevel symbool voor de 
archeologische en historische gelaagd
heid van de geschiedenis van de stad. Die 
laag wordt met alleen duidelijk geïllu
streerd door de archeologische site bij de 
O L V -basiliek, maar ook binnen de muren 
van het museum zelf In de kelderver
dieping zijn de oudste voorwerpen ten
toon gesteld, een verdieping hoger de 
iets jongere Het hoeft geen verder be
toog dat in een Gallo-Romeins museum de 
aandacht vooral uitgaat naar objecten uit 
die tijd. 

Een nadere blik op de 'attractietentoon-
stelling' - In de onderste verdiepingen van 
het museum - willen we u evenwel niet 
onthouden Deze tentoonstelling is op
gebouwd rond 'Het geheim van de do-
decaéder'. Het ding kwam enige tijd terug 
veelvuldig in het nieuws omdat het 'voor 

füe grap' uit het museum was ontvreemd. 
De verdwijning haalde, ook al omdat het 
gebeurde in de zomervakantie, de voor-

De mysterieuze dodecaéder 

pagina van meerdere kranten Deze pen-
tagon-dodecaeder (pentagon = vijf hoek, 
dodeca = twaalfvlak) beroert nochtans al 
langer de gemoederen: niemand weet 
immers wat het is, waarvoor het gebruikt 
werd, . Het Tongerse exemplaar is bo
vendien niet uniek, er zijn er zo'n 90-tal 
gevonden. De kans dat het een (mislukt) 
kunstwerk betreft, lijkt dan ook uitge
sloten. Andere mogelijkheden zijn: een 
wapenknots, een scepterknop, een speel
tuig, een dobbelsteen, een kaarshouder. 

een kalibermeter, een mythlsch-rellgieus 
symbool. Mensen met betere ideeën wor
den verzocht zich snel te melden 
Rond dit mysterie heeft het Gallo-Romeins 
museum een aparte tentoonstelling op
gebouwd In het decor van een arche
ologische site staat een reusachtige, uit-
eengespatte dodecaëder centraal De be
zoeker-archeoloog wordt uitgenodigd om 
mee te denken over de betekenis en de 
functie van de caëder Een trap sym
boliseert de overgang van het heden naar 
het verleden, diep onder de grond. Sym
boliek primeert in dit luik. In het Grieks 
theater b.v ligt het borstbeeld van koning 
Leopold tussen het puin. Dit beeld moet 
aanzetten tot het relativeren van macht, 
roem en rijkdom. Allen zijn ze, zoals een 
mensenleven, tijdelijk, Alles wordt ge
schiedenis. Tongeren Is daar het beste 
voorbeeld van. 

o» Het Cailo-Romeins Museum van 
Tongeren is dageiUks geopend. Ge
sloten tussen Kerstmis en nieuw-
Jaar. Reserveren voor rondleidin
gen. Meer info: Kleienstraat 15, 
3700 Tongeren, tel. 012/23.39.14, 
fax 012/39.10.50. 
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