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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

S inds begin juli gaat er geen week 
voorbij of er duiken nieuwe berichten 
op over vleesfraude. 

Volksgezondheidsminister Marcel CoUa (SP) 
ligt nu al bijna drie maanden permanent onder 
vuur. 

Documenten van de Europese Commissie 
toonden aan dat het Instituut voor Veterinaire 
Keuring en het kabinet van de minister reeds 
lang voor 2 juU '97 op de hoogte waren van het 
gesjoemel in de haven van Vlissingen en de 
betrokkenheid van het Wingense bedrijf van 
Christiaan Dierickx. Erger nog, ondanks 
waarschuwingen van de anti-fraudedienst van 
de Europese Commissie, kende minister CoUa 
eind mei het Wingense Tragex-Gel een heuse 
exportlicentie toe. Reeds halverwege juh 
schreef Jaak Vandemeulebroucke een open brief 
aan eerste minister Dehaene. Die vindt het 
blijkbaar onnodig te antwoorden. 

In de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ondervroeg VU-
kamerlid Karel van Hoorebeke, samen met 
collega's uit oppositie en meerderheid, minister 
CoUa reeds twee keer. De 
Volksgezondheidsminister overtuigde geenszins. 
Zelfs de meerderheid blijft aandringen op meer 
uitleg. 

Vorige week bond Jaak 
Vandemeulebroucke de kat nog maar eens de 
bel aan. Of gooide hij de befaamde knuppel in 

de runderstal? Wie zal het zeggen? 

Vandemeulebroucke tikte een document 
op de kop waaruit blijkt dat de Belgische 
inspectiediensten reeds jarenlang bijzonder laks 
optreden tegen fraudeurs. En in dat officiële 
document, gedateerd 8 juH 1996, werden zelfs 
fraudepraktijken vastgesteld in een bedrijf dat 
pas dertien maanden later door minister Colla, 
onder druk van de recente fraudeschandalen, 
gesloten zou worden. 

Maar er is meer: het document bewijst 
dat niet alleen de inspectiediensten van 
Volksgezondheid slecht werk afleveren maar 
dat er ook problemen zijn bij de departementen 
van Landbouw en de administratie van douane 
en accijnzen. De regering, en dan vooral 
minister Karel Pinxten (CVP), reageerde 
woedend op Vandemeulebroucke's 
persconferentie. We zijn dat stilaan gewoon. 

Jammer is echter dat de 
Landbouwminister uit een perstekst van 11 
bladzijden slechts één paragraaf lichtte die hij 
meende te moeten weerleggen. Dat deze brave 
man eigenlijk naast de kwestie heen fietste is 
minder geweten. Maar dat hij ziedend van 
woede is, staat buiten kijf. 

Boze telefoontjes aan de hoofdredactie 
van het Belang van Limburg dwongen de krant 
er toe een „rechtzetting" vanwege de minister 
te pubhceren. 

Lees blz. 5 

VU Vindt vitaliteit terug. 

Well< viees houdt Coiia in de l<uip?. 
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2de Ketjesdag geslaagd 

Bij hoog en laag: voetbal 

Ambassadeur in Baskenland 

W ij schrijven dit kommentaar enkele 
uren voor premier Dehaene in de 

federale Kamer de regeringsverklaring 
1998 voorieest Maar reeds eerder waren 
de grote lijnen van zijn zgn. State of the 
Union bekend, gew/lkt en gewogen en te 
licht bevonden. 
De polltiehervorming en de verlaging van 
de arbeidskosten, zijn de twee specta
culaire kenmerken van het komende be
leid. Zo heet het. Maar ze werden reeds bij 
voorbaat en vanuit verschillende hoeken 
genadeloos weggesabeld. En dat kon ook 
moeilijk anders Premier Dehaene Is niet 
verder geraakt dan het zoveelste com
promis. Dat hij en zijn ministers daarbij vele 
verzuchtingen naast zich hebben moeten 
neerieggen raakt ze blijkbaar met, voor 
een zittende meerderheid is het tevreden 
stellen van de coalitiepartners ook een 
vorm van aan politiek doen 
Neem nu de hervorming van de politie. Er 
waren de aanbevelingen van de com-
mlssie-Dutroux, deze kregen de ruime 
steun van de federale Kamer, er waren tal 
van Vlaamse burgemeesters die vanuit 
hun praktijk bleven pleiten voor een in
tegratie van de korpsen, er waren de 
specialisten in diverse politieke partijen, en 
er was het Vast Comité-P dat bij monde 
van zijn voorzitter Freddy Troch ,,van een 
gemiste historische kans" sprak' Dit alles 
mocht niet baten, want PS, PSC en PRL 
hadden het voorstel reeds eerder afge
schoten, bovendien voelt de SP zich ge

roepen om het bestaan van de Rijkswacht 
tot de laatste snik te verdedigen. En dan is 
er nog de Rijkswacht zelf, een korps ouder 
dan de Belgische staat, met eigen traditie 
en cultuur, met eigen weddeschalen, met 
een aparte scholing en met een hiërar
chische structuur die vele stormen heeft 
doorstaan. Bovendien mag met vergeten 
worden dat politieagenten benoemd wor
den door plaatselijke bestuursmeerder-

Het 
zoveelste 

compromis 
heden en daardoor een zekere aanhan
kelijkheid en/of onderdanigheid betonen, 
terwijl rijkswachters door hun andere vorm 
van recrutering onafhankelijk staan te
genover een toevallige politieke meer
derheid. Er zal dus meer nodig zijn dan een 
papieren consensus om de Rijkswacht van 
marsrichting te doen veranderen. 
Eerste doekje tegen het bloeden is de 
lokale politieraad, waarvan de burgemees
ter inderdaad deel uitmaakt en waarin hij 
inderdaad mag meepraten over de plaat

selijke rijkswachtbrigade, die haar echte 
chef echter wel ergens anders heeft wo
nen. Tweede doekje is de belofte van de 
regering om over vier jaar een evalutale 
van de samenwerking tussen de lokale 
politiekorpsen te houden. Maar mens 
toch! Hoe rijk is dit land reeds aan eva
luaties ai dan niet in ad hoc commissies? 
Wie kan ze nog tellen, de in vele gevallen 
ook nog slapende commissies? 
Niet in het minst is er de opmerking dat de 
nieuwe politie pas In 1999 operationeel zal 
zijn Wat bij ons de vragen doet rijzen a 
voor of na de verkiezingen' b wie zal er 
dan de federale regeringscoalitie vor
men? 
Tweede spoor in de regenngsverklaring '98 
Is de veriaging van de arbeidskosten met 
de bedoeling de werkgelegenheid op te 
vijzelen. 12 miljard frank is het bedrag dat 
het kabinet-Dehaene voor volgend jaar 
voorstelt, maar aangezien deze maatregel 
pas in juli van kracht wordt gaat het slechts 
om ...6 miljard fr In 1999 zou met 12 
miljard fr veriaagd worden, om vanaf het 
jaar 2000 merkelijk te verminderen ais 
als er voldoende budgettaire ruimte is En 
als de coalitie, die dan de lakens uitdeelt, 
ondertussen geen andere plannen hul
digt 
Over de wijze waarop deze arbeidskos-
tenverlaging moet werken was het dins
dagmiddag nog gissen Misschien weet 
het kabinet dat zelf niet, want zo'n plan
nen moeten de steun van vakbonden en 

werkgevers meekrijgen. Met zijn gulle 
vooruitzichten hoopt premier Dehaene 
hen echter rond de tafel te krijgen en te 
vernemen hoe het verder moet. Hij wil 
daarmee twee doelen bereiken. De ver
deeldheid tussen zijn coalitiepartners over 
het al dan niet invoeren van een Algemene 
Sociale Bijdrage verdoezelen en de zgn 
sociale partners uit hun kot lokken Zeker 
nu blijkt dat de zovele federale banen
plannen weinig zoden aan de dijk brengen. 
Dehaene heeft zich deze week eens te 
meer als handige stuurman bevestigd 
Want tussendoor heeft hij ook aan het 
christelijk ziekenfonds gedacht en 1 mil
jard fr vrijgemaakt voor de chronische 
zieken waarvoor de CM onlangs op straat is 
gekomen Maar of deze schone geste zal 
volstaan om het CVP-ongenoegen over 
het uitblijven van hervormingen in de 
gezondheidszorg op te vangen, is zeer de 
vraag. 
Dat de media nog voor het officieel open
baar maken reeds de inhoud van deze 
regeringsverklanng kenden is onwezenlijk 
Opnieuw werden de federale Kamerieden 
voor schut gezet. Maar wie anders dan de 
regeringsleden zelf beschikten over de 
tekst? Het hele weekeinde speelden de 
media informatie door en gaven bepaalde 
ministers, praatvaar Vande Lanotte op 
kop, er de details gratis bij. 
Het is wel duidelijk, de Nieuwe Politieke 
Cultuur zal met vanuit de regering komen' 

Maurlts van Lledekerke 



Er is leven na de dood! 
Een begrafenisondernemer die een aantal 

van zijn produkten in solden zet: het is 

weer eens wat nieuws. Begrafenissen 

Reweghs-Pipeleers meent dat het kan en 

geeft daarom, luidens Het Belang van 

Limburg, tot Allerheiligen 25% korting op 

o.a. kerkhofstukken. De Federatie van 

Begrafenisondernemers heeft al laten weten 

dat deze 'promotie' toch wat vergaat. 

Verboden is het nochtans niet. In deze 

beroepscategorie geldt, zoals bij 

bijvoorbeeld journalisten en advocaten, 

een deontologische code. 

Gezien niet alle begrafenisondernemers 

deze code onderschrijven, is ze evenwel 

'dode letter'. Klein detail nog: 

doodskisten worden niet afgeprijsd. 

Geen tweede gratis dus! 

vu-Plus 
„Net zoals Vandekerckhove binnen zijn moederpartij, doet 
Vangermeersch binnen zijn partij al geruime tijd zijn 
uiterste best om de democratische Vlaams-nationale top 
tot wat meer soepelheid jegens andere politici te be
wegen. En dat lukt op het Barrikadenplein zeer redelijk. VU-
voorzitter Bert Anciaux zelf droomt al geruime tijd van een 
'VU-Plus' en SIgurd Vangermeersch en Patrick De Win 
mogen daarover regelmatig proefballonnetjes oplaten 
met verklaringen die Anciaux zelf niet kan of mag in de 
mond nemen, maar die hij in stilte wel deelt." 
Fillp Rogiers in De Morgen yan donderdag 2 oktober j. l. 

^ D O O R D E W E E K S ^ 

Wlvina Demeester is tot het 
opzienbarende besluit gekomen dat 
mensen meteen kabelabonnement die 
geen Kijk&Luister-geld betalen waar
schijnlijk zwartkijkers zijn. Ze vraagt de 
zowat 150.000 mensen in dit geval 
meer 'burgerzin' aan de dag te leggen. 
Dat best eerst K&L-geld betaald wordt 
vooraleer een kabelabonnement toe te 
staan, schijnt niet in haar op te ko
men. 

j Reginald Moreels van zijn kant 
heefteen boek geschreven en is, vol
gens De Standaard, „eigenlijk een 
transcendentaal en metafysisch poli
ticus." Het boek gaat niet over „de 
vraag hoe je verkiezingen wint, een 
hervormingsplan voor Abos door de 
Kamer sleept of hoe je een eigen
zinnige Congolese leider ertoe dwingt 
mensenrechten serieus te nemen." 
Het valt te hopen dat niet alle ministers 
transcendentaal en metafysisch gaan 
denken. Of deden ze dat al, maar wis
ten wij het niet? 

j De afgelopen vijf jaar nam het 
aantal Jeugdiiulzen met 130 eenhe
den toe. Vlaanderen telt nu er nu 230. 
De spectaculaire stijging zou vooral te 
danken zijn aan het positiever imago 
dat verkregen werd door o.a. de be
richtgeving In de media. 

Herman Candrles stapt begin 
volgend jaar uit het politieke leven. Hij 
begon zijn politieke loopbaan bij de VU, 
maar stapte in 1993 over naar de CVP. 
Candrles zal op 1 januari 1998 pen
sioengerechtigd zijn. 

j Z o ' n 60.000 mensen kochten 
afgelopen weekeinde een ticket voor 
de 15de Trein-, Ti'am-. Busdag. 

j Het Waalse gewest is bereid om 
de noodlijdende wapenfabriek FN-
Herstal over te nemen voor om en bij 
de 2,5 miljard fr Een andere potentiële 
overnemer, het Amerikaanse Colt, zou 
3,5 miljard veil gehad hebben. 

Ig Het verlenen van een dubbele 
naam aan kinderen lijkt veld te winnen. 
Bijna twee jaar geleden diende VU-
senator Anciaux een wetsvoorstel in 
die zin in. 

j l Nog 15 para's zouden vervolgd 
worden omwille van schendingen van 

, de mensenrechten tijdens een huma-
, nltaire missie in Somalië. 

SAMENWERKING 
Uit de recente discussie naar aanleiding 
van het plan-Dillemans valt af te leiden 
dat het niet eenvoudig zal zijn om de 
ideologische opsplitsing van het uni-
verstiraire landschap in Vlaanderen te 
verlaten (zie blz. 3). In haar wekelijkse 
mededeling pleit de VU ervoor om de 
ideologische strijd tussen de Vrije Uni

versiteit Brussel (VUB) en de Katholieke 

Universiteit Brussel (KUB) op te geven. 
VU-Limburg is van mening dat er één 
sterke Universiteit Vlaanderen moet ko
men, waarvan de huidige instellingen als 
autonome polen deel uitmaken en waar
binnen zij kunnen en moeten samen
werken. In sommige academische krin
gen wordt eraan gedacht om het ide
ologisch pluralisme door het "baksteen
pluralisme" te vervangen. Dat houdt in 
dat studenten naar eigen goeddunken en 
gebruik makend van kwalitatief hoog
staande studierichtingen aan verschei
dene universiteiten opleidingen kunnen 
volgen. Het wordt tijd dat de univer
sitaire top in deze richting denkt. Het 
zou het belang van de student en de 
kwaliteit van het universitair onderwijs 
ten goede komen 

Als het van VU-Limburg afhangt zouden 
de studenten daarbij de grens kunnen 
oversteken. Laurens Appeltans, Frieda 

Brepoels, Johan Sauwens en Jos Truyen 

wensen dat het Limburgs Universitair 

Centrum (LUC) groeit via een verre
gaande samenwerking met de Univer

siteit Maastricht. 

PANIEK 
De Vlaamse stafhouders hebben beslist 
een Vlaamse Raad voor Advocaten op te 
richten. Deze moet de Belgische Na

tionale Orde van Advocaten vervangen. 

Binnen de Belgische Orde rommek het al 
geruime tijd. De Vlaamse stafhouders 
zijn niet te spreken over de ongelijke 
verdehng van pro-deo vergoedingen tus
sen de deelstaten. Voor de pro-deo 
rechtshulp beschikken de Franstalige ba
lies over 246 miljoen fr, de Neder
landstalige balies over slechts 199 mil
joen fr. Omdat de Franstaligen enige 
controle ter zake weigerden, eisten 13 
van de 14 Nederlandstalige stafhouders 
het ontslag van de Franstalige deken 
Joseph Michel. Dat werd verhinderd 
door de 14 Franstalige stafhouders die 
de steun kregen van de Gentse staf
houder Luc De Muynck. 

Toen de overige 13 NederlandstaHge 
stafhouders daarop beslisten een 
Vlaamse Orde op te richten en niet 
langer de vergadering van de Algemene 
Raad van de Belgische Orde bij te wo
nen, raakte vice-deken Paul van Mal-

leghem, ook een Gentenaar, in paniek. 
Niet toevallig zou hij de nieuwe deken 
van de Belgische Orde moeten worden. 
Hij neemt het dan ook op voor deze 
orde. Zo beweert hij opeens „dat over 
alles kan gepraat worden, ook over het 
oprichten van twee taalvleugels binnen 
de Belgische Orde." Van Malleghem 
maakt zich bovendien sterk dat de on
gelijke vergoedingen verklaarbaar zijn 
omwille van het groter aantal bestaans
minimumtrekkers in Brussel en Wal
lonië. 

Van Malleghems' verklaring is een 
doekje tegen het bloeden. De Franstalige 
stafhouders hadden reeds lang moeten 
instemmen met een extern onderzoek. 
De Vlaamse Raad voor Advocaten mag 
erop rekenen dat de VU alles in het werk 
zal stellen om zo snel mogelijk het wett-
telijk kader in het parlement af te dwin-

I 

Vlaamse 

advokaten 

houden eer 

aan zichzelf. 

gen. Een tweede wetsvoorstel beoogt de 
overheveling van de pro deo-rechtshulp 
naar de gemeenschappen. Overigens zijn 
de ontwikkelingen binnen de Belgische 
Orde een voorbode van de splitsing van 
de rechterlijke organisatie. Deze eis 
wordt prioritair bij de noodzakelijke 
hervorming van Justitie. 

SAMSONITE-
RECHTERS 
In de federale ministerraad ligt een wets
ontwerp op tafel, ingediend door mi
nister van Justitie Stefaan De Clerck, dat 
een verandering van de taalwet beoogt. 
Tot nu toe stipuleert de taalwet dat 2/3 
van de Brusselse magistraten de beide 
landstalen perfect moet kennen. Een 
sinds jaren gecreëerde toestand waarbij 
de voorgaande en Franstalige ministers 
van Justitie Mo«rea«x (PS), Gol (PRL) en 
Wathelet (PCS) deze taalwet via benoe
mingen overtraden, zou nu wettelijke 
navolging krijgen. 
Onder het mom van gerechtelijke ach
terstand en organisatorische moeilijk
heden wil minister De Clerck dat nog 
slechts één derde van de Brusselse ma
gistraten de beide landstalen perfect 
moet beheersen. 

De Vlaamse Juristenvereniging (VJV) 
vindt dat de minister op die manier 
„toegeeft aan de sabotage die de vorige 
Franstalige ministers van Justitie hebben 
gepleegd." De vereniging is bij de mi
nister op bezoek geweest. Ze stelde hem 
voor de gerechtelijke achterstand in 
Brussel te verhelpen door gebruik te 
maken van rondreizende rechters, ook 
wel Samsonite-rechters genoemd. 
Vlaams VU-parlementslid Etienne van 

Vaerenbergh is van mening dat het be
doelde wetsontwerp gekoppeld moet 
worden aan de splitsing van het ge
rechtelijk arrondissement Brussel in een 
tweetalig gerechtelijk arrondissement 
Brussel en een Nederlandstalig gerech
telijk arrondissement Halle-Vilvoorde. 
„Halle-Vilvoorde is het beu geconfron
teerd te worden met eentalig Franstalige 
politiediensten, eentalige parketmagi
straten en eentalige rechters." 

ADJUNCT-PROCUREUR 
In zijn jaarlijkse toespraak voor de pro
vincieraad wees de provinciegouverneur 
van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte 

erop dat het samengaan van het ge-
^ rechtelijk arrondissement Brussel en 

Halle-Vilvoorde een handicap vormt 
voor het veiligheidsbeleid in Vlaams-
Brabant. In Halle-Vilvoorde is een ander 
opsporings- en vervolgingsbeleid nodig 
dan in Brussel waar men vooral te kam
pen heeft met zware criminaliteit. 
Daarom wil De Witte bij het parket van 
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Se non è vero... 
„Beste Freddy, mag ik je van harte feliciteren met de 
keuze van Wendy van Wanten als muzikale gastvedette 
op je komende balavond. Je hebt de hoofdschotel 
af gevogeld, Freddy. Echt waar! Geen nood dat je mijn 
raad niet hebt opgevolgd. Ik moet toegeven dat Wendy 
veel meer een 'allround' artieste is dan de door mij 
voorgestelde homogene jongerengroep 'Get Ready'. 
(...) Alleen al in het kader van de nieuwe politieke 
cultuur, die nu ook de vrouwen veelvuldiger de po
litieke liefde wil doen bedrijven , is jouw keuze niet te 
bekritiseren. Toch moet je toegeven, Freddy, jouw 

zangvedette Wendy heeft een wulps verleden. (...) En 
weet je waarom ze voor jou komen? Omdat je geen 
hypocriet bent en altijd iedereen met de glimlach 
probeert te helpen. Jouw politieke cultuur is mooi door 
zijn eenvoud en menshevendheid. (...) Wendy mo
menteel een vibrator cadeau doen, is een in de tijd 
achterhaalde en vulgaire keuze, dat besef ik nu ook. (...) 
Geef Wendy als aandenken een kist Zuid-Limburgs 
fruit. Als je mag kiezen tussen appels, peren of pruimen, 
neem dan de laatste fruitsoort." 

m Uit Freddy Fey tons Flash, driemaandelijks uit
gegeven door Freddy Feytons, Vlaams volksvertegen
woordiger voor de VLD. 

„Uit één van de peilingen bleek ook dat in Vlaanderen 
meer dan 10 procent van de kiezers bereid was op 
vertegenwoordigers van de Witte Comités te stemmen. 
(...) Hoe dan ook, die peilingen vormden voor de 
partijleiding een aansporing om snel contacten aan te 
boren met allerhande politieke - soms marginale -
groeperingen. De jongste weken en maanden werd 
daarom druk overlegd met vooraanstaanden van de 
Witte Comités - vader Paul Marchal heeft in het jongste 
nummer van het VLD-huisorgaan De Burgerkrant zijn 
„geloof in de politiek" al openlijk beleden." 

Uit een artikel van Rik Van Cauwelaert over de 
VLD in Knack van 2 oktober j.1. 

• DOORDEWEEKS • 

Brussel een adjunct-procureur des Ko-
nings aanwijzen voor het opsporings- en 
vervolginsbeleid in Halle-Vilvoorde. 
De gouverneur hekelde ook de taal
problemen in het gerechtelijk arron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Deze problemen doen zich voor tussen 
politiediensten en Nederlandsonkun-
dige parketmagistraten. 

TAALPREMIE 
Onlangs besliste Vlaams minister voor 
Binnenlandse Aangelegenheden Leo 

Peeters (SP) om via een omzendbrief de 
taalpremie voor nieuwe ambtenaren in 
de faciliteitengemeenten af te schaffen. 
Die premie werd toegekend in ruil voor 
de vereiste van tweetaligheid en het 
slagen van een verplicht taaiexamen. In 
feite werd daardoor de indruk gewekt 
dat de faciliteitengemeenten tweetalig 
bestuurd werden, terwijl deze gemeen
ten tot het Nederlandstalig grondgebied 
behoren. 

Peeters schafte de premie dan ook af. Dat 
was echter niet naar de zin van de 
Franstalige burgemeesters van de zes 
faciliteitengemeenten die zich tegen de 
maatregel verzetten. 
De randgemeente Wezembeek-Oppem 
wil dat de Raad van State de omzend
brief vernietigt. De Vlaamse eenheids-
lijst Democraten Wezembeek-Oppem 

(DWO), behorend tot de meerderheid, is 
het daar niet mee eens. 

UITSTEL 
In mei 1996 diende Herman Suykerbuyk 

(CVP) in het Vlaams parlement een 
voorstel van decreet in om de voor
waarden te regelen waaronder de ge
troffenen van de repressie én van de 
Spaanse burgeroorlog van bijstand zou
den kunnen genieten. In de commissie 
Welzijn werd de behandeling van het 
voorstel meerdere malen opgeschort. De 
bevoegde minister Luc Martens (CVP) 
wil eerst nagaan of het voorstel de toets 
van de Raad van State en het Arbi
tragehof kan doorstaan. Alvorens de 
uitvoeringsbesluiten te schrijven zette hij 
een aantal professoren aan het werk om 
uit te maken of het decreet "juridisch 
steek houdt". Die professoren, die in 
feite het werk van de parlementsleden 
overnemen, zetten één en ander niet 
graag "op papier". De commissie ging 
akkoord om de behandeling van het 
voorstel nog maar eens uit te stellen. 
Voor de kerstvakantie moet de kogel 
door de kerk. In een periode van vrede 
en verzoening zou dat gepast zijn. 

SCHEIDEN 
Naar aanleiding van het nieuwe par

lementaire jaar in de federale kamer van 

volksvertegenwoordigers verkaarden 
drie Vlaamse partijen, VU, Vlaams Blok 
en VLD, dat de staatshervorming voor 
hen op de parlementaire agenda moet 
geplaatst worden. Wie denkt dat enkel 
politieke partijen met een communau
taire vlucht vooruit begaan zijn, vergist 
zich. 

Uit een onderzoek uitgevoerd door het 
Amerikaanse tijdschrift Reader's Digest 

blijkt dat een kwart van de Belgen geen 
toekomst meer weggelegd ziet voor het 
land. 16% van de Belgen meent zelf dat 
het wenselijk zou zijn mocht België tegen 
het jaar 2017 verdwijnen. 

D-DAC 
Zo'n 4000 bezoekers namen deel aan de 
D-Dag voor Democratie. Dat moest een 

uitloper worden van de Witte Mars, 
maar werd het niet. Het gewone volk 
was nauwelijks aanwezig, wel talrijke 
politici en vertegenwoordigers van de 
culturele eUte. 

De organisatoren Triangel en het Cen

trum voor Politieke Vernieuwing maak
ten er een ludieke dag van. Er werd 
politiek cabaret opgevoerd, politici on
dervroegen journalisten en omgekeerd, 
de ene partij ronselde leden voor de 
andere partij. Er werd veel gelachen, 
maar ook gedebateerd: over justitie, het 
referendum, de opkomsplicht en stem
recht voor migranten. 
Het Vlaams Blok werd niet uitgenodigd, 
wat de partij in staat stelde de aandacht 
te trekken. De PVDA was niet opgezet 
met de "burgerlijke schijndemocratie". Jan Declelr In Nederland bekroond. 

Met de opening van het academisch jaar is de strijd 
tussen de Vlaannse universiteiten losgebarsten. 

Aanleiding Is het plan-DlIlenaans dat op vraag van Vlaams 
minister van Onderwijs Luc van den Bossche (SP) werd 

opgesteld. 

Kat en muis 
Vlaams minister van Onderwijs Luc van den 
Bossche gaf de Leuvense oud-rector Roger 
Dillemans de opdracht een voorlopig plan 
uitte werken om de Vlaamse universiteiten 
te "optimaliseren" en "rationaliseren". Met 
dit wollig woordgebruil< wordt eigenlijl< 
bedoeld dat het aantal studierichtingen 
moet verminderen. Op 'f ietsafstand" heeft 
ellce Vlaamse provincie haar universiteit. 
Eli<e universiteit heeft haar studie-aanbod 
opgedreven. Dat heeft tot een versnipperd 
aanbod aanleiding gegeven. Er worden 
teveel, dezelfde opleidingen met te weinig 
studenten aangeboden. Deze concurren
tieslag leidt niet enkel tot financierings
problemen, maar ook tot kwaliteitsver
mindering, Dillemans pleit dan ook voor 
een minimale verscheidenheid in het uni
versitaire aanbod. Om de kwaliteit en be
taalbaarheid van het Vlaams universtlair 
ondenwijste waarborgen, is samenwerking 
tussen de universiteiten geboden Van zo
dra samenwerkingsverbanden gestalte 
krijgen, denkt de Onderwijsminister eraan 
om de unviverstelten nog slechts op basis 
van het aantal studenten te financieren 
Dillemans wil twee grote en twee mid
delgrote universiteiten, respectievelijk Leu
ven en Cent en Antwerpen en de VUB, 
behouden. Op deze - min of meer - re-
gionalistische visie is er één uitzondering 

op de regel. Zo zouden de Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL), de Kortrljkse af
deling KULAK en de Katholieke Universiteit 
Brussel (KUB) - dat enkel kandidatuur- en 
postgraduaatopleidingen aanbiedt - in een 
confederatie opgaan Opvallend daarbij is 
dat een autonome regio als Brussel niet in 
rekening wordt gebracht. Het ware lo
gischer geweest mocht men aan een sa
menwerkingsverband tussen VUB en KUB 
hebben gedacht. Niet in het minst omdat 
daardoor het Vlaamse universitaire land
schap in Brussel wordt versterkt. Dat dacht 
ook VUB-rector Els Witte, die bovendien 
vreest dat een samengaan van de kleine 
KUB en de grote KUL het leven van haar 
vrijzinnige universiteit zal verzuren. Witte 
wil dat het katholieke Leuven uit Brussel 
wegblijft, want gewaagt van „een on
eerlijke concurrentiestrijd met een Ide
ologisch tintje." 
Vooral vanuit een regionale visie en een 
Vlaamse reflex dachten ook de meeste 
professoren binnen de KUB aan een sa
menwerking met de VUB. Toen het plan-
Dillemans begin juli 1997 uitlekte, kwamen 
gesprekken op gang tussen sommigen van 
VUB, waaronder Els Witte en sommigen 
van KUB, waaronder Ehc Defoort en Mare 
van Hoecke. Brussels staatssecretans Vic 
Anciaux (VU), lid van de Raad van Bestuur 

van VUB, diende zich als gesprekspartner 
aan. Eerst wou een beperkt aantal pro
fessoren van KUB aan één grote Brusselse 
Universiteit, de UB, uitbouwen Dat voor
nemen werd al vlug opgeheven om de 
ambities wat te mifderen en ze in de 
richting van samenwerking op verschei
dene terreinen te sturen. Zowel VUB als 
KUB willen immers hun "identiteit' behou
den. Dat bracht beide universiteiten ertoe 
om te gaan samenwerken op ten^inen als 
postgraduaatsopleidingen, permanente 
vorming en wetenschappelijk onderzoek. 
De RVB van VUB keurde het plan goed, de 
Academische Raad van KUB beschouwde 
het als een evidentie. 
Toen KUB-rector Constant Matheeussen 
eind september 1997 verklaarde een con
federatie met KUL te willen uitbouwen, 
maar intense samenwerking met VUB niet 
uit te sluiten, en daarmee in feite op twee 
paarden wedt, ontstond een kat-en-muis-
spel tussen de rectoren van de verscheiden 
universiteiten VUB-rector Witte beet fel 
zich af en dreigde met een ideologisch-
juridisch conflict indien de VUB vanuit Leu
ven wordt bedreigd. KULrector André Oos-
terlinckantMOorüüe daarop dat hij zich niet 
door de VUB wil laten opjutten. Eigenlijk 
moet Leuven niet veel van het kleine broer
tje KUB weten. Het ziet ernaar uit dat de 
KUB als pion wordt gebruikt in het schaak
spel tussen VUB en KUL. Dat valt af te lezen 
uit de wil van Oosterilnck om VUB en de 
Universiteit Antwerpen (UA) te laten sa
menwerken. Op dat moment is de KUB niet 
meer van tei. En dat zou spijtig zijn. Want 
het Nederlandstalig universitair ondenwijs 
moet in Brussel "optimaal" aangewend 
worden. De vu wil dat de ideologische 
strijd tussen KUB en VUB ophoudt en dat 
beide Bmsselse universiteiten samenwer
ken. Vic Anciaux is bereid daarbij een be
duidende, maar discrete rol te spelen. 

(evdG) 
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stof tot spreken 
„In de gevangenissen van het 

Nederlandstalige landsgedeelte zitten een 

aantal Franstalige personen opgesloten. 

Sommigen onder hen klagen over die nieuwe 

vorm van isolement." Uit een vraag van 

kamerlid Martine Schüttringer (Ecolo). 

„Het aantal Franstalige gedetineerden 

opgesloten in de inrichtingen in Vlaanderen 

bedroeg (...) 689. Deze gedetineerden kunnen 

afstandsonderwijs volgen dat wordt 

georganiseerd door de Franse Gemeenschap. 

In het grootste deel van de inrichtingen 

worden lessen Nederlands georganiseerd voor 

niet-Nederlandstalige gedetineerden. (...) In 

sommige inrichtingen worden 

informatiedagen over verschillende thema's 

in het Frans georganiseerd wanneer er 

voldoende Franstalige gedetineerden 

geïnteresseerd zijn." Uit het antwoord van de 

minister van Justitie. 

Dit land blijft verwonderen! 

4 

^ WETSTRAAT ^ 

Het is een hoogst merkwaardige vaststelling. Tot 
voor enkele jaren was het gebruikelijk dat, 

maandelijks, opiniepeilingen omtrent de 
kiesintenties gehouden werden. Afgenomen door 

Dimarso werden ze door De Morgen afgedrukt. 
Voor politieke,,freaks" was het telkens weer een 
nerveus uitkijken naar mogelijke verschuivingen. 

Niet zo zeer de bereikte score noemen kenners van 
opiniepeilingen betekenisvol, wel de trend 

of de evolutie. 

VU Vindt haar 
vitaliteit terug 

Sinds de verkiezingen van mei 1995 is het 
stil op het vlak van het politiek opiniëren. 
Voor maandelijkse bevragingen wenst 
zich blijkbaar niemand meer te enga
geren, laat staan om er telkens weer voor 
te betalen. Occasioneel gebeurt het nog 
wel eens, zij het dat de resultaten heel 
discreet en nog enkel binnenskamers 
worden besproken. Van publiceren of er 
ruchtbaarheid aan geven in de media is al 
lang geen sprake meer. Volgens „boze 
tongen" zou dit een afgeleide zijn van het 
feit dat de zogenaamde traditionele par
tijen allesbehalve goed scoren in recente 
peilingen. Het zij dan maar zo. Dat men 
daarom verzaakt om de kiesintenties vrij 
te geven, is op zich toch wel bedenkelijk. 
Het getuigt, zacht gezegd, van struis
vogelpolitiek. 

ONDERSCHATTING 

De enige krant die zich tot op vandaag 
nog inlaat met bevragingen omtrent kie
sintenties is La Libre Belgique. Twee- tot 
driemaal per jaar wordt daartoe op Mar
keting Unit beroep gedaan. Verder is het 
zo dat enkel de kiesintenties voor de 
Kamer opgevraagd worden. Als vanzelf, 
zeker vanuit de VU beschouwd, roept dit 
bepaalde nuances op. Het is immers zo 
dat met name de kiesuitslag voor de 
Kamer het laagst ligt, beduidend lager 
dan voor Senaat of Vlaams Parlement. 
Zo bedroeg de VU-score bij de ver
kiezingen van 21 mei 1995,7,4% voor de 
Kamer tegenover 9,1 % voor het Vlaams 
Parlement. 

De inschatting van opiniepeilingen, zoals 
opgevraagd en gepubliceerd door de Li

bre, roept bovendien een tweede be
denking op. Het feit dat de bevragingen 
buiten proportie hoog liggen in het Brus
selse en dit in verhouding tot de rest van 

het land, leidt vanzelf tot een nogal zware 
onderschatting van het VU-gemiddelde. 
Een vergelijking van de kiesintenties zoals 
ze werden vrijgegeven kort voor en na 21 
mei 1995 met de concrete stembusgang 
zal dit verduidelijken. Volgens de Libre 

Belgique lag het VU-potentieel voor de 
Kamer in februari 1994 op 4,4%, in 
december 1995 op 4,2%. Het effectief 
resultaat van de stembusgang lag daar
entegen met 7,4% zo'n 3% hoger. Of 
anders gesteld: men moet er gewoon 
rekening mee houden dat peilingen, zoals 
verricht door Marketing Unit, tot een 
onderschatting van de realiteit leiden 
voor wat de Volksunie betreft. 
Zoals hoger gesteld zijn de vermeende 
preciseringen in peilingen naar kiesin
tenties hoe dan ook van ondergeschikt 
belang. Echt belangrijk zijn de tendensen 
die men eruit kan afleiden. Zo brengen 
ons de peilingen uit de Libre, over alle 
nuanceren heen, tot een toch wel erg 
hoopgevende inschatting voor de VU. 
Tussen eind 1995 en september 1997 is 

Chris Vandenbroeke 

aldus sprake van een continue, bete
kenisvolle groei die omzeggens op een 
verdubbeling van het kiespotentieel wijst. 
Sinds december 1995, toen een historisch 
laagterecord in de kiesintenties genoteerd 
werd op een niveau van 4,2%, is over
duidelijk sprake van een heroriëntering. 
Eerst geleidelijk (voorjaar 1996), nadien 
versneld en gestaag blijft de VU aan 
geloofwaardigheid winnen om eind sep
tember 1997 op een score van 8,1% uit te 
komen. 

HERWONNEN DYNAMIEK 

Houdt men rekening met de hoger aan
gehaalde nuances, namelijk dat de cij
fergegevens van de Libre Belgique de 
realiteit onderschatten terwijl bovendien 
precies de kiesuitslagen voor de Kamer 
het laagst voor de VU uitvallen, dan lijkt 
het niet onredelijk om het huidig kies
potentieel op zo'n 10% te bepalen. Ge
geven de foutenmarge van de Libre in 
1994-95 zou zelfs een extrapolatie naar 
11% toe niet langer onredelijk zijn. 
Laten we evenwel de voetjes op de grond 
houden. Cruciaal is vooral de conclusie 
dat de Volksunie terug is van weggeweest. 
De malaise van begin de jaren '90, o.m. 
verwoord in de actie „Wij blijven" en in 
een stembusgang waarbij op 300.000 
kiezers werd gemikt, is verleden tijd. In 
plaats daarvan tekent zich een getemperd 
optimisme af met nieuwe stembusgangen 
die op ruim 500.000 kiezers laten re
kenen. In het jargon van de analisten 
levert zoiets een „two digitscore" op, 
namelijk twee cijfers voor de komma of 
zegge en schrijve 10% en meer. 
Het maakt opnieuw van de Volksunie een 
geduchte partij, met fracties waarnaar 
zowel kwantitatief als kwalitatief opge
keken wordt. Geëxtrapoleerd naar de 

VU-KIESIIMTENTIES 
(KAMER) VOLGENS 
LA LIBRE BEICIQUE 
21 februarM994 4,4% 
25 december 1995 4,2% 
26 maart 1996 5,0% 
29 september 1996 6,8% 
24 maart 1997 7,1 % 
23Juni1997 7,5% 
29 september 1997 8,1% 

samenstelling van het Vlaams Parlement 
levert zo'n score 12 tot 13 zitjes op of een 
derde meer dan thans het geval is. 
Maar zo ver zijn we uiteraard nog niet. 
Zo'n 20 maanden resten ons nog van een 
nieuwe confrontatie met Jan Publiek. Feit 
is wel dat we, in tegenstelling tot de 
voorbije jaren, niet langer schrik hoeven 
te hebben van stembusslagen. 
Thans komt het er op aan om de her
wonnen dynamiek net zozeer als de po
pulariteit van de voorzitter en de inzet 
van alle leden en mandatarissen op alle 
mogelijke niveaus verder ter harte te 
nemen. 

De fase van het doemdenken ligt ruimt 
twee jaar achter ons. Zelfverzekerd kun
nen de verkiezingsjaren 1999 en 2000 
tegemoet gezien worden. Ooit is het 
anders geweest, maar dat is verleden tijd. 
Terug de ambitie mogen koesteren om de 
plaats als middelgrote partij in Vlaan
deren te herwinnen, dat met name is het 
hoopgevend perspectief zoals het uit de 
meest recente opiniepeilingen valt op te 
maken. Het is een perspectief om terug 
trots op te zijn. 

Chris Vandenbroeke 

Vlaams volksvertegenwoordiger 
en Gemeenschapssenator 
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ö p 2 juli 1997 lichtte Emma Bonino, 

EU-commissaris voor 

Consumentenbescherming, haar collega's in over een 

vleesfraudeschandaal in België. Tussen december 

1996 en april 1997 werd door het Wingense bedrijf 

Tragex-Gel 1607 ton Brits vlees opgeslagen in de 

haven van Vlissingen. 974 ton werd verkocht aan 

Franse firma's, die het vlees naar derde landen 

uitvoerden en hiervoor export-restituties opstreken. 

^ ACTUEEL ^ 

Van de 1607 ton, vermoedelijk uit Groot-
Brittannië afkomstig, vlees kwam 698 ton 
op de Russische markt terecht. Maar ook 
in andere landen: Equatoriaal-Guinea 21 
ton (waarvan 10 ton door de autoriteiten 
onderschept werd), 21 ton in Polen, 84 
ton in Bosnië-Herzegowina, 142 ton in 
Egypte (die werden terug naar afzender 
gestuurd) en 8,5 ton in Spanje. 

ONBEGRIJPELIJK 

Toen deze feiten bekend raakten kwam 
minister van Volksgezondheid, Marcel 

Colla, vrijwel meteen zwaar onder vuur 
te liggen, zeker toen - halverwege juli- uit 
Commissie-documenten bleek dat reeds 
op 29 april 1997 Nederlandse en Bel
gische overheden mekaar in Vlissingen 
hadden ontmoet. Bovendien had de anti
fraudedienst van de Europese Commissie 
(UCLAF) op 13 mei het Instituut voor 
Veterinaire Keuring (IVK) een brief be
zorgd waarin het op de hoogte gebracht 
werd van de feiten en uitdrukkelijk ge
vraagd werd de activiteiten van Tragex-
Gel te onderzoeken. Twee huiszoekingen, 
begin juli, door het IVK en de Europese 
Commissie bij de verdachte bedrijven 
uitgevoerd, brachten aan het licht dat in 
Wingene de identiteit van het vlees om
gewisseld werd én dat FVK-keurders ge
zondheidscertificaten hadden afgeleverd 
voor de uitvoer van vlees naar derde 
landen zonder dat... het vlees door hen 
werd gekeurd! 

Ondertussen diende het IVK klacht in bij 
het Brugse parket. De keurders werden 
van passieve corruptie beticht. Toch zal -
ondanks de waarschuwingen van 
UCLAF- de minister van Volksgezond
heid Tragex-Gel op 29 mei alsnog een 
exportlicentie bezorgen. Begrijpe wie 
kan. 

Wie dit alles alvast niet begrijpt zijn de 
leden van de Kamercommissie Volksge

zondheid. Tot tweemaal toe weigerden zij 
Marcel Colla het vertrouwen. 

RAMBO COLLA 

Minister Colla verdedigt zich door te 
stellen dat het om recente fraudeme
chanismen gaat, die uitsluitend te maken 
hebben met het uitvoerverbod van Brits 
vlees. Verder vindt hij de Europese wet
geving té ingewikkeld, soms ontoerei
kend en voelt hij zich door de Europese 
Commissie geviseerd. Die zou alleen Bel
gië op het oog hebben en niet optreden 
tegen andere landen. In augustus wisselt 
minister Colla het geweer echter van 
schouder. 

Als een ware Rambo stormt hij door het 
medialandschap. Ozon-gevaar, Colla is 
erbij. Malaria-muggen op Zaventem, 
Colla duikt op. Gevaarlijke kazen, Colla 
vaardigt een verkoopverbod uit. Pista

chenoten uit Irak, onmiddellijk uit de 
rekken. Ondertussen sluit de minister nog 
drie bedrijven: het Izegemse Verbiest, het 
Antwerpse Belga-Meat en het Zeelse Die-

rickx. 

De minister waakt over de volksgezond
heid! 

Vooral de sluiting op 25 augustus van de 
firma Dierickx te Zele wordt in de pers 
breed uitgesmeerd. Zaakvoerder is Emiel 
Dierickx, broer van Christiaan Dierickx, 
de man achter Tragex-Gel. De sluiting 
van het bedrijf wordt door de minister 
van Volksgezondheid meteen gebruikt in 
zijn verdedigingsstrategie. Daaruit moet 
blijken dat hij en het IVK hun les hebben 
geleerd en nu eindelijk het probleem bij 
de wortel aanpakken. Maar is dit hoera-
geroep wel gerechtvaardigd? Of hebben 
we ook hier te maken met een dossier dat 
de vergelijking met het Tragex-Gel-dos-
sier kan doorstaan? Het heeft er alle 
schijn van. 

antwoordelijkheid van de minister van 
Financiën, dhr. Maystadt. 
Maar ook het IVK krijgt een veeg uit de 
pan. Na Europese controles bij Dierickx 
in Zele, eind 1995, werd vastgesteld dat 
het IVK er haar werk niet doet: in
specteurs konden vaststellen dat indi
viduele stukken vlees niet bestempeld 
waren, dat etiketten die de gecontro
leerde kartonnen dozen moeten afsluiten 
gemakkelijk kunnen verwijderd worden 
en achteraf even gemakkelijk terug aan
gebracht. 
Er bestaan dus mogelijkheden te over om 

Regering wist van 
vieesfraude 

KASSA! KASSA! 
Door „een goede wind" krijgt Jaak Van-
demeulebroucke een wel biezondere 
brief, gedateerd begin juli 1996, in han
den. De brief is gericht aan de Belgische 
overheid en is afkomstig van een zekere 
meneer Legras, de absolute nummer één 
van de Europese landbouwadministratie. 
Wat staat er in die brief? 
Het is een nauwkeurig verslag van een 
onderzoek dat de Europese Commissie 
uitvoerde naar de uitbetaling van Eu
ropese subsidies aan de vleessector. De 
Europese experten stelden vast dat de 
Belgische overheid in de periode 1995-
1996 op een bijzonder slechte manier de 
vleessector controleerde. De elf blad
zijden tellende brief beschuldigt de dou
ane van laksheid. Een voorbeeld. Dou
ane-opslagplaatsen die normalerwijze on
der permanent toezicht zouden moeten 
staan, worden in werkelijkheid 's mor
gens door de douane geopend en 's 
avonds weer afgesloten. Tussendoor is er 
geen toezicht. De douaniers beschikken 
niet eens over een dienstwagen noch over 
weegschalen om de kartonnen dozen met 
bevroren vlees te wegen. Ze oefenen hun 
controles uit op basis van lijsten die door 
de vleesbaronnen zelf zijn opgesteld. Eén 
douanier heeft de quasi onmogelijke op
dracht drie van de meest belangrijke 
vleesexporteurs te controleren. Alles 
loopt dus in het honderd. 
De douane valt onder de politieke yf^ •'. 

gecontroleerd vlees te verwisselen. Eén 
van de gebruikte technieken daarbij is dat 
hoog-gesubsidieerd vlees vervangen 
wordt door minder of zelfs niet ge
subsidieerd vlees. Meteen rinkelt de kassa 
bij de sjoemelaars. 

In de brief van de Commissie staat verder 
dat EU-inspecteurs bij Dierickx hebben 
kunnen vaststellen dat mannelijk hoog-
gesubsidieerd vlees vervangen werd door 
vrouwelijk, lager- gesubsidieerd vlees. 
Het is op die bewering dat minister 
Pinxten zijn verdediging opbouwt en 
meent Vandemeulebroucke belachelijk te 
moeten maken. „De Euroambtenaren 
hebben zich vergist. DNA-onderzoek 
wees dat later uit", stelt Pinxten. Toch 
reageert de minister naast de kwestie. 

BOZE PINXTEN 

Vandemeulebroucke concentreerde zich 
echter niet op die ene mogelijke fout. Hij 
gebruikt de vaststellingen van het Com
missieonderzoek om aan te tonen dat de 
controles in de vleeshuizen erbarmelijk 
slecht verloopt. En behalve het IVK en de 
douane draagt ook het departement 
Landbouw hiervoor verantwoordelijk
heid. Landbouw zorgt immers voor de 
verdeling en de controle op de uitbetahng 
van Europese landbouwsteun. 
Vaststaand feit is dat de Europese Com
missie de federale regering op de hoogte 
bracht van deze praktijken, ze voerde 
trouwens ook gelijkaardige onderzoeken 

uit in andere lidstaten. Dat alleen België 
zou geviseerd worden is dus onwaar. 
Vandemeulebroucke's aanklacht is bo
vendien omvattender dan het verwijt dat 
slechts „een paar stukken vlees omge
wisseld" werden. Hij klaagt vooral het 
feit aan dat de regering van al het ge
sjoemel op de hoogte werd gebracht en 
met de gekregen informatie niets heeft 
aangevangen. 

Niet waar!, antwoordt minister Pinxten: 
ik richtte in oktober 1996 een preven
tiecel op die over alle departementen 
(Landbouw, Douane, Volksgezondheid) 
heen acties ontwikkelde. Kan best zijn, 
zegt Vandemeulebroucke. Maar blijkbaar 
werkt die cel niet al te best. 
Hoe is het anders mogelijk geweest dat 
Tragex-Gel zes maanden lang zonder uit-
voerlicentie werkte en op 29 mei zelfs een 
licentie kreeg ... ondanks de waarschu
wingen van de Nederlanders en van de 
Europese Commissie? 
Mocht de cel van Pinxten goed werken 
hoe is het dan te verklaren dat ver
schillende Belgische bedrijven erin slaag
den Brits vlees België binnen te smok
kelen en om het vervolgens door te 
sluizen naar Duitsland, Frankrijk, Ne
derland, Rusland, Egypte of Syrië? 
De verdediging van Pinxten houdt dus 
geen steek. Maystadt blijft zwijgen en 
Colla ... die zit helemaal in het hoekje. 
Die weet van geen hout meer pijlen te 
maken en besluit zich ook ten aanzien van 
Vandemeulebroucke koest te houden. 
Nog meer negatieve opmerkingen kan hij 
nu best missen! 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers 
moet volgende week stemmen over een 
motie van de oppositie, die vraagt het 
ontslag van minister Colla. Bovendien ligt 
er ook een motie voor om in de schoot 
van de Commissie Volksgezondheid een 
'opvolgingscommissie IVK' op te richten. 
Wellicht kunnen de dames en heren par
lementsleden meteen ook maar de de
partementen van Landbouw en de dou
ane onder de loupe te nemen. Kwestie 
van niet al te eenzijdig te werk te gaan... 

De federale 
regering was 
volkomen op 
de hoogte van 
de 

vleesfraude, 
maar deed 
niets met de 
gekregen 
Informatie. 

Marcel Colla 

Bart Staes 
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hJtA 

Het panel 
was vol lof 

over de 
aantrekke-

HJkheld 
van Brussel. 

Paul van 
Grembergen 

begroette als 
eerste de 

'ketjes' In het 
Vlaams 

parlement. 

De tweede VU-Ketjesdag stond in het 
teken van het recent opgerichte onthaal-
bureau "Wonen in Brussel". Het bureau 
verschaft zo concreet, pralctisch en sel 
mogeÜjk informatie aan Vlamingen die 
zich in Brussel willen komen vestigen. De 
onthaaldienst is met zo maar een door-
verwijzingsdienst waar mensen van het 
kastje naar de muur worden gestuurd. Er 
worden meteen gegevens verstrekt over 
mogelijke premies, over de private koop-
en huurmarkt, over de aantrekkelijkheid 
van de stad. 

VOL LOF 

De jongste vijf jaar verhuisden hefst 
10.000 Vlamingen van Brusssel naar el
ders. In Brussel moeten nieuwe Vlamingen 
komen wonen. Zoniet wordt de Neder-
lanstalige Brusselse groep een verwaar
loosbare minderheid. De vraag is hoe men 
het tij kan doen keren. Er zijn moge
lijkheden. Vooral Vlamingen tussen de 20 
en 30 jaar kunnen de weg naar de hoofd
stad vinden. Er zijn bovendien dagelijks 
zo'n 300.000 Vlaamse pendelaars die naar 
Brussel komen werken en daardoor per 
dag uren verhezen. De vrijgekomen tijd 
kan een argument zijn om in Brussel te 
komen wonen. Dat voldoet tevens aan het 
ecologisch belang. Maar, vaak rijkt de 
kennis van de pendelaars over de hoofd
stad met verder dan enkele eet- en drank-
gelegenheden. Onbekend is onbemind en 
Brussel kampt bovendien nog steeds met 
hardnekkig verspreide cliché's. Er wordt 
gewezen op de toenemende onveiligheid 
en de onleefbaarheid van de stad. Al te 
vaak missen de Vlamingen er het gevoel 
van geborgenheid. Steeds weer moet op 
het Brusselse terrein die dagelijkse strijd 

voor de Nederlandstaligheid gevoerd wor
den. Hoe kan de Brusselofobie verholpen 
worden? 

Door de oprichting van de onthaaldienst 
"Wonen in Brussel". Maar ook door 
Vlaamse Brusselaars over de aantrekke
lijkheid en de mogelijkheden van de 
hoofdstad te laten vertellen. Zo kwam 
Katrien Naert, een jonge, gehuwde vrouw 
mét kinderen en wonend in Jette over haar 
liefde voor de hoofdstad getuigen. „Wij 
hebben hier alles wat we moeten hebben. 
We beschikken over een een huis met tuin, 
er is hier niet meer geluidshinder dan 
elders, er is de nabijheid van openbaar 
vervoer. We beschikken over een Vlaams 
gemeenschapscentrum en Vlaamse bibli-

D
e Brusselse Vlamingen willen niet enkel 

sympathie of financiële steun. De Vlamingen 

moeten ook in Brussel komen wonen. Want Brussel 

is een aantrekkelijke stad waar het wonen 

betaalbaar is. Dat was de boodschap tijdens de door 

het VU-georganiseerde colloquium ''Wonen in 

Brussel" op de Ketjesdag van zaterdag jl. 

4 KETJESDAG 4 

Natuurlijk vielen er ook kritische geluiden 
te horen. „Tot nu toe", zo stipte Brussels 
raadslid Sven Gatz (VU) aan, „hebben we 
met ons beleid slechts de allerzwaksten 
kunnen bereiken. Een grootstad als Brussel 
trekt immers vooral de minder begoeden 
aan. En in Brussel heeft de "afbraak
periode" liefst 30 jaar geduurd. In de ergste 
probleemwijken werden de huisvestings
problemen aangepakt. Om ook aan andere 
huisvestingsbehoeften te voldoen moeten 
we over meer middelen kunnen beschik
ken. Zo is er in Brussel slechts 9% sociale 
woningen." Een alleenstaande vrouw met 
kinderen en lagere ambtenaar getuigde 
daarop hoe zij reeds jaren, evenwel zonder 
resultaat, naar een betaal- en woonbare 
stek in Brussel heeft gezocht. „Eigenlijk", 
zo merkte Joris Sleebus op, „zou de over
heid over een woonkooprecht en een 
verkooprecht moeten beschikken." 

Nood aan 
Vlaams kapitaal 

otheken. In Brussel worden Vlamingen 

door Vlamingen met open armen ont

vangen." 

KRITIEK 

Ook Marcel Rijdams, voorzitter van de 
stuurgroep onthaalbureau "Wonen in 
Brussel"; Joris Sleebus van de organisatie 
Brukselbmnenstebuiten en Wim Kenms 

van NCMV-Brussel spraken vol lof over 
Brussel. Allen wezen ze op de aanwe
zigheid van betaalbare woonsten met bij
horende tuin, op het feit dat Brussel 
eindelijk herleeft en tegelijk een oase van 
rust kan zijn, op de aanwezigheid van 
honderden prachtige parken en publieke 
tuinen en de talrijke cultuurtempels. 

Slechts op die manier kan stadsverloe
dering, speculatie en het uit de pan rijzen 
van de woonprijzen worden tegengegaan. 
Wim Kennis antwoordde daarop dat de 
middenstand een dergelijk door de over
heid ingenomen recht met erg op prijs 
stelt. Sven Gatz voegde daaraan toe dat 
reeds een ordonnantie in die zin werd 
ingediend. Er is een meerderheid voor
handen, maar PRL-FDF staat op de rem. 
Mevrouw Naert had kritische bedenkin
gen over het Vlaams-Brussels onderwijs. 
Dat onderwijs is van een hoog gehalte. 
Maar, er zijn te weinig leerkrachten die een 
aangepaste opleiding krijgen om met het 
toenemend aantal anderstaligen in het 
Nederlandstalig onderwijs om te gaan. 
Overigens gedragen de Franstaligen zich in 
de Vlaamse scholen vaak op arrogante 
wijze. 

GELD 

Brussels staatssecretaris Vic Anciaux er
kende de specifieke problemen in het 
Brussels Nederlandstalig onderwijs. Hij 
had er ook een verklaring voor. De 
Vlaamse gemeenschap subsidieert het Ne
derlandstalig onderwijs op basis van het 
aantal leerlingen. „Dat is niet meer nodig. 
We hebben een voldoende aantal leer
lingen. Het komt er nu op aan met geld 
over de brug te komen om aangepaste 
lerarenopleidingen te financieren." 
Voor om en bij de 200 aanwezigen, luchtte 
Vic Anciaux zijn hart. Het publiek luis
terde geboeid naar wat hem op de lever 
ligt. „Waar blijft het Vlaams kapitaal?" 
Nog voor Anciaux zich verder kon uit
spreken, kreeg Nelly Maes de lachers op de 

Brussels VU-raadslid Sven Catz wees 
erop dat het Brussels 

huisvestingsbeleid zich tot nu toe 
slechts tot de allerzwaksten moest 

beperken. 

hand toen ze uitriep: „In Luxemburg, 
Amerika en Chili." 

„Er is nood aan een Vlaamse immo-
biliënmaatschappij voor Brussel", zo ver
volgde Anciaux. „Deze maatschappij zou 
woningen voor de Brusselse Vlamingen 
moeten kopen en renoveren. Het winst
motief mag daarbij gelden, maar moet 
beperkt worden. Wij hebben de top van de 
Vlaamse economie in samenwerking met 
sommige Vlaamse politici daarover aan-

Marie-Paule Quix, voorzitter VU-
arrondissement Brussel, was 

opgetogen met het talrijk 
opgekomen publiek:,, Uw 

aanwezigheid Is voor ons, Brusselse 
Vlamingen, een hart onder de riem." 

gesproken. Maar, de Vlaamse onderne
merswereld IS vooralsnog niet in Brussel 
geïnteresseerd. Ook voor de Rand rond 
Brussel wordt weinig belangstelling op
gebracht. In Sint-Genesius-Rode verdwijnt 
de campus van de Franstalige universiteit 
ULB. We hebben Vlaamse ondernemers 
aangepord het prachtige vrijgekomen do
mein aan te kopen, zodat er tewerkstelling 
vrijkomt voor Nederlandstaligen. Als deze 
er zouden komen wonen, kunnen de 
machtsverhoudingen in Rode meteen in 
het voordeel van de Vlamingen gewijzigd 
worden. Andermaal brengt de Vlaamse 
economische wereld geen interesse op." 

(evdc) 
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adat alle 'ketjes' terug waren van hun 

wandeling of busrit door Brussel nam 

algemeen VU-voorzitter Bert Anciaux het woord. 

N 

^ KETJESDAC ^ 

Toen alle 'Brusselse VU-ketjes' bij een 
drankje hun verhaal van de dag deden 
beklom algemeen VU-secretaris Laurens 

Appeltans het spreekgestoelte. Appeltans 
bedankte de aanwezigen en de mede
werkers voor hun blijvende mzet en gaf 
daarna het woord aan VU-voorzitter Bert 

Anciaux. Die zag m de aanwezigheid van 
zoveel Vlamingen en VU'ers een teken dat 
Brussel niet aan zijn lot zal worden over
gelaten. In de VU ontwaart hij een grote 
solidariteit ten opzichte van Brussel, ook al 
wordt het Vlaamse leven en werken in 
Brussel meestal ondergewaardeerd in de 
rest van Vlaanderen. „Nochtans is de band 
tussen Brussel en Vlaanderen niet een 
uitsluitend theoretisch iets. Het is iets dat 
de VU'ers menen. Het is dan ook nodig dat 
we van tijd tot tijd de Vlamingen die het 
Franstalige imperialisme in Brussel tegen
houden in de bloemetjes zetten. Dankzij de 
VU en haar leden zal het Vlaamse volk zijn 
hoofdstad met in de steek laten. Een volk 
zonder hoofdstad is overigens gedoemd 
om te verdwijnen." 

Anciaux pleitte er voorts voor om de strijd 
rond Brussel te koppelen aan die voor en 
in Vlaams-Brabant. De Vlamingen in beide 

gebieden moeten hun krachten bundelen 
en samen een inspanning verrichten. Het 
Vlaams parlement kan darin een belang
rijke rol vervullen. „Als er maar 2% van de 
Vlaamse begroting wordt vrijgemaakt 
voor Brussel en Vlaams-Brabant dan zou 
dat de Vlaamse zaak al een flink stuk 
vooruit helpen." Anciaux vestigde er ook 
de aandacht op dat wonen in Brussel ook 
best prettig kan zijn en niet altijd dat 
huzarenstukje is waarvoor het nogal eens 
doorgaat. De VU moet er wel een prioriteit 

noten en mogen elkaar niet benaderen 
vanuit een angstgevoel. Anciaux vond ook 
dat de 300.000 pendelaars die Brussel 
dagelijks bezoeken ambassadeurs voor de 
stad zouden moeten worden, die ook oog 
moeten hebben voor de positieve kanten 
van Brussel. 

PLANX 
Brusselaar Anciaux ziet voor de VU en 

haar leden in dit kader de rol van stuwende 

motor weggelegd. Toch stelt hij ook vast 

Het positief 
aiternatief 

maken van een Brussels woonbeleid. 
De VU-voorzitter pleitte ook voor een 
positief onthaalbeleid voor nieuwe Brus
selaars, zowel van Europese als van niet-
Europese origine. De Vlamingen en de 
nieuwe Brusselaars hebben elkaar nodig en 
kennen, als minderheid, eikaars proble
men. Ze zijn eikaars positieve bondge-

dat de partij te klein is. „Daarom" zo 
lichtte hij toe, „zal de partij uitpakken met 
een groots plan, waarbij de VU aantoont 
dat zij het positieve alternatief kan zijn 
voor nogal wat mensen. De VU zal daarbij 
wel haar eigenheid behouden. De partij zal 
naar buiten komen met een vernieuwend 
project dat niet-partijpolitiekgebonden 

mensen moet aanzetten toch aan politiek 
te doen." De VU zal zich, steeds volgens 
Anciaux, richten naar maatschappelijk ge-
engageerden die de democratie genegen 
zijn. „De VU moet bewijzen dat ze open is, 
dat ze soepel is en dat haar projea met het 
werk is van enkele naïevelingen aan de top 
of aan de basis." Over de meer concrete 
inhoud van het plan liet Anciaux zich in 
zijn redevoering met uit. Hij riep de aan
wezigen niettemin op om eraan mee te 
werken. „We zijn te klein als partij en 
moeten onze angst voor kleinheid ver
geten. Van andere partijen zal geen ver
andering komen. Van geen enkele partij! 
We zullen het zelf moeten doen!" be
nadrukte de VU-voorzitter die besloot met 
erop te wijzen dat het federalisme niet 
uitsluitend een staatsvormend, maar 
vooral een menselijk project is. 

(gv) 

Na de afloop 
2(ie Ketjesdag 
riep een 
tevreden vu-
voorzitter de 
aanwezigen 
op om 
ambassadeurs 
voor Brussel 
te worden. 

1 
Wie 's namiddags met deelnam aan de rond
leiding in het Vlaams parlement, kon even
tueel meereizen in een geleide rondrit door 
Brussel Deskundige tekst en uitleg werden 
geleverd door één van de gidsen van de 
organisatie Brukselbinnenstebulten 
Een eerste keer dat gids Patrick Egels de bus 
liet halt houden was aan het Vnjheidsplein, op 
een boogscheut van het VU-hoofdkwartier 
Wie nu door de wijk wandelt, zal vooral veel 
'vergane glorie' ontwaren Nogal wat huizen 
moeten in de vonge eeuw tot de top van de 
Brusselse architectuur behoord hebben, nu 
zijn ze veelal vervallen De rijkeren trekken uit 
de stad en maken plaats voor de minder-
begoeden De winkels zijn met open tijdens 
het weekeinde, maar verdienen al hun geld 
door de week, als de Vlaamse hoofdstad 
mede bewoond wordt door 500 000 pen

ningen van de hand van architect Victor Horta 
bewijzen dat „Nu" verklaarde Egels „worden 
enkel viergevelwoningen beschouwd als 
echte rijkdom Tot in de domste reclamespot 
zie je alleen maar gelukkige mensen bij een 
alleenstaande woning De rijwoning heeft 
voor velen afgedaan Nochtans als die woon
vorm, samen met de appartementsgebou
wen, met bestond dan was België te klem Het 
probleem met deze Art Nouveau-womngen is 
dat de restauratie ervan vaak stukken van 
mensen kost en ze dus enkel zijn weggelegd 
voor de kapitaalkrachtigen De meeste res
tauraties gebeuren dan ook met door par
ticulieren " 
BIJ het vertrek uit St Joost bleek ook eens te 
meer hoezeer de verkeerssituatie aan de 
leefbaarheid van de stad vreet Wie uit Ant
werpen of Leuven komt staat steevast stil op 

Scheve architecten vu-Ketjes op bezoek bij een woningprojekt in de Brusselse Harmonlewijk. Op öe 
achtergrond de 'gedrochten van de Noord'. 

delaars De stad ligt er, op het moment dat 
andere steden en gemeenten leven, verlaten 
bij Woonden aan het eind van de vonge eeuw 
nog 150 000 mensen in de Brusselse bin
nenstad (binnen kleine nng), nu zijn er dat 
nog goed 40 000 Er zal meer nodig zijn dan 
een verhuispremie 

HORTA IN DE RIJ 

Ook in St Joost, waar nogal wat Art Nouveau-
huizen de aandacht trekken, is de stadsvlucht 
merkbaar Al is het daar nog met zo erg 
gesteld als in pakweg het hartje van Brussel Er 
wonen nog mensen en er komen er zelfs bij 
Het was, dixit Egels, de laatste keer dat een 
rijwoning als een soort van statussymbool kon 
gebruikt worden Enkele schitterende wo-

de Leuvense steenweg, blijkbaar ook op za
terdag Aangekomen bij de Brusselse 
Noordwijk wordt pijnlijk duidelijk welke 
schade in de jaren '60 door Depauwen \/DB\s 
aangencht Gehele woonwijken gingen tegen 
de vlakte en maakten zo plaats voor lelijke 
hoogbouw Gedurende de hele busrit zou 
ovengens blijken op welke manier fantasie
loze kantoorgebouwen de leefbaarheid van 
een stad aantasten Toch zijn er in diezelfde 
buurt woonprojecten uit de grond gestampt 
Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de 
harmomewijk, maar ook bv in het 'Bloe-
menkrans'-project van de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen 
Aan de KVS kregen de busreizigers een project 
voorgeschoteld van verzekenngsmaatschap-
pij AC. Dat brak zijn oude hoofdgebouw af en 

schreef een wedstrijd uit voor architecten 
waarbij wonen en winkelen centraal staan 
Het IS weliswaar geen sociaal project - winst 
blijft de bedoeling - maar het is toch al 
doordacht gedaan De vernieuwing in het 
midden van de Lakensestraat (toch altijd be
schouwd als de kern van het Vlaams gebeuren 
in Brussel) staat in schnl contrast met de 
toestand van het KVS-gebouw Dat valt nog 
net met in elkaar 
Laatste halte waren de Marollen, een haast 
toeristische trekpleister voor allen die 'so
ciaal-marginaal Brussel' eens willen bezoeken 
,,Eén van de ergste scheldwoorden die men je 
hier kan geven is 'scheven architect'" legt 
Egels uit ,,AI van in de vorige eeuw zijn er 
plannen om de Marollen plat te gooien Eerst 
moest er voor de bouw van het Justitiepaleis 

4 ha sneuvelen, later wilde men er nog wat 
ruimte bij 
In 1968 werd dan de slag om de Marollen 
gehouden waarbij de bewoners het pleit 
wonnen " De Ketjes van deze bus bezochten 
achtereenvolgens de 'Cité Hellemans', een 
woonkazerne en de gerestaureerde brand
weerkazerne in de Marollen 
De restauratie is zo pronkerig gedaan dat het 
ondertussen een toeristische trekpleister is 
geworden en verblijfplaats voor de meer 
kapitaalkrachtigen ,,Het geeft aan dat huis
vestingsprojecten in een stad een subtiele 
aangelegenheid zijn Je kan met zonder meer 
ingrijpen in de bestaande omstandigheden " 
besloot Egels 

(gv) 
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vu-viaams-Brabant 
wil overleg 
over Eurokiesrecht 

^ UIT DE REGIO ^ 

öOIs^. 

De regionale vu-krant 

Het gemeentelijk Eurokiesrecht is een 
uiterst belangrijke en politiek gevoelige 
aangelegenheid. Eerder al heeft de pro
vincieraad van Vlaams-Brabant een motie 
aangenomen om de toekenning van het 
gemeentelijk eurokiesrecht te steunen, 
tenmmste als rekening wordt gehouden 
met de Vlaamse bekommernissen. 
Vandaag dringt de Volksunie van Vlaams-
Brabant er bij provinciegouverneur Lo-
dewijk De Witte op aan om in het kader 
van de motie spoedig verdere initiatieven 
te ontwikkelen. En daartoe bestaan zeker 
nog enkele mogelijkheden. Zo beloofde 
Frank Vandenbroucke destijds, als mi
nister van Buitenlandse Zaken, overleg 
over deze materie met gewest en pro
vincie. 
Dat overleg laat echter nog steeds op zich 

Richard Peeters 

wachten... Maar dat heeft premier De-
haene er niet van weerhouden aan te 
kondigen dat hij de Kamer tegen emd 
oktober een ontwerp tot herziening van 
de grondwet voor zal leggen. In dat kader 
dringt de VU-fractie er nu op aan om 
spoedig werk te maken van het beloofde 
overleg. 

Richard Peeters (VU-fractie-voorzitter in 
provincieraad): „W; willen duidelijkheid 

over de Vlaamse uitzonderingsclausule. 

Nu zegt deze dat in bepaalde gemeenten 

met een hoge concentratie van niet-Bel-

gische eurokiezers, een bijzondere ver-

blijfsvereiste geldt. De provincieraad wil 

deze uitzondering toepasbaar maken 

vanaf 10% in plaats van vanaf 10% niet-

Belgische eurokiezers." 

EHBO te Mortsel 
Dinsdag 28 oktober start te Mortsel 
een cursus Eerste Hulp bij Ongevallen. 
Naast levensreddende handelingen in 
noodsituaties wordt aandacht besteed 
aan het optreden bij dagelijkse on
gevalletjes, aan het aanleggen van ver
banden, aan de verzorging van zieken, 
aan het helpen van mindervaliden. Een 
cursus duurt 40 lesuren (tot eind fe
bruari '98). De lessen worden gegeven 
op dinsdagavond van 19u.30 tot 22u. 
in de lokalen, 't Parkske, Edegems-
estraat 20 te Mortsel. Een bijdrage van 
1.000 fr. omvat verzekering, cursus
boek, verbandmateriaal... 

o» Het Vlaamse Kruis, afdeling Mortsel, 
dhr. PeterLuyckx, 02/230.00.73. 

VNS-Limburg 
Het secretariaat van VNS-Limburg 
is weer bemand en wel door 
Erwin Dewallef. Hij is op maan
dag, dinsdag en donderdag te be
reiken op het telefoonnummer 
089/35.67.53. Schriftelijk op het 
adres Nieuwstraat 35, 3600 Genk. 
Rest vu-Umburg nog om Martine 
Hermans te bedanken die de Lim
burgse VU-gedurende enkele 
maanden 'gedepanneerd' heeft! 
Succes gewenst aan haar opvol
ger! 

22 en 23 november 
Nationaal 

ledencongres 
Met haar Nationale Conventie en me

diacampagne maakte de Volksunie be
gin juni duidelijk dat ze de toekomst 
van Vlaanderen niet in de actuele Bel
gische context situeert. Met een na
tionaal ledencongres wil de VU de oe
fening rond deze maatschappelijke 
hervorming in alle openheid verder 
zetten. 

De hele herfst wordt uitgetrokken 
voor het debat. Begin september val
len de ontwerpteksten van alle re
soluties en alle praktische informatie 
over het congres in de bus. Tot 12 
oktober hebt u dan de tijd om via uw 
arrondissement, via uw afdeling of 
persoonlijk amendementen in te die
nen. 

Samen met de andere VU-leden kan u 
zich zaterdag 22 november in Leuven 
dan over de congresresoluties en 
amendementen buigen. Tijdens het 
hele weekeinde heeft elk VU-lid stem-
én spreek-recht. Op zondag 23 no
vember volgt na de middag de plenaire 
slotzitting in de Aula Maxima van de KU 
Leuven. 

c» Info en inschrijvingen: Volksunie, Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brussel. Tel: 
02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10. 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 10 okt. CENTBRUCCE: 3de Fo

totentoonstelling van de Dr. Jozef Goos-
senaertskring, van 10 t/m 19 okt. in Dien
stencentrum, 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 hervormin
gen in Justitie" met Geert Bourgeois (VU) 
en Tonv 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-Brug-
sepoort. 

zo. 12 okt. LAARNE: 2de eetfestijn 
vanVU-Laarne-Kalken. Van 11u.30tot14u. 
in zaal Breughel (Parochiehuis), Kalkendorp 
28 te Kalken. Warme beenhesp, frieten en 
groentenassortiment. Volwassenen: 375 
fr, -12j.: 200 fr. Inschrijven bij: Frank Van 
Imschoot (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 Firmln Oebus-
seré. Om 20u. in de Kelder van de Bi
bliotheek, Markt, Deinze. Org.: FW-
Deinze. 

WO. 15 Okt. CENT: Senoirenaca-
demie Cent bezoekt samen met Vrien
denkring Sneysens (FVK) graannstokerij te 
Oudenaarde (per bus). Samenkomst om 
13U.45 op de hoekvan de Land van Rho-
delaan/Brusselsestwg, onder E17-viaduct 
Centbrugge.Terug rond 17u.30. Deelname: 
200 fr. Info en inschrijving: Leo d'Hondt 
(09/228.46.30). 

Za. 18 Okt. ASSENEDE: Koerdisch-
Vlaamse info- en animatie-avond. Om 20u. 
in 't Leeuwke, Diederikplein. M.m.v. Der-
wich Ferho (voorzitter Koerdisch Insti
tuut), Jean-PlQrre Roosen en muzikanten 
van het Koerdisch Instituut. Gratis koffie of 
Koerdische thee met koekjes. Gratis toe
gang. Info: Etlenne Van de Veire 
(373.83.16) of Lucienne Sienack 
(373.64.59). 

Di. 21 Okt. AALST: Algemene le
denvergadering in het Volksunie-secreta
riaat, A. Liènartstraat 17a (dichtbij station). 
Iedereen wordt verwacht vanaf I9u.30. 
Org.rVU-Aalst 

DO. IS nov. AALST: Gespreksavond 
met Jan Caudron over „Misbruiken in de 
geneeskunde". Om 20u. in de Trouwzaal, 
stadhuis, Grote Markt te Aalst. Vrije toe
gang. Org.: DF-Aalst. 

Vr. 21 nov. DEINZE: Affiches-ten-
toonstelling. Opening en voordracht om 

19U.30 in de kelder van de Bibliotheek, 
Markt. Open op 21, 22 en 23 nov. Org.: 
Rodenbachfonds-Goossenaertskring. 

WEST-VLAANDEREN 
Do. 9 Okt. ASSEBROEK: Van Eyck in 

het brandpunt. Lezing met dia's door Lie
ven Dierick. Om 20u. in 't Leitje te Ver-
Assebroek. Toegang: leden 120 fr., niet-
leden 150 fr. Org.: Vlaams Forum vzw. 
Kaarten en Info: Joel Boussemaere, 
050/35.66.87. 

WO. 15 Okt. MIDDELKERKE: De 
batavond over vrouwen en kindermishan
deling en de werking van vrouwenvlucht-
huizen, met mevr. Anne Demuysere (co
ordinator Oase, onthaaltehuis voor vrou
wen, Oostende). Om 19u.30 in Taverne 
viking, Duinenweg 287. Org.: FW-natio-
naal, info: 09/223.38.83. 

15 Okt. IZECEM: V-club voor kin
deren van 6 tot I2j,. Het maken van een 
verjaardagskalender, van 13u.30 tot 
16U.30 in De Drie Gezellen, Mentenhoek-
straat. Deelname: 100fr.0rg.: Jeugddienst 
Vlanajo West-Vlaanderen. 

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

vr. 17 Okt. DAMME: Bert Anclaux 
spreekt over zijn leven, werk en gevoe
lens... Om 20u. in de gezellige bar van 
Cultureel Centrum Rostune, stationsstraat 
13 te Sijsele. Org.: VU-Damme. Info: 
050/35.90.51. 

za. 18 okt. lEPER: Cezlnsfeest. 
Vanaf I9u. in zaal „Cieper", wijk st.-Jan. 
Aperitief, 1/2 kip met f rieten (3 50 f r). Org.: 
Vlaamse Vrouwen leper en VU-arr leper 

zo. 19 Okt. ZWEVECEM: Jaarlijks 
ledenfeest (Beenhesp met fijne groenten, 
aardappelen in roomsaus of koude schotel 
met frietjes op inschrijving). Vanaf 12u. in 
zaal Boldershof, Harelbeekstraat 25. Gast
spreker: Paul Van Grembergen. Deelname 
400 fr. (1 cons, inbegr), -I0j. gratis. Org.: 
VU-Zwevegem en Vlaamse Klub Groot Zwe-
vegem. inschrijven bij bestuursleden. 

WO. 22 Okt. BRUCCE: Diamontage 
„Bodensee - een romantisch avontuur" 
door A. Menschaert. Om 14u. in de Mag-
dalenazaal, Vlollerstraat 7. Na de montage 
is er koffietafel voorr wie dit wenst. Org.: 
VVVG-Brugge-Zuid. 

WO. 22 Okt. ROESELARE: V Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Het maken van 
een zaadschilderij. Van I3u.30 tot 16u.30 in 
zaal 't Laag Plafond, Caaipersstraat 2. Org.: 
Vlanajo-West-Vlaanderen. 

WO. 5 nov. IZECEM: v-ciub voor 
kinderen van 6 tot 12j. Het maken van een 
fotolijst.Van 13u.30 tot 16u.30 In De 3 
Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname: 
100 fr. Org.: Jeugddienst Vlanajo West-
Vlaanderen. 

DO. 6 nov. BRUCCE: Jan Loones 
over,.België en het vorstenhuis". Om 20u. 
in De Gulden Spoor, 't Zand 22 te Brugge. 
Org.: informativa. En niet op 20/11 zoals 
eerst vermeld! 

WO. 12 nov. ROESELARE: V-ClUb 
voor kinderen van 6 tot 12j. Het maken van 
een adventskalender. van I3u.30 tot 
16U.30 in zaal 't Laag Plafond, Caaipers
straat 2. Deelname 100 fr. org.: Vlanajo 
West-Vlaanderen. 

WO. 19 nov. ROESELARE: V-Club 
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voor kinderen van 6 tot 12j. Wolfestijn. Van 
13U.S0 tot 16U.30 in zaal 't Laag Plafond, 
Gaaipersstraat 2. Deelname: 100 fr. Org.: 
Vlanajo West-Vlaanderen. 

WO. 26 nov. IZECEM: V-Club voor 
kinderen van 6 tot 12j. Het maken van een 
brievenhouder. Van I3u.30tot 16u.30 in De 
3 Gezelten, iwentenhoekstraat. Deelname: 
100 fr Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 10 okt. DILBEEK: Arrondisse-

mentefe voorronde ter bespreking van 
congresteksten in het arr Halle-Vilvoorde. 
Om 20u. In het am secretariaat, Ninoof-
sesteenweg 230,1ste verdieping. Dus niét 
op 18/9. 

Za. 11 Okt. TIEIT-WINCE: Fami-
liekwis in t Jongensschool. Aanvang: 20u. 
stipt, inschrijving en Info: Albert Coppens 
(65.18.15), Claudlne Costrop (50.19.66), 
Marcel Smekens (63.16.20) of Willy Van-
dewalle (50.16.14°. Org.: VU-Tielt-Winge. 

Zo. 12 okt. MEISE: Cuttuurbeurs 
van 11 tot 20u., met stands van Roden-
bachfonds (afd. Karel Buis) e.a., tentoon
stelling kunstwerken en over Ann Christy, 
boekenbeurs, stripbeurs. Om 20u. hom
mage aan Ann Christy door Lilianne 
St.Plerre, Jo Vally, John Terra, Jef Burm, 
Chris Lenaerts e.a. Ook op 10/10 Blues 3 
Hoek en op 11/10 opening cultuurbeurs, 
academische zitting, receptie, huldiing cul-
tuurlaureaten 1997 met Mozartpro-
gramma. Org.: Rodenbachfonds (afd. Karel 
Buis) i.s.m. cultuurraad Meise en andere 
gemeentelijke verenigingen. 

Vr. 17 okt. OUD-HEVERLEE: 2de 
Praatcafé: met Vlaams volksvertegen
woordiger Gerda Raskin en Bestendig Af
gevaardigde Herman Van Autgaerden over 
hun werk en plannen. Zij gaan in op uw 
vragen en suggesties. O.l.v. Willy Kuijpers. 
Om 20u. In Ontmoetingcentrum, Bierbeek
straat 8b te Elanden. Info: Ciska Proost, 
016/47.13.23. 

zo. 19 Okt. ZEMST: Eetmaal van 
VU-Zemst. Voor info en inschrijvingen zich 
wenden tot het bestuur 

Vr. 24 okt. OVERUSE: Debatavond 
,,Het woonbeleid in de Rand". Panel: mi
nister Leo Peeters (Ruimtelijke Ordening), 
Henk Meert (soc. geograaf KUL), Francis 
Stroobants (comité der randgemeenten). 
Moderator: Bruno Huyghebaert (BRTN). 
Om 20u. in het CC Den Blank. Org.: FVK-
Rodenbachfonds Vlaams-Brabant i.s.m. 
Vorming en Gemeenschap en Masereel-
fonds. 

za. 25 okt. JETTE: 2de Kaas- en 
Wijnavond van VU-Jette. Vanaf 18u. in ge
meenschapscentrum Essegem, Leopold I-
straat 329. 

Za. 25 okt. BUIZiNCEN: Pensen-
kermis van vu-Bulzingen. Vanaf 17u. in de 
Don Boscozaal, Alsembergsesteenweg 
(achter de kerk). Met o.m. pensen, ko-
ninginnehapje, biefstuk. Ook op 26/10 
vanaf llu.30. 

WO. 29 Okt. TERVUREN: Debat-
avond over vrouwen en kindermishande
ling en de werking van vrouwenvlucht-
huizen. met Kristien Provost (medewerk
ster vrouwenvluchthuis, Leuven). Om 
19U.30 in Taverne De Kroon, Kerkstraat 1. 
org.: FW-nationaal. Info: 09/223.38.85. 

WO. 29 Okt. BRUSSEL: Actle van 
VüJO aan de AFCA-wapenbeurs. Om I6u.30 
aan het Congressenpalels, Coudenberg 

(Brussel-Centraal). Meer infO: VUJO (Kate -
02/217.63.28 Of 219.49.30) Of Forum voor 
Vredesaktie (02/648.75.83). 

ANTWERPEN 
Do. 9 Okt. ANTWERPEN: Feest-

concert van het Koninklijk Vlaams Con
servatorium Antwerpen (100 jaar). Meteen 
opvoering van De Schelde, oratorium voor 
solisten, koor en ort<est van Peter Benoit. 
Om 20u. in de Koningin Elisabethzaal, Ko
ningin Astridplein te Antwerpen. Org. en 
kaarten (1000, 750 en 500fr.): Coremans-
kring, Paleistraat 133 te 2018 Antwerpen 
(03/238.82.08). 

Vr. 10 okt. LAAKDAL: Bert Anciaux 
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 m.m.v. verschillende Schotense 
koren, organist Mare Verbeeck, fluitiste 
Martine Van Puyvefde en de leertingen v.d. 
voordrachtklas der gemeentelijke muziek
academie. Om 19U.30 in de St.-Cordulakerk 
(centrijm). Kaarten aan I50fr, info en org.: 
FW-SChOten, 03/645.40.61. 

za. 11 Okt. EDECEM: Jaartijkse fa
miliequiz van FW-Edegem. Om 20u. in zaal 
Elzenhof Kerkplein Edegem. inschrijven: 
100 fn p.p., tafels van 6 è 7. Iedereen prijs, 
info: 449.17.66. 

Zo. 12 EDECEM: ledere 2de zondag 
van de maand: wandelen met FW-Ede
gem. Info bij het bestuur 

WO. 15 Okt. BERCHEM: Kwissen 
met FW-Berchem. Ingrid Verhelst stelt de 
vragen. Info en inschrijving (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 3 te Kapellen. Bij
drage: 100 fr Org.: FW-Kapellen. Mannen 
en jongeren ook welkom. 

vr. 17 okt. LIER: Fons Borginon 
spreek over ,,Vlaanderen en het buiten
land". Om 20u. in VNC - Bertarij 80 te Lier 
ledereen welkom. Org.: vu-Lier 

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. EDECEM: Debatavond 
over vrouwen en kindermishandeling en de 
werking van vrouwenvluchthuizen, met In
grid Kerremans (medewerkster vrouwen
vluchthuis, Antwerpen). Om 19u.30 in Het 
Elzenhof, Kerkplein 3. Org.: FW-nationaal, 
infO:09/223.38.83. 

Vr. 24 okt. EDECEM: Gespreks-
avond met voorzitter Bert Anciaux. Om 
20U.30 in zaal Elzenhof. Kerkplein (Mo-
lenveld) te Edegem. inkom vrij en iedereen 
welkom. Org.: VU-Edegem. 

Ma. 24 nov. MECHELEN: Opvoe
ring musical „De Witte". Om 20u. in MMT 
Hanswijkstraat 63. Plaatselijk VU-bestuurs-
lid en hoofdacteur Roger Van Dljck speelt 
pastoor Munte. ook op 26/11 om 15u. Info: 
015/24.80.86. Reservaties: 015/42.25.44. 

WO. 26 nov. TURNHOUT: Kris Van 
Dljck spreekt voor Vlaamse Kring Turnhout 
in Keldercafé om 20u. Org.: i.s,m. VClD. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
werd volgencje persmede(Jeling verspreid. 

D-DAC: HOOPVOL INITIATIEF 
De eerste Dag van de Democratie was een 
mooi initiatief dat hoopvol stemt voor de 
toekomst. Het succes van de D-dag bewijst 
dat er ondanks de maatschappelijke crisis die 
we doormaken, toch voldoende belangstel
ling blijft voor politiek en breed maatschap
pelijk engagement. Hierop moet verder ge
bouwd worden, initiatieven als deze kunnen 
misschien de kloof tussen de bevolking en de 
politiek opnieuw een beetje kleiner maken. 
Er Is zondag in Antwerpen een duidelijk 
signaal gegeven aan de politici om de ver
sterking van de democratie ernstig te nemen 
en de terechte vraag naar meer betrok
kenheid en inspraak concreet in te vullen. 
Ook de verzuchting om af te stappen van de 
hokjesmentallteit en in te spelen op nieuwe 
vormen van politieke participatie klonk sterk 
door. Deze boodschap Is bij de VU niet in 

dovemansoren terechtgekomen. De VU zal 
er werk van maken. 

SAMENWERKING VUB/KUB WENSELIJK 
Het partijbestuur van de VU besprak in het 
licht van de recente hervormingsplannen 
van oud-rector Dillemans de situatie van het 
universitair onderwijs In Brussel. De VU pleit 
voor een samenwerking tussen VUB en KUB. 
De kwaliteit van het onderwijs, noch de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel zijn gebaat 
met een Ideologische ooriog tussen belde 
instellingen. Er zijn heel wat mogelijkheden 
voor samenwerking op het vlak van nieuwe 
opleidingen, permanente vorming en we
tenschappelijk onderzoek. Dit alles moet 
vorm krijgen in het kader van één univer
sitaire ruimte in Vlaanderen, waarbij de mid
delen optimaal ingezet worden naar de ver
schillende universitaire vestigingen toe Deze 
universiteit Vlaanderen moet een plaats vin
den in en zich afstemmen op de Europese 
universitaire ruimte. 

wat zijn de gevolgen van 
Europees stemrecht? 

Onder het motto ,,De gevolgen van het 
Europees stemrecht voor de gemeen
ten In Vlaams-Brabant" houdt Overijse 
2002, de Vlaamse oppositiepartij, met 
de vu-afdeling Overijse in haar zog, 
een colloquium over dit onderwerp. 
Dit gaat door op zaterdag 25 oktober 
1997 om 14U.30 In het Cultureel Cen
trum Den Blank (de Schouwburgzaal), 
Begijnhof 11 te 3090 Overijse. 

Verienen hun medewerking en beant
woorden vragen uit het publiek: 
- Êtlenne Van Vaerenbergh (VU), volks

vertegenwoordiger; 
- Leo Peeters (SP), Vlaams minister; 

- Cuy Vanhengel (VLD), volksvertegen
woordiger; 

- Herman Suikerbuyk (CVP), volksver
tegenwoordiger; 

- DavldVltS(WB-OW); 
- Lode Van Oost (Agaiev), volksverte

genwoordiger 

Moderator is BRTN-journalist Bruno 
Huygebaert. 

Een onderwerp dat niet alleen Inwo
ners van Overijse en de andere ge
meenten van Vlaams-Brabant in de ban 
houdt, maar In heel Vlaanderen aan
dachtig moet gevolgd worden. 

DE VU-JONGEREN 
HEBBEN PAARSE DROMEN 

, ^ ^%m^''^ m. II ^ 

Ip^Wi 

• 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 WlJ-Jongeren 
vol paarse'ideeën en mijmeringen! 

ên gratis exemplaar op tel. 0:^/219.49.30 
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reclactie@vpiti.be 
Ons weekblad is ook via e-mail bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u iets kwijt (een lezersbrief of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 
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tie@vprti.be. 
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D E REUS IN TEGELS 

ONZE DEMOCRATIE IS ZIEK! 
Tyri AAR hoe genezen we ze? Standpunten, het tijdschrift van hetĵ jaams 
JJJ Nationaal Studiecentnim, maaict de diagnose van de maatsc^ 
lljice malaise in justitie, economie en administratie. Meteen wordi 
enicele remedies gesuggereerd. Een niet te missen dossier! 

% 

OOR een jaarabonnement op standpunten (vier dossiers) betaaii 
300 franic, te storten op rel(eningnunp||gn&-0259801-18 van 

Vlaams nationaal . - . . -

lOOfranl 
I studiecentimwamyqa 8en los naiRnmpbtaaï 

2cle Ruilbeurs over 
Vlaamse Beweging 

Op zondag 19 oktober 1997 gaat van 
9 tot I7u. in feestzaal Nilanla, Kes-
selsesteenweg 58 te 2560 Nljien 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 hun 
Vlaamse beweging de gelegenheid 
bij uitstek om hun verzameling te 
vervolledigen. Want naast de reeds 
genoemde uitgaven, vindt men er 
ook: doodsprentjes met AVV-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
laarskring houdt zich het recht voor 
aangebodden materiaal te weigeren 
en te verwijderen. 

«• Vlaamse verzamelaarskring: Lode 
van Dessel (03/481.82.76) enjos Pie-
raerd (03/481.71.88). 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde 
TeL 052-42.32.46 
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Onmiddellijk na 11 november 1918 kwa
men enkele onderwijzers uit Lauwe, nl. 
Remi Ameye, Georges Deubucq, Maurice 
Barbe, Henri D'Hallewin en uit We-
velgem, nl. Sylvain D'Heygere en Arthur 
Loontjens, geregeld samen om de fi
nanciële situatie van de onderwijzers te 
bespreken. Zeer snel werd Staf Algoet 
(1881-1967), een onderwijzer uit Kort
rijk, de voortrekker van een syndicale 
actie. Deze groep zocht contact met on
derwijzers uit andere provincies en daar
bij kwamen zij in verbinding met twee 
onderwijzers die aan het Ijzerfront de 
belangen van de onderwijzers hadden 
verdedigd, nl. Staf De Clercq, de latere 
VNV-leider en meester Gobert uit Heist. 

OMVER EN EROVER 

Formeel werd het Nationaal Onderwij
zerssyndicaat - afdeling Vlaamsch België 
in april 1919 opgericht. De eerste al
gemene voorzitter werd Staf De Clercq, 
die nog hetzelfde jaar opgevolgd werd 
door Gustaaf Algoet, die zich tot laat in de 
jaren '30 bleef inzetten voor het NOS. 
Het eerste nummer van het tijdschrift van 
het syndicaat verscheen op 1 juh 1919 en 
droeg als titel Ons Woord. 

Het syndicaat kende in de jaren '20 een 
zekere aanhang, maar stierf uit in 1939. 
Vooral in de jaren '20 was er een hevige 
tegenstand vanwege het Christen On
derwijzersverbond, dat de steun genoot 
van de clerus en de Katholieke Partij. 
Het NOS zette zich als vakbond vooral in 
voor de financiële belangen van onder
wijzers en onderwijzeressen. Vlak na de 
oorlog lag de onderwijzerswedde ver
schrikkelijk laag. Zo verdiende een be
ginnend onderwijzer 4.800 frank per jaar 
en een kasseilegger 6.000 frank. Om
gerekend naar de huidige waarde is dat 
voor een onderwijzer een maandwedde 
van ongeveer 14.500 fr. 
Wanneer Jef Devos actief geworden is in 
het NOS is niet meer te achterhalen. De 
eerste bladzijde van Ons Woord van 15 
februari 1924 is volledig gevuld met twee 
artikels van O.e.E., wat betekend „Omver 
en Erover", een schuilnaam van Jef De-
vos. In het nummer van Ons Woord van 
15 maart 1924 verneemt men dat het 
NOS in West-Vlaanderen 502 leden telt. 
Vanaf eind 1924 treedt Devos op als 
hoofdredacteur van Ons Woord, dat dan 
om de 14 dagen verschijnt. Hij woonde 
toen in de Bruggestraat nr. 95 te Menen 
en bleef hoofdredacteur tot in 1929. Uit 
de enkele beschikbare nummers van Ons 

Woord uit de jaren '20 blijkt dat Devos 
zich met hart en ziel ingezet heeft voor 
het NOS. Hij was niet alleen hoofd
redacteur, maar ook auteur van vele ar
tikels over de belangrijkheid van de on
derwijzer in het opvoedingsproces. Hij 
was ook voorzitter van de Kring Kortrijk 

egin deze eeuw hadden onderwijzers in 

Vlaanderen het niet breed, ook het 

onderwijspeil was niet schitterend. Het mag dan ook 

niet verwonderen dat de nieuw afgestudeerden zich 

met deze situatie niet konden verzoenen, daarom 

gingen ze zich groeperen in een eigen, ongebonden 

Nationaal Onderwijzerssyndicaat, het NOS. 
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die in 1925, zo lezen we, 180 leden telde. 
Staf Algoet, de Kortrijkse onderwijzer en 
latere hoofdonderwijzer, was de alge
mene voorzitter van het NOS. Palmer 
Ruysschaert, afkomstig van Tiegem en 
wonende te Desselgem was eind de jaren 
'20 secretaris van de Kortrijkse Kring en 
van de provinciale geleding. 

PLURALISME 

Een opgemerkte activiteit van de Kring 
Kortrijk was de actie ten voordele van 
Johanna Berghmans. Zij was een on
derwijzeres en werd op 24 juni 1924 door 
het bestuur van de meisjesschool H. Fa
milie te Moorsele ontslagen, zonder op
gave van reden noch mogelijkheid van 
beroep. Het NOS kwam tussen bij de 

de noodzaak van een pluralistische vak
bond die de materiële belangen van de 
onderwijzer behartigt. 
Eind 1929 werd Jef Devos als onder
wijzer van de Menense Broederschool 
ontslagen. Officieel gebeurde dat niet 
wegens zijn vakbondsactiviteiten, maar 
wel omdat hij weigerde afstand te doen 
van zijn Vlaams-nationalistische overtui
ging. Dat ontslag moet derhalve gesi
tueerd worden binnen het conflict tussen 
de kerkelijke overheid en het Vlaams-
nationalisme in West-Vlaanderen. 

DOORN IN HET OOG 

In de jaren '20 groeide in West-Vlaan
deren geleidelijk aan de aanhang van het 
Vlaams-nationalisme en van de Vlaams-

Doorn in het oog 
van de bisschop 

overheid en organiseerde zelfs in Moor
sele een betoging op 11 november 1924 
waarop een honderdtal leerkrachten la
ger onderwijs aanwezig waren. De be
togers en de toekijkende inwoners wer
den toegesproken door Jef Devos die 
scherp de willekeur van het ontslag aan
viel. 

Veel ophef maakte het debat tussen Jef 
Devos en zekere Carels, een militant van 
het ACV Dit debat had plaats op 29 juni 
1925 in het Vlaams Huis te Kortrijjk en 
werd door honderden onderwijzers en 
ondewijzeressen bijgewoond. De ACV-er 
verdedigde een vakbond voor ondewi)-
zers die deel uitmaakt van een grotere 
vakbond en die aansluit bij de Katholieke 
Partij, Devos verdedigde de noodzaak van 
een onafhankelijke vakbond. 
In 1925 publiceerde Devos, opnieuw on
der de schuilnaam O.e.E., een brochure 
met als titel Naar de Opstanding van den 

Onderwijzer ". Daarin klaagde hij de 
geringe aandacht aan van de politici voor 
het onderwijs en pleitte voor een au
tonoom korps dat niet alleen onder
wijzers zou omvatten maar ook school
hoofden, pedagogische consulenten en 
een soort inrichtende macht. Dit korps 
zou niet mogen aanleunen bij een po
litieke partij en zou volgens de cor
poratieve gedachte de hoogste verant
woordelijkheden over het onderwijs dra
gen. Alhoewel de tekst nogal hoogdra
vend geschreven is, bevat hij toch veel 
inspirerende en waardevolle ideeën. Met 
die brochure bewees Devos dat hij op een 
intelligente manier over de problemen 
van het lager onderwijs kon schrijven. 
In de brochure Het Standpunt van N.O.S. 

in den OnderuHjzersstrijd verdedigde hij 

gezinde Frontpartij. Deze groei was een 
doorn in het oog van de oppermachtige 
Katholieke Partij en ook van de hogere 
clerus. De Kerk als organisatie beschikte 
over een uitgebreid netwerk van be
trouwbare priesters die als schooldirec
teur, leraar, studiemeester, deken of als 
pastoor nauwkeurig het doen en laten van 
de parochianen konden volgen. Met dit 
netwerk werden vooral de Vlaamsge
zinden in het oog gehouden en eventueel 
geïntimideerd of gesanctioneerd. In 
West-Vlaanderen werden daar talloze 
Vlaamsgezinde intellectuelen het slacht
offer van. Pastoors werden monddood 
gemaakt door ze naar piepkleine en/of ver 
afgelegen parochies te sturen of door ze 
naar het buitenland te verbannen. Pries
ter-leraars, die te veel invloed kregen op 
jonge scholieren, werden uit de colleges 
verwijderd. Het Algemeen Katholiek 
Vlaamsch Studentenverbond (AVKS) 
werd ten gronde gericht en vervangen 
door de Katholieke Studentenactie 
(KSA), die geen nationalistische stand
punten innam. 

De nationale verkiezingen van 5 april 
1925 brachten de Vlaams-nationale 
Frontpartij een winst van twee kamer
zetels, waardoor er zes z.g. Fronters in het 
parlement zetelden. Daarenboven was er 
ook een winst van ongeveer 25.000 stem
men, hoofdzakelijk ten nadele van de 
Katholieke Partij. 

ZWAARZONDiC 

Daarop kwam monseigneur Waffelaert, 

bisschop van Brugge, in actie. Hij zond op 

30 september 1925 aan de dekens en 

superiors van seminaries en colleges de 

beruchte veroordeling van het Vlaams-

nationalisme. De tekst ervan werd op 11 
oktober 1925 door alle Belgische bis
schoppen overgenomen. In de vermaning 
stond o.m. het volgende: „De zo geheten 
nationalistische politiek, die, met mis
prijzen zelfs van het kerkelijk gezag, het 
uiterste waagt in de een of andere rich
ting, namelijk in de richting van het 
zogenaamde Waalse nationalisme of van 
het Vlaamse nationalisme, keuren WIJ 
eveneens af. En wij waarschuwen alle 

priesters en clerici die, wat God ver
hoede, openlijk of bedekt deze politiek 
zouden steunen, dat zij zich in een zwaar-
zondige materie schuldig maken aan on
gehoorzaamheid en opstandigheid tegen 
het wettige, zelf kerkelijke gezag." 

Leven en dood 

van Jef Devos 

(2) 

Op 19 april 1929 bracht Albert I een 
bezoek aan de scholen in Kortrijk. Gus
taaf Algoet, hoofdonderwijzer van de 
Centrale Stadsschool en algemeen 
NOS-voorzitter, begroette de koning. 

In februari 1927 liet bisschop Waffelaert 
een herderlijke brief voorlezen waarin hi] 
herhaalde het „zoogezegd vlaamsch na
tionalisme" af te keuren en te veroor
delen. Op 23 juh 1927 werd deze waar
schuwing gezonden naar de rectoren en 
de leraren van het Groot en het Klein 
Seminarie, van de bisschoppehjke col
leges en van de andere onderwijsinrich
tingen. Aan de oversten werd opgedragen 
de overtreders met zware straffen te be
dreigen en hen te wijzen „op het gevaar 
dat ze lopen hun toekomst en hun welzijn 
ten gronde te richten." 
Het zou echter niet bij vermaningen blij
ven! 

Walter Deconinck 

Volgende week: 
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• Jongetje van twaalf vraagt in de slijterij om een fles oude 

jenever, yoor mijn vader, die is helemaal verstopt en kan niet naar 

de wc. De jenever is voor de doorstroom.' De slijter aarzelt, maar 

verkoopt hem toch de fles. Als hij twee mr later naar huis gaat ziet 

hij zijn vergissing: het jongetje zwalkt volkomen bezopen over 

straat. 'Je moest je schamen', zegt de slijter. Ten eerste vanwege 

dat drinken en ten tweede omdat je mij belogen hebt.' Zegt het 

jongetje: 'ik heb met ge-gelogen. Mijn vader is verstopt. Maar als i-

ik s-straks zo thuiskom sch-schijt hij in z'n broek van ellende.' 

• Keurige Amsterdamse dame loopt door Oud-West. Op de stoep 

is een leuk, zwart jochie aan het spelen. De dame blijft staan, aait 

hem over zijn bol en vraagt: 'Hoe heet jij f' Het zwarte jongetje 

bekijkt haar met aandacht en zegt: 'Ik heel heet.' 

) 

BOEKEN 

9 Twee vliegende kraaien schrikken zich lam als plotseling een 

straaljager over hen heen scheert. "Wat gaat die snel,' zegt de ene 

kraai. Zegt de ander: 'Als jij twee poepgaten had waar vuur 

uitkwam zou je het ook kunnen'. 

'^ Een jongeman meldt zich aan bij de bende van De Zwarte 

Ruiter, die strooptochten houdt in de Kempen. 'Wat heb je gedaan 

voor je hier kwam ?' vraagt De Zwarte Ruiter. 'Ik heb een halfjaar 

bij een bank gewerkt en daarna twee jaar bij een advocaat..." 'Dan 

kan je meedoen.' 

"" Een man komt de verfwinkel binnen en vraagt om een heel 

klem potje groene verf 'Héél klein,' zegt hij, 'want ik heb een gele 

parkiet en die wil ik groen schilderen.' 'Dat moet je niet doen,' zegt 

de winkelier, 'dat kan zo 'n beest niet hebben, die gaat dood.' 'Geef 

op die verf,' zegt de man, 'ik ga het toch proberen.' Een week later 

ziet de winkelier de man voorbijkomen. Hij loopt naar buiten en 

vraagt: „Hoe is het groen verven van de parkiet gegaan?' 'Hij is 

dood,' zei de man. 'Zei ik het u niet?' zegt de winkelier. "Welnee, 

man. Dat had met de verf niks te maken. Hij begaf het al bij het 

afbranden.' 

o» Vit: Weer meer misselijke grappen, Archatvarius, Uitg. De 

Arbeiderspers - Amsterdam!Antwerpen, zevende druk, 1997, 

260 blz., 599 fr. 
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Lucas 

Fayderbe 

12 

echelen herdenkt dat driehonderd jaar 
geleden zijn meest gekende 

beeldhouwer en architect, Lucas Faydherbe, 
overleden is. In het Hof van Busleyden worden 

uitstekende voorbeelden getoond van zijn 
beeldhouwwerk van klein fornnaat maar ook 
werken in terracotta en marmer. Terwijl een 

wandeling langs Mechelse gebouwen 
laat zien waar zich het monumentale oeuvre 

van Faydherbe bevindt. 

Lucas Faydherbe 
opgespoord 

Lucas Fayderbe werd op 19 januari 1617 
te Mechelen geboren als eerste zoon van 
Hendrik Faydherbe en diens tweede 
vrouw Cornelia Franchoys. Zijn vader had 
een atelier voor decoratieve sculptuur en 
albastsnijwerk, hij stierf toen Lucas 12 jaar 
was. Zijn moeder hertrouwde met de 
beeldhouwer MaximiUaan Labbé. 
Op 19-jarige leeftijd belandde de jonge 
Lucas als leerling in het atelier van Rubens. 
Na drie jaar nuttige leertijd verliet hij het 
Rubensatelier om in het huwelijk te treden 
met Maria Snyers, die een kind van hem 
verwachtte. Daardoor viel een geplande 
Italiëreis in het water! Lucas Faydherbe 
werd dan vrijmeester te Mechelen. Zijn 
gezin breidde zich uit tot twaalf kinderen. 
Zijn grootste succes als beeldhouwer si
tueert zich in de periode 1659-1675. In die 
tijd was hij zowel werkzaam als beeld
houwer, altaarbouwer en architect. 

ZIJN LEERJAREN 

Aanvankelijk had Faydherbe zijn atelier in 
De koning van Spanje aan de Steenweg en 
nadien in De Korenbloem in de Kate-
lijnestraat te Mechelen. Intussen ijverde hij 
voor de oprichting van een Academie te 
Mechelen, naar de voorbeelden van Brus
sel en Antwerpen. Pas in de 18de eeuw zou 
dit plan gerealiseerd worden. In 1693 
stierf zijn vrouw en op 31 december 1697 
stierf hij zelf. 

In de vroege 17de eeuw was Mechelen een 
gereputeerd centrum van beeldsnijkunst. 
In het kader van de Contrareformatie 
waren er ook heel wat officiële opdrachten 
vanwege de kerkelijke overheid voor de 
volwaardige herinrichting van de kerk
gebouwen. 

Ook de hele familiale entourage van Lucas 
was uitermate artistiek bedrijvig. Zo was 
zi|n vader ook literair bedrijvig in de lokale 
rederi|kerskamer De Pioene terwijl zijn 
tante, Maria Faydherbe, een getalenteerde 
beeldsnijdster was. Een oom, Antoon 

Faydherbe, verwierf het alleenrecht om 
O.L.V-beeldjes te snijden uit het hout van 
de eik van het wonderbare beeld in Scher-
penheuvel. Ook zijn stiefvader, Maximi-
liaan Labbé, was een zeer verdienstelijk 
beeldhouwer. 

In het atelier van Rubens zal Lucas Fayd
herbe een blijvende picturale ingesteldheid 
opdoen. Uit deze vroege leertijd dateren 
zijn ivoorsculpturen. Door zijn activiteiten 
bij Rubens kwam Lucas bovendien in 
contact met tal van opdrachtgevers en 
andere kunstenaars. 

CONTRAREFORMATIE 

Faydherbes tijd is een periode van ka
tholiek réveil in de zuidelijke Nederlanden 
en van militant weerwerk tegen het pro
testantisme. De liturgie werd ingrijpend 
vernieuwd en de godsdienstpraktijk intens 
geactiveerd. Dit bracht een duidelijke vi
sueel-materiële omkadering in de gebou
wen van de katholieke ritus mee. 
Met de accentuering van de eucharistie 
ontstond een grote behoefte aan de op
maak van altaren en communiebanken, 
die door de kunstenaars weldra uiterst 
decoratief uitgewerkt werden tot door
wrochte beeldhouwwerken. In dezelfde 
mate kregen ook biechtstoelen meer ar
tistieke aandacht. Dat ook de kansels een 
cruciale rol zullen spelen in de predikende 
weerleggingen van het protestantisme 
spreekt eigenlijk vanzelf. 
In de latere 17de eeuw zal deze de-
coratiezucht zich ook gaan uitbreiden naar 
de profane sfeer, ten dienste van de ont
plooiing tot een elitair-aristocratische cul
tuur. Zo werden vooral kleiplastieken van 
ivoor en edelmetalen met de uitbeelding 
van allegorisch-mythologische taferelen 
gecreëerd. 

Beeldhouwers hadden dus een uiterst be
langrijke functie, zij sloten zich aan bij de 
St.-Lucasgilde, dus bij een gilde van kun
stenaars en niet langer bij het ambacht van 

Grafmonument Gilles Othon, ca. 1672, In de SInt-Martlnuskerk te Trazegnles. 

de metselaars. In Mechelen zal de nieuwe 
vormentaal zich eigenlijk pas doorzetten 
van rond 1650, uitmondend in lossere 
draperingen, gesperde figuren met een 
grotere beweeglijkheid en uitstralende 
emotionaliteit. 

In die sfeer realiseerde Lucas Faydherbe 
een achttal barokaltaren, vier praalgraven 
en een hele reeks afzonderlijke beelden, 
beeldgroepen en bustes, monumentale re
liëfs, twee reliekkasten en werden twee 
Mechelse kerken onder zijn leiding ge
bouwd. Buiten zijn jeugdwerken in ivoor 
zijn al zijn sculpturen in marmer, steen of 
terracotta. 

DE BEELDHOUWER 

Rubens kon heel wat waardering opbren
gen voor Lucas Faydherbe, die zich in zijn 
atelier wist te ontpoppen tot een zelf
standig kunstenaar. Zijn eerste werken zijn 
dan ook nog duidelijk Rubensiaans getint. 
Vaak gaat het in deze beginperiode om 
madonnabeelden, die bijna allemaal op
gesteld werden in Mechelse kerken. Deze 
beelden kenmerken zich nog door een wat 
plechtstatige monumentaliteit met een 
zware kledijdrapering. 
Met een stijgende individuele expressi
viteit bereikte Lucas Faydherbe zijn ar
tistiek hoogtepunt rond 1656. Dit wordt 
bij voorbeeld duidelijk geïllustreerd door 
de gevoelige, veel lossere uitstraling van 
zijn St.-Jozef met het kind (1655, Door
nik). 

Een waar hoogtepunt wordt zijn graf
monument van aartsbisschop Cruesen 
(1659-1666) in de St.-Romboutskathe-
draal te Mechelen, met een schitterend 
beeld van Christus en een uiterst gevoelige 
tedere uitbeelding van de Madonna met 

het Kind uit het marmeren grafmonument 
van de familie Berthout in dezelfde kerk. 
Deze uitbeeldingen zal Faydherbe trou
wens hernemen in tal van gelijkaardige 
uitbeeldingen. 

ALTAREN 
In de periode 1648-1654 verwierf Fayd
herbe de opdracht om acht barokaltaren te 
bouwen. Later komen daar nog vijf ge
lijkaardige opdrachten bij, zoals voor de 
St.-Niklaaskerk (St.-Niklaas, 1662), St.-
Rombouts (1665), O.LVrouw van Hans-
wijk (1680) en O.L.Vrouw van LeHëndaal 
(1681), alle te Mechelen. Typisch voor de 
opsmuk van Faydherbe zijn de zwart-
witcontrasten, soms verrijkt met goudgeel 
verguldsel. Ook in zijn altaren is de evo
lutie te constateren naar een toenemende 
versobering, een eenvoudigere verticaliteit 
en een uitgesproken geometrische vor
mentaal. 

N.a.v. van deze manifestatie, die wij onze 
lezers warm aanbevelen, werd ook een 
catalogus uitgegeven die een wetenschap
pelijke beschrijving van alle tentoonge
stelde werken geeft. Ook de derde af
levering van Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen is volledig aan Lucas Fayd
herbe gewijd is, samen vormen tentoon
stelling en uitgaven passende bronnen van 
documentatie 

Dirk Stappaerts 

c» Lucas Faydherbe (1617-1697), beeld

houwerenarchitect. Tentoonstelling in 

het Stedelijk Museum Hof van Bus

leyden, Merodestraat 65 te 2800 Me

chelen. Tot 16 november 1997. Da

gelijks open van 10 tot 18u. Op dins

dag tot 21u. Inkomprijzen: 150 fr. 

(groepen 100 fr., reductiehouders 120 

fr., -12j. gratis). Wandelparcours met 

gids: individueel 150 fr., groepen 

(max. 20 pers.) 2.000 fr. Info: tel. 

015120. 20. 04. 

o» openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. 

1997-3. 44 blz., 250 fr. Uitg. Oud-

Parochiehuis, Grote Markt 46, 9100 

Sint-Niklaas, 03/760.16.40. 
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Daar komen 
de Weners 

• F E S T I V A L V A N V L A A N D E R E N ^ 

In één week tijd Haydn, Mozart, Schubert 
en Brahms ontmoet. Ze hebben allemaal 
iets met Wenen te maken. Haydn was lid 
van de Sangerknaben, keek later vanuit 
een zolderkamertje op de Hofburg uit en 
vluchtte voor zijn Xantippe, zijn boos
aardige vrouw, in muzikale dromen. Mo
zart vond er niet meer begrip dan in het 
benepen Salzburg maar schreef er in een 
soort roes de opera Figaro's Bruiloft, een 
aantal concert! en veel kamermuziek. 
Schubert had er een uitgebreide vrien
denkring, hield er zijn roemruchte lie
deravonden, de Schubertiatks, en stierf er 
in een verstild pand dat nog slechts wordt 
bezocht door een overjaarse romanticus 
op pelgrimage. Brahms zocht vooral het 
platteland rond Wenen op. Hij vond er 
inspiratie en leerlingen op wie hij in stilte 
veriiefd werd. 

VLEES EN BLOED 

Sigiswald Kuijken is heel erg op Haydn 
gesteld. „God heeft me een vrolijk hart 
gegeven", zei Haydn. Die trek spreekt 
duidelijk in zijn muziek. La Petite Bande 

speelt op drie avonden de zes Parij se 
symfonieën van Haydn (de nummers 82 
tot 87). Ze worden telkens afgewisseld 
door een concerto van Mozart. Haydn 
klinkt vitaal en levenslustig, soms frivool 
als een doek van Watteau of volks als de 
deuntjes die hij opving in zijn geboor
testreek, het Burgenland, en smeltkroes 
van Magyaren, Kroaten en Slaven. Si
giswald Kuijken heeft vooral oog voor 
weefsel, kantwerk en spirit, een Haydn 
van vlees en bloed. Barthold Kuijken speelt 
Mozarts fluitconcert K.V 314. De fluit was 
niet Mozarts geHefkoosde instrument. 
Maar daar is in de uitwerking geen spoor 
van te merken. Het orkest klinkt speels en 
virtuoos - de mannen van Mannheim 
kenden hun vak - en Kuijken neemt de 
loopjes en de fiorituren schitterend. Maar 
Mozart zou Mozart niet zijn, was er niet 
een grapje bij de inzet van de solist of de 
laag tussen de noten die van weemoed 
spreekt. De laatste avond speelt Ryo Ter-
akado, eerste viool bij La Petite Bande, 

Mozarts vioolconcert n° 5 K.V 219. Mo
zart was negentien toen hij het schreef en 
wellicht heeft hij het zelf nog uitgevoerd 
onder het strenge oog van vader Leopold. 
Terakado's vertolking is niet uitbundig 
maar intimistisch. Maar het concerto is zo 
ragfijn en zo kleurrijk - er zitten zi-
geunerwijzen in het rondo - dat de koord
dansers uit de buurt blijven. Het concert 
eindigt met een open vraag, een verrassing 
op zijn Mozarts. 

EEN GROTE KLEINE MENEER 

Isaac Stern is violist en een levende le
gende. Hij vormde ooit een duo met Pablo 
Casals, zorgde voor eerste uitvoeringen 
van werk van Bernstein, Hindemith en 

Penderecki, en wandelt moeiteloos van de 
barok naar Stravinsky. Hij is klein van 
gestalte maar een grote meneer - ik denk 
aan zijn inzet voor de mensenrechten. 
Wanneer hij met zijn Guarneri en zijn 
begeleider Yefim Bronfman met profijtige 
passen het podium opstapt valt een ge
wijde stilte m. En laatkomers worden met 
een ritueel gebaar van zijn strijkstok be
rispt. Ook hier Weners op het programma 
samen met César Franck. Sonates zijn 
uitgepuurd en sprekend. Viool en piano 
kunnen niet zonder mekaar en zonder 
evenwicht. Stern speelt soms onachtzaam 
maar noten zijn voor hem muziek en die 
maakt hij. Mozart is pure maar broze 
poëzie. Brahms' derde en laatste sonate is 
een en al passie, niet gedwongen zoals men 
van Brahms zou verwachten maar nerveus 
als had de lieflijke Thunersee waar ze 

ontstond geen vat op zijn onrust. De enige 
vioolsonate van Franck is opgedragen aan 
Eugene Ysaye: een klein thema, breed 
uitgesponnen, koraalachtig soms, bij mo
menten zacht aandringend of zingend in 
canonvorm. De kleine Isaac Stern en de 
rijzige Yefim Bronfman schrijven een vol
maakte dialoog. 

EEN ANDERE SCHUBERT 

Beethovens simfonieën zijn expressie en 
boodschap, die van Schubert melodie. Jos 
van Immerseel haalt zijn geduld en zijn 
eigenzinnigheid boven, neemt zijn loep en 
haalt het laagje Brahms weg. Het resultaat 
is verrassend. De opname van de zesde en 

de achtste kreeg al een Diapason d'or. De 
symfonieën komen integraal op het fes
tival. Ik beluister de tweede, de zesde en de 
achtste. De tweede zit nog in de buurt van 
Haydn, de zesde is een zoeken en tasten, 
de mysterieuze achtste heet onvoltooid (ze 
telt maar twee delen) maar is af. Van 
Immerseel haalt reliëf van onder de ge
polijste vorm. De blazers klinken donker 
en ik hoor voor het eerst hobo's en pauken 
die anders anoniem in het woud van het 
orkest zaten. Vroeger kabbelde Schubert, 
Van Immerseel geeft hem contrasten van 
eb en vloed. Dit is een doek met felle 
kleuren en toch subtiel. 

(wdb) 

Sigiswald 
KuUken:heel 
erg op Haydn 
gesteld. 
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Theater Malpertuis uitTielt speelt Vnjüagyan 
Hugo Claus In oktober en november. De 
kandidaat Nobelprijswinnaar schreef het stuk 
in 1969 en situeerde de handeling in Marke 
bij Kortrijk. Zuid-West-Vlaanderen had toen 
nog geen reputatie als Mekka van frau
derende tapijtboeren en veel arbeiders trok
ken de grens over naar de fabrieken van 
Rouen en Rijsel. Op televisie speelde Bo
nanza, in Parijs was de verbeelding uitge
broken en [jonden exporteerde de mini. 

VECHTPARTIJ 

Op een vrijdagavond in november komt 
Georges Vermeersch vervroegd thuis uit de 
gevangenis, na een veroordeling voor on-

^ T H E A T E R ^ 

een nieuwe scheldpartij of verglijdt een rob
bertje vechten in een amechtig vrijpartijtje. 
Jeanne probeert verschillende malen aan de 
ruzie te ontkomen door de TV aan te zetten 
Georges stampt het toestel tenslotte in el
kaar. Wanneer de jonge buur opduikt, duurt 
het niet lang voor Georges ook met hem aan 
het vechten slaat en hem zelfs met een 
knipmes bedreigt. De sfeer wordt helemaal 
troebel wanneer Christiane ter sprake komt. 
Georges zette haar ooit aan de deur maar 
zeker niet uit zijn gedachten. Na het vertrek 
van Erik en Jeanne herleeft Georges in een 
droomsequens met zijn dochter wat hij altijd 
geloochend heeft, in een volgende scène zal 

Gerimpeld vel 
vrijt niet wel 

tucht met zijn 19-jarige dochter Christiane. 
Tijdens zijn straftijd weigerde hij" zijn echt
genote te zien, maar hoorde wel van haar 
relatie met een jonge buur en van hun kind 
samen. Man en vrouw hebben dus wel een 
en ander bij te praten. 
Het gesprek verloopt met bepaald rimpel
loos. Jenever, bier en bittere opmerkingen 
over en weer vergiftigen al snel hun toch al 
moeilijk contact. Georges verwijt zijn familie 
en vrienden te weinig inspanningen om zijn 
onschuld voor de rechtbank hard te maken. 
Jeanne, zijn vrouw, begrijpt dan weer niet 
dat hij haar in de gevangenis niet wou zien 
Dat ze tenslotte de troost van een jonge 
man, Erik, opzocht, heeft hij dus enkel aan 
zichzelf te danken. Van de buurt moest ze 
niet veel hulp verwachten. Integendeel. Op 
het proces getuigden buurtbewoners tegen 
Georges, oude mannen kwamen haar hun 
diensten aanbieden en later wilde niemand 
nog in haar kapperszaak komen. 
Regelmatig verstomt het gesprek, begint 

hij dat ook bekennen aan zijn vrouw en haar 
minnaar en met verbazing moeten vast
stellen dat Jeanne dat al die tijd ook wist. De 
band tussen beide echtelieden blijkt sterker 
dan het jonge geweld van goedzak Erik. Die 
vertrekt naar Rouen en biedt Georges zijn 
openstaande job in de Textiles du Non:l aan. 
Eind goed, al goed? 
Regisseur Sam Bogaerts is een veteraan die 
ooit samen met Lucas Vandervorst De Witte 
Kraai oprichtte Hij speelde en regisseerde 
ondertussen bij De Tijd, Toneelgroep Am
sterdam en het Nederiands Toneel Gent. 
Bogaerts koos voor dne acteurs die alle rollen 
spelen Tania Van Der Zanden speelt dus 
zowel de moeder als de dochter en dat werkt 
schitterend. 

SPRUITJESLUCHT 

Deze Vrijdag is geen loodzware voorstelling. 
Hier wordt geen groezelige werkelijkheid na
gespeeld maar tonen de acteurs een spel 

over aantrekking tussen mensen, over be
geerte en gemis. De volkse én poëtische taal 
van Claus haalt bovendien regelmatig de 
schuld- en boetesfeer ondenjit. 
Diri< Buysse speelt een Vermeersch die zwaar 
getekend is door zijn gevangenistijd. Zijn 
ellendige herinneringen aan andere gede
tineerden en aan de willekeurige machts
uitoefening door bewakers en directie ver
geet hij nooit meer maar het kortstondige 
geluk met Christiane is net zo onuitwisbaar. 
Dat zij hem voor de rechtbank vrolijk ver
raden heeft en nu als een sloerie in Kortrijk 
samenhokt met langharig tuig, doet niets af 
aan dat gevoel, Christiane en Claus kiezen 
voor taboedoortDrekende eeriijkheid en la
chen elke hypocrisie weg. Waarom zou ze 
moeten liegen over iets waarop zij zelf heeft 
aangestuurd en dat haar voor altijd met haar 
vader verbindt? Ook het gebed van vader en 
dochter na het gebeuren en de geknielde 
belofte aan Maria in de hemel om het nooit 
meer te doen, zegt meer over ingeplante 
katholieke waarden dan over spijt om het 
gebeurde Enk begrijpt dat het veriangen van 
Georges naar zijn dochter ook een treuren is 
om een voortDlje, verspilde jeugd Het sobere 
decor bevat slechts lichte verwijzingen naar 
de jaren zestig. Een deurgat in een houten 
wand, een tafel met draaistoelen, een lage 
buffetkast, een antieke haardroger en een 
lage canapé vormen, dicht opeengezet, de 
plaats van het gebeuren De benepenheid 
van deze Vlaamse keuken zegt alles voer het 
onvermogen van de familie Vermeersch om 
met haar gevoelens om te gaan. Een ef
ficiënte lichtregie vertDeeidt treffend de wis
selende stemmingen. De voorstelling zindert 
vooral na door het boeiende spel van Tania 
Van Der Sanden en Dirk Buysse. 

Redmond 
c» Vrijdag. Toneel van H. Claus. Voorstellingen 

in oktober: vr. 10 in Heusden Zolder, za. 11 
in Lokeren, wo. IS in Torhout, do. 16 in 
Dilbeek, vr. 17 in Waregem; di. 21 en wo. 22 
in Brugge, do. 23 in Eeklo, vr. 24 in Tongeren, 
za. 25 in Maasmechelen. In november: di. 11 
en WO. 13 in Oostende, za. 22 en di. 2S in 
Ninove. 
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FILMMUSEUM 

Een filmmuseum is de ideale plek om af en toe iets te kunnen 

meepikken wat je graag wilde zien, vroeger gemist hebt, of om 

nostalgie te bedrijven. In Antwerpen kunnen de tekenfilmfanaten 

er tijdens de maand oktober terecht. Op 11 oktober is er That's all 

folks!'Warner Bros Classical Album 1, deel 2 krijg je op 16 oktober 

(waarbij de veteranen Tom en Charles McKimson te gast zijn en 

worden geïnterviewd), en drie op de 17de, tegelijk met de vroege 

TexAvery (de meester!), deel 4 op 18.10, deel 5 op 22.10 en een 

Chuck Jones (films van 1942-63) programma, deel 6 op 24 

oktober. Ntet te missen! Verdere nostalgie is er met films van Henri 

Storck. Met op 8 oktober: 'De Noordzee 1929-1955' (Ha-

NIEUWS UIT DE BIOS 

ringvisserij + Oostende koningin der badsteden + Zonnig leven 

aan het strand + Het land van Vlaanderen + Op vakantie + Blij 

herleven + De schat van Oostende). Op 13 oktober 'Folklore in 

België' (De beiaarden + December, maand van het kind + Het 

karnaval van Oostende + Het karnaval van Aalst + De Gilles van 

Binche), zondag 19.10 zijn er 'De Kunstdocumentaires' (Rubens + 

Het open venster + Herman Teirlinck + Le monde de Paul 

Delvaux), met tussenin (10.10) 'De sociale documentaires' (His-

toire du soldat inconnu + Misere au Borinage + Les maisons de la 

misere + Le patron est mort), gevolgd op 29.10 door 'Le banquet 

des fraudeurs'. Misschien kun je beter een abonnement nemen. 

Voor verdere informatie tel 031233.85.71, Fax 231.86.60. That's 

all for now, folks! 

JUNK MAIL 
is een Noorse film met 'Budbringeren' als oorspronkelijke titel. 

Roy is een brievenbesteller. Op een dag vind hij een sleutel in de 

brievenbus van Line, een dove vrouw. Hij probeert hem uit op haar 

flatje, en wanneer hij bezig is het daar te onderzoeken, komt er een 

boodschap binnen op haar antwoordapparaat. Doof f De eerste 

vraag is er. Maar het wordt allemaal nog ingewikkelder. Een 

schitterend opgebouwd plot, minitieus uitgewerkt door regis

seur/scenarist Pal Sletaune, alleen blijft alles zo koud, zo David 

Lynch. (**1I2). Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP 4-

'ifer^ MUn papa, mamal Vlaams TV-drama van Jean-
Plerre De Decker met Hilde Van Mieghem, Jelle Van den 
Eden en Ronny Waterschoot, De kleine Ronnie wordt 
heen en weer geslingerd tussen zijn ouders die ge-
schelden leven In de marollenwijk. Op en dag wordt hlJ 
aangereden door een auto en raakt In coma... Zat. 11 
OiCt., TV2 om 20U.30 

^ ^ The Color Purple „Ernstige" film van Steven 
Spielberg uit 1985, gebaseerd op de lijvige, met de 
Pullltzerprijs bekroonde roman van de zwarte schrijfster 
Alice Walter Spielberg kort het epos over het leven van 
de zwarte vrouwen In het zuiden van de VS wel drastisch 
In, maar de briljante vertolkingen van Whoopl Goldberg 
en Oprah Winfrey maken dan weer veel goed. Zon. 12 
okt., Kanaal 2 om 2iu. 

1^3^ The picture of Dorian Cray Amerikaanse film 
van Albert Lewis uit 1945 met George Sanders, Hurd 
Hatfield, Donna Reed en Angela Lansbury. Schitterende 
verfilming van het spookverhaal van Oscar Wilde, over 
een man wiens geschilderd portret ouder wordt terwijl 
hijzelf zijn jeugd behoudt. Ma. 13 oltt., BBC 1 om 
IU.05 

^ ^ Over kunst Documentaire over de Nederlands-
Australische cineast Paul Cox. Hij praat over zijn op
vattingen over film en existentiële thema's als emo
tionele eenzaamheid en onbereikbare liefde. Hij is o.m. 
de regisseur van Man of Flowers en SLonely Hearts. 
Dins. 14 Okt.. TV2 om 23U.15 

'̂ fey^ Heat and dust vele Engelse aristocratische 
dames waren gefascineerd door de verhalen die hun 
voorouders vertelden over India. Ook voor de Jonge 
Anne wordt de aantrekkingskracht groot en zij vertrekt 
naar de Britse ex-kolonie. Britse dramatische film van 
James Ivor/ uit 1983 met uitstekende vertolkingen van 
o.m. Greta Scacchl, Christopher Cazenove en Julie 
Christie Woens. 15 okt.. TV 2 om 20u.30 

Beethoven 
<de hond), 
woens. 15 okt.. 
Kanaal 2 om 21 u. 

'^=J' Panorma: door onze kinderen Naar aan
leiding van de eerste verjaardag van de Witte Mars 
brengt Panorama een uitzending die Integraal wordt 
gepresenteerd door kinderen. Zij geven hun visie op hun 
situatie en hun rechten in het gezin, op school en In de 
samenwerking. Dond. 16 okt.. TVI om 22u.25 

fc3^ Amarcord Italiaanse film van Federico Fellini uit 
1974 met Bruno Zanin, Pupella Magglo en Magali Noel. 
Titta, een 50-jarlge man, ontkomt op zekere dag niet 
aan de vaststelling dat zijn omgeving hem onbekend 
voorkomt. Koortsachtig zoekt hij naar aanknopings
punten om erachter te komen wie hijzelf ook alweer 
was, maar vergeefs. Poëtische, vrij ironische auto
biografische film, waarin Felllnl herinneringen aan zijn 
jeugdjaren opdiept. VrlJ. 17 okt.. TV 2 om 22U.45 

Omtrent kijkcijfers 
TVl beloofde al wie het horen wilde dat 
VTM een 'uppercut' van jewelste zou 
krijgen. De najaarsprogrammatie van het 
verbredende net van de openbare omroep 
zou dermate superformidastisch zijn dat 
men aan Medialaan 1 tevreden mocht zijn 
indien men de TV-verslaafden zou be
houden. Die TV-verslaafden waren, zoals 
u zich zeer zeker nog herinnert, een 
categorie waarin de VRT niet geïnte
resseerd was. Schetst u onze verbazing bij 
het zien van de eerste naakte cijfers van 
het najaar, waarbij we voor het gemak de 
zgn. 'kleine zenders' buiten beschouwing 
laten. TVl heeft ten opzichte van januari 
dit jaar meer dan 3% marktaandeel ver
loren. VTM van zijn kant heeft meer dan 
2% gewonnen. 

De VRT heeft dus niet alleen te kampen 
met het ongenoegen van het personeel. 
De nieuwe programma's doen het voor
lopig niet, of moeten het alleszins af
leggen tegen die van de commerciële 

concurrentie. In 'prime time' is er geen 
enkel VRT-programma dat zijn VTM-
tegenhanger kan kloppen. Het bestbe-
keken TV-programma van vorige week 
was overigens de 'Duel'-aflevering met 
daarin VU-voorzitter Bert Anciaux. 

Het nieuwe bewind aan de Reyerslaan 
lijkt zo stilletjesaan een beetje te gaan 
lijden aan de gevreesde managersziekte. 
Op 'managerieel' niveau klopt alles als 
een bus. Niets werd door dure studie
bureaus aan het toeval overgelaten. Tot 
de 'waarden' en de zonnebloemen toe 
werden uitgedokterd en op papier is de 
VRT een succesverhaal, want meer kij
kers dan enkele jaren geleden. Bovendien 
meent de openbare omroep geen tijd 
genoeg te hebben gehad en zou een 
definitief oordeel pas geveld mogen wor
den over 'enkele maanden' tot 'vijf jaar'. 
Het is goed mogelijk dat de Reyerslaan 
dan het gevecht om de kijker gewonnen 
heeft. Over de kwaliteit en de opdracht 

VTM wint het in 'prime time' 
van de VRT. 

van de openbare omroep willen we het 
dan nog wel eens hebben. Want het moet 
de kijker inmiddels ook zijn opgevallen 
dat de VRT geen alternatief is voor de 
concurrentie, maar hem meer van het
zelfde geeft. De kijker verkiest dan ook 
het origineel boven de namaak. Terecht, 
want de VRT-spelletjes zijn in hun soort 
niet bepaald onklopbaar... 
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In de najaarsprogrammatie van TVl 
werd veel verwacht van 'Man bijt 
hond', het programma van pro
ductiehuis Woestijnvis van o.a. 
Mare Uytterhoeven. Het pro
gramma moest zorgen voor de 
overgang tussen het vervroegde 
TVl -journaal en de avondprogram-
matie. Daarin lijkt het te slagen. 
Naar het TVl-journaal om 19u. kij
ken Iets meer dan een half miljoen 
mensen, naar 'Man bijt hond' zelfs 
Iets meer. Toch zijn vanuit VRT-
kringen berichten te horen als 'Het 
programma moet nog groeien' en 
'Het Is niet spraakmakend genoeg'. 
Men had duidelijk meer ven/vacht 
van een product dat de stempel 
'Uytterhoeven' draagt en laat dan 
ook zijn ongenoegen blijken. Bij de 
VRT gaat de jongste tijd iedereen in 
de fout, behalve de mensen die de 
beslissingen nemen, zo lijkt het wei. 
Wij menen dat men aan de VRT-top 
ongelijk heeft en dat men zijn ver
wachtingen te hoog heeft gesteld. 
Het was niet eeriijk om plots een 
miljoen of meer kijkers te verwach
ten, in de eerste plaats omdat de 
parallelle nieuwsprogrammatle de 
baan volledig vrijmaakte voor 'Fa
milie'. Los van de kwaliteit - voor 
zover aanwezig - van dit pro
gramma bestaat er nu in de huis
houdens geen discussie meer over 
de keuze tussen het, voor velen 
nog heilige, VRT-journaal of 'Fa
milie'. Soapfans kijken 'Familie' en 
daar is geen hond tegen opge
wassen. Voorts maakt 'Man bijt 
hond' weliswaar een overgang. 

maar dan naar programma's die 
dermate bedroevend zijn dat het te 
verwonderen valt dat sommige er
van meer dan een half miljoen kij
kers halen. 'Man bijt hond' kan dan 
ook niet profiteren van de aan
trekkingskracht van de omringende 
programma's. Dit alles maakt dat er 
meer fout Is met de VRT dan met 
het betreffende produkt. Zolang de 
VRT er niet - In tegenstelling tot 
VTM - In slaagt een WU-gevoel te 
kreéren, zullen de kijkers slechts 
even binnenwippen voor supe
rieure produkten, een soort waar
van men er aan de Reyerslaan toch 
echt te weinig heeft. Tot slot: 'Man 
bijt hond' zou te weinig spraak-

De Troch. Het is zelden goed voor 
meer dan een glimlach, maar geeft 
ook zelden tot nooit aanleiding tot 
ergernis. In die zin is het in het 
huidigeTV-landschap een curiosum 
dat beschermd moet worden. 'Man 
bijt hond' heeft behalve ontspan
ning geen enkele pretentie. De 
knipoog die vaak gegeven wordt is 
gezond en doet slechts in een uit-
zonderiijk geval beroep op de 
'poep, pies en sex-associatles'. 
Vanavond waren in 'Man bijt hond' 
bovendien twee tevreden mensen 
te gast. We hebben er in de huis
kamer een groepssessie rond ge
houden, maar konden ons in de 
verste verten niet meer herinneren 

Te beschermen! 
Man bUt hond, vrUdag 3 oktober 1997. TVi 

makend zijn. Dat is, in Goedele-
termen gezien, waar. De vraag is of 
uitstekende programma's ais pak
weg 'Zembla' (donderdagavond op 
Ned5) van het scherm geweerd 
moeten worden 'omdat ze te wei
nig spraakmakend' zijn. Het Is niet 
omdat een programma geen zes 
hermafrodleten opvoert, het geen 
bestaansreden meer zou hebben. 
Wat Is 'Man bijt hond' dan wel? Wij 
beschouwen het als een prettig 
amusementsprogramma dat een 
merkwaardig grote spontaniteit 
uitstraalt en bovendien beschaafd 
blijft. 'Man bijt hond' moet het niet 
hebben van randdebielen of Joyce 

wanneer een programma op dit uur 
van de dag uitpakte met tevreden 
mensen, zonder daar eerst een ge
sponsord prijzenpakket aan geveild 
te hebben. Eén ervan was 19, hos
tess bij Sabena, de andere iets ou
der en in zijn vrije tijd bestuurder 
van een maaidorser. „Dat heb ik 
altijd al willen doen" spraken bei
den. Het geluk zit in een klein 
hoekje. Als 'Man bijt hond' maar 
een half miljoen kijkers haalt, dan 
ligt dat minder aan het programma 
dan aan de mensen die naar de 
duffe ellende bij 'Familie' zitten te 
kijken. 

Krik 
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I 
n de omkoopaffaire(s) rond Anderlecht is een 

tijdelijke stilstand ingetreden en daar kan 

niemand rouwig om zijn. Het bondsparket 

onderzoekt momenteel of Anderlecht ook in de 

nationale competitie onregelmatigheden beging, het 

laat zich daarbij leiden door vage beschuldigingen, 

uitgesproken door René van Aeken. 

< SPORT 4> 

Indien we het Astridpark mogen geloven 
is René Van Aeken een ordinaire afperser. 
Het wordt voorlopig afwachten of de 
Brusselse club, de al evenzeer in zijn 
geloofwaardigheid aangetaste voetbal
bond en de in tegenstrijdige maatregelen 
verstikte Uefa alsnog ongeschonden uit 
het kluwen van verdachtmakingen en 
halve of hele leugens weggeraken. 

WEGKIJKEN 
Een vaststelling dringt zich levensgroot 
op: de belangenvermenging binnen de 
voetbalbond is onoverzichtelijk groot. 
Alain Courtois, door Anderlecht tot se-
certaris-generaal van de KBVB gepro
moveerd, diende in zijn functie de be
langen van de Brusselse club. Michel 
D'Hooghe, de afgevaardigde van die an
dere nationale topclub, hield zich be
hoorlijk gedeisd en zorgde er vooral voor 
geen procedure- of andere fouten te ma
ken die hem op basis van reglementen 
zouden kunnen worden aangewreven. 
Van een actief optreden was in deze geen 
sprake. Hij wendde het hoofd af. Hij 
wilde niet weten. Het wordt dan ook de 
hoogste tijd dat de voetbalbond zichzelf 
bevraagt. Noch Courtois, noch 
D'Hooghe bezitten de geloofwaardigheid 
en het gezag van hun voorgangers. Albert 
Roosens en Louis Wouters waren uit 
ander hout gesneden. Ook al vingen zij 
geregeld (terechte) kritiek. De Bond, 
waarin zoveel tegenstrijdige belangen 
met elkaar moeten worden verzoend, 
wordt best geleid door mensen die niet 
aan een belangengroep verknecht zijn en 
die ook nog een visie en een hoog ge-
loofwaardigheidsgehalte bezitten. Zij zijn 
misschien niet gemakkelijk te vinden 
maar er kan op zijn minst naar gezocht 
worden. 

DRIE OP VIER 
Door de rustpauze m het corruptieschan
daal keerde ons voetbalwereldje tijdelijk 
terug tot de orde van de dag. De voorbije 
week was sportief nog de slechtste niet. 
Drie clubs kwalificeerden zich voor de 
tweede ronde van hun Europacup en 
Lierse won zijn eerste punt, en meer dan 
tien miljoen, in de Champions League. 
Enkel Moeskroen sneuvelde, maar daar 
verbaasde niemand zich over. Metz, mo
menteel leider in de Franse competitie, 
was een onhaalbare kaart. Zo eenvoudig 
lag dat. 

Dat Club Brugge en Anderlecht afstand 
namen van Beitar Jeruzalem en Salzburg 
was niet meer dan normaal. De West-
Vlamingen zijn gewapend om enkele ron
den mee te draaien in het Europese circus. 
Van Anderlecht kan dat niet worden 
gezegd. De Brusselaars misten hun com
petitiestart volledig en de positie van 

René Vandereycken stond op de helling. 
Hij werd gered door de omkoopaffaire(s) 
die al de aandacht van het geplaagde 
bestuur opeiste. 

VERRASSING 
In de tweede helft voltrok zich tegen 
Salzburg binnen een kwartier tijd een 
klein wonder. Anderlecht scoorde vier 
keer en zette een onverklaarbare 0-2 
achterstand om in een 4-2 voorsprong. 
Dit gebeurde toen Sporting plots met 
meer spelers voor dan achter de bal ging 
voetballen, toen zowaar offensieve ri
sico's werden genomen. Vandereycken 
moet zich wel erg ongemakkelijk gevoeld 
hebben. Maar laten we wel wezen: even
min als Jeruzalem was Salzburg een 

04 er snel korte metten zou kunnen mee 
maken. Wij zullen bij deze gelegenheid 
Mare Wilmots en Michael Goossens te
rugzien. Eerstgenoemde heeft het in 
Duitsland voor honderd percent ge
maakt. Zijn aanleg, fysiek en tempe
rament zijn op de maat van de veeleisende 
Bundesliga gesneden. Michael Goossens, 
die bij Standard een grote toekomst werd 
voorspeld en die voor Anderlecht in het 
voorbije tussenseizoen onbetaalbaar 
bleek, verkeert nog in „aanpassing". Zijn 
ommetje in Italië was sportief geen sue-

Is de kampioen 
gekend? 

„grote" tegenstander. De Oostenrijkers 
misten duidelijk internationale ervaring 
en dat is ze zwaar opgebroken. Een beetje 
ploeg geeft in dit soort wedstrijden geen 
0-2 (in feite 0-3) voorsprong uit han
den. 

De aangename verrassing kwam van Ger
minal Ekeren dat in de Europacup II 
overeind bleef tegen Rode Ster Belgrado. 
Het Servische voetbal mag dan zijn leeg
geplunderd door West-Europa, Rode Ster 
bezat nog altijd voldoende talent om 
respect af te dwingen. Ekeren beleeft een 
sterke periode. Ook in de competitie 
haalde de ploeg uit het Veltwijckpark 
herhaaldelijk niveau. Germinal blijft een 
uniek verschijnsel. Geleid door mensen 
met voetbalverstand knoopt de club de 
eindjes op sportief en financieel vlak op 
een bewonderenswaardige manier aan 
elkaar. De club bewijst dat voetbalkennis 
en bekwaam financieel beheer elkaar niet 
uitsluiten. Dat is een troost in bange 
dagen. 

VfefeLTESTERIT 
Toch moeten we ons niet te veel illusies 
maken. De kans dat méér dan één club uit 
België de volgende ronde van de Uefacup 
of de Europabeker voor bekerwinnaars 
overleeft is klein. Zeer klein zelfs. Ekeren 
zal water en bloed zweten tegen VFb 
Stuttgart. De Duitse bekerwinnaar bezit 
Europese ervaring en mikt minstens op de 
halve finale. Wel mag worden gehoopt 
dat Germinal zich voor de thuismatch 
eindelijk eens over de verdiende belang
stelling mag verheugen. 
Anderlecht moet onmiddellijk naar Gel-
senkirchen waar titelverdediger Schalke 

ces. De van Seraing afkomstige Waal bezit 
nochtans grote mogelijkheden. Schalke 
04 zal bij ons de grote belangstelling 
lokken, zeker indien Anderlecht in de 
heenwedstrijd de schade enigszins kan 
beperken. 

Club Brugge staat er beter voor. Bochum 
maakt een moeilijke tijd door en bengelt 
onderaan de rangschikking. Het zou dus 
moeten kunnen. Alhoewel Duitsers Duit
sers blijven, er negentig minuten lang hun 
hoofd voorleggen en nog nooit een ge
makkelijke tegenstander waren. Het 
wordt voor Club een serieuze test. Na
tionaal hoeven de West-Vlamingen niets 
te vrezen. Nu al zijn ze bijna lands
kampioen. Binnenlands heeft de ploeg 
van Eric Gerets geen tegenstanders. 

Albert Roosens en Louis Wouters 
(foto) waren uit ander hout gesneden 

dan de huidige topmensen van de 
voetbalbond. 

Standard doorloopt een leerproces en het 
is de vraag of Aad de Mos voldoende tijd 
krijgt om „zijn cursus" af te werken. 
Anderlecht speelt gewoon niet mee voor 
de titel. Een Europees ticket afdwingen 
zal al een halve stunt zijn. Wie Sporting in 
Charleroi met 3-0 zag verliezen - tegen 
een ploeg die acht dagen later door 
Eendracht Aalst met 7-2 werd afgemaakt 
- geloofde zijn eigen ogen niet. On
waarschijnlijk beschamend. Andere 
woorden pasten niet. Ook sportief is men 
in het Astridpark nog niet aan het einde 
van de miserie. Landskampioen Lierse 
weert zich hard maar na de leegloop kan 
de ploeg van Daerden onmogelijk het 
stuntwerk van de ploeg van Gerets over
doen. Niemand die dat verwacht trou
wens. Lommei bhjft voorlopig mee
draaien in de top maar Walter Meeuws is 
wijs genoeg om te beseffen dat zijn ploeg 
niet in de top drie zal eindigen. De kans is 
bijgevolg groot dat de titelstrijd de minst 
spannende wordt sinds jaren. Club re
geert oppermachtig in het rijk van de zeer 
bescheiden middelmaat. Brugge bezit ta
lent en een brede spelerskem. Het is beter 
gewapend dan de verzamelde concur
renten. 

Spannend wordt het misschien wel onder 
in de rangschikking. Nogal wat clubs 
worstelen met uiteenlopende problemen. 
RWDM, Beveren, Sint-Truiden, Westerlo 
(al bijt deze nieuwkomer voorlopig fel 
van zich af) en mogelijk ook Antwerp 
kunnen laag in de gevarenzone vastzitten. 
Maar geef toe, een competitie die zijn 
spankracht ontleent aan de strijd om het 
behoud kan onmogelijk de grote massa 
boeien... En aan die massa heeft ons 
voetbal meer dan ooit nood. 
Aan goede scheidsrechters ook. Blareau 
floot Standard-Lommel in de vernieling. 
Die man geniet meer krediet dan de rest 
van het scheidsrechterskorps samen. 
Waal zijn kan ook lonen... 
Marnix Sandra trok er inmiddels een 
streep onder. De man is ontmoedigd en 
geschokt door de niet bewezen beschul
digingen aan zijn adres, uitgesproken 
door Van Aeken. Hij zou een van de refs 
zijn die zich in de nationale competitie 
door Anderlecht lieten beïnvloeden. 
Voorlopig is niets bewezen en het pleit 
niet voor de voetbalbond dat het deze 
man met zijn staat van verdienste niet 
eens de gelegenheid gaf „officieel" af
scheid te nemen. 

Het zegt wat over de verwarring in het 
glazen huis. 

Interim 

Germinal 
Ekeren 
bewijst dat 
voetbaiicennis 
en beicwaam 
financieel 
beheer elkaar 
niet 
uitsluiten. Dat 
is een troost 
in bange 
dagen. 
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S edert 1975 organiseert het Vlaams Steuncomité 

voor Baskische Scholen een jaarlijkse 

Baskenavond. De opbrengst van deze hoogstaande 

culturele programma's gaat integraal naar de 

werking van de zelfstandige Baskische schooltjes in 

Noord-Baskenland (Frankrijk). Bezieler achter deze 

Vlaams-Baskische solidariteit is de 64-jarige Ludo 

Docx uit Berlaar. 

Priester Ludo Docx was 27 jaar leraar
pedagoog aan de Pius-X-normaalschool 
in Antwerpen. Sinds zijn vroegtijdige 
pensionering ging hij in augustus 1988 in 
Donapaleu (Saint-Palais) in de Frans-Bas-
kische Pyreneeën wonen. Aan hem de 
vraag hoe hij daar terecht is gekomen en 
waarom hij er ook is. . . gebleven. 

FLIK 

Ludo Docx: ,^Ues begon op de IJzer

bedevaart van 1973 toen een 70-tal Bas-

ken er een solidariteitsgroet bracht. We 

bleven met hen in contact. In 1975 nam ik 

met enkele Vlaamse pedagogen deel aan 

de Baskische zomeruniversiteit in Ustaritz 

in Noord-Baskenland. In Spanje was 

Franco nog aan de macht en in Zuid-

Baskenland draaide de repressie op volle 

toeren. Er waren een 500-tal deelnemers, 

meestal utt Spaans-Baskenland. Het debat 

handelde over zin en onzin van tweetalig 

kleuter- en lager onderwijs. In mijn voor

dracht lichtte ik de Vlaamse situatie in 

Brussel toe, waarop de aanwezige Basken 

vroegen of er geen permanente Vlaamse 

hulp kon worden opgezet. Vanuit hun 

waag hebben we besloten om het Vlaams 

Steuncomité voor Baskische Scholen op te 

richten. In het Baskisch heet dat comité 

Flandriatik Ikastolentzat, maar omdat 

nogal wat Vlamingen over deze naam 

struikelen hebben we ergemakkelijkheids-

halve het letterwoord Flik van ge

maakt." 

Deze Vlaams-Baskische samenwerking 
wordt o.m. geconcretiseerd in jaarlijkse 
Baskenavonden die gedurende de eerste 
14 jaren plaatsvonden in de grote aula 
van de Universitaire Instelling Antwerpen 
te Wilrijk. En daarna, tot op vandaag, 
verhuisden naar de Ruiterhal van de He-
melhoeve in het park van Brasschaat. 
Jaarlijks trekken nog groepjes Vlaams-
bewoiste jongeren tijdens de zomerva
kantie naar Frans-Baskenland. Ze res
taureren er vervallen romaanse kerkjes, 
culturele centra en knapten een appar
tement op voor bedevaarders naar San
tiago de Compostela. 
Hoe kijken de Basken zelf tegen deze 
initiatieven aan? 

L. Docx; „De Vlaamse steunacties wor

den door de Basken ten zeerste gewaar

deerd. Zodanig zelfs dat ze de Basken

avonden zelf willen meemaken. In totaal 

hebben reeds meer dan 700 Basken hun 

artiesten mee begeleid naar Antwerpen. 

Op hun beurt brachten zij uit Vlaanderen 

duizenden zelfklevers en affiches mee. 

Vooral de Flik-affiches zijn zeer in trek, ze 

worden ingekaderd en krijgen in vele Bas

kische woonkamers een centrale plaats." 

TAAL BLIJFT IN GEVAAR 

Ondanks de vele inspanningen blijft de 

toestand van het Baskisch in Frankrijk erg 
dramatisch. 

L. Docx: „Het verstedelijkte gebied van 

Bayonne-Anglet-Biarritz is helemaal ver-

franst. Het meeste Baskisch hoort men 

nog spreken bij herders en boeren in het 

dun bevolkte binnenland. Bij de jongeren 

is de moedertaal in vrije val. De zelf

standige ikastola-schooltjes bereiken 7 % 

van de Baskische schoolgaande jeugd, wat 

neerkomt op een kleine 3.000 leerlingen. 

Onder druk van de ikastola-beweging or

ganiseert het Franse rijks- en vrij on

derwijs nu in een aantal scholen tweetalig 

onderwijs. Vandaag zijn er in het noorden 

L. Docx: „ ...ik ben wel niet van plan om 

er beroepsgids te spelen voor het mas

satoerisme! Vlaamse gezinnen en mensen 

die een hand willen toesteken zijn echter 

altijd van harte welkom. Ze kunnen er ook 

kennis maken met het Baskische boe-

rensyndikaat, Euskal Laborarien Batas

una, dat uitgegroeid is tot de sterkste 

vakbond van boeren en herders, en met de 

Een Vlaamse 
ambassadeur 
in Baskenland 

18 ikastola's die het Baskischtalige ba

sisonderwijs voor hun rekening nemen. In 

Cambo kan men de eerste vier jaar van het 

college doorlopen en voor de bovenbouw 

gaan de leerlingen naar het lyceum in 

Bayonne. 

In heel Baskenland bestaat er een enorme 

solidariteitsbeweging met de Baskische 

taal. Enkele maanden organiseerde de 

beweging Herri Urrats aan het meer van 

Saint-Pée-sur-Nivelle een solidariteits-

feest waar meer dan 80.000 mensen op af 

kwamen. Al de bewuste jongeren uit het 

zuiden zakken dan naar het noorden af." 

LUYTEN EN KUIJPERS 

In Baskenland heeft men veel sympathie 
voor Vlaanderen. Vooral sedert Waker 
Luyten en Willy Kuijpers hun gedurfde 
solidariteitscampanje hielden aan de ka
thedraal van Gernika in april 1975, nog 
in volle Franco-dictatuur. 
L. Docx: „Vandaag is de sympathie voor 

Vlaanderen nog zeer groot. Aan de recente 

moeilijkheden van het Baskische koppel 

Moreno-Garcia, die met uitwijzing be

dreigd werden, heeft de Baskische pers zeer 

veel aandacht besteed. De protestbetoging 

van VUJO tegen de uitreiking van een 

eredoctoraat aan de Spaanse koning Juan 

Carlos aan de KUL begin dit jaar, kreeg 

ook de nodige ruimte in de Baskische pers. 

Ook het feit dat het Vlaams Parlement een 

motie stemde die opriep tot vredeson

derhandelingen tussen de Spaanse regering 

in Madrid en de Baskische verzetsorga

nisatie ETA kan bij de Basken op zeer veel 

sympathie rekenen." 

Ai en toe wil Ludo Docx gids zijn voor 
Vlamingen die Baskenland van binnenuit 
willen leren kennen. Maar... 

Baskische kaascooperatieve Onetik in Ma-

kaia." 

NIEUWE ZOEKTOCHT 

Net 10 jaar geleden lanceerde het 
Vlaamse steunkomitee voor Baskische 
scholen 

de operatie aandeelhouders voor de eer
ste Baskische secundaire school. Maar 
Ludo Docx laat het daarbij niet! 
L. Docx: „Een aantal Vlamingen kocht 

een aandeel voor de bouw van het eerste 

Baskische college in het noorden. Vandaag 

heeft de ikastola van Mauleon het zwaar 

te verduren. De Baskische ouders hebben 

in de buurt een oude hoeve gekocht die 

helemaal verbouwd moest worden. Dit 

werd een miljoeneninvestering. Van de 

Franse overheid konden de Basken niets 

verwachten. Daarom zijn wij dit najaar in 

Vlaanderen met een nieuwe speurtocht 

naar aandeelhouders begonnen. In totaal 

zoeken we een 300-tal Vlamingen die 200 

FF (1.200-Bfr.) willen storten om de Bas

ken bij de uitbouw van hun basisschool te 

helpen. Hopelijk halen we zo vlot het 

bedrag van 360.000-fr., wat overeenkomt 

met één tiende van de lening voor deze 

ikastola!" 

Vorig jaar werd Ludo Docx door de 
Vlaamse regering aangesteld als voor
zitter van de Stichting Vlaanderen-Bas-

kenland 2002. Wat beoogt de Stichting? 
L.Docx: „Deze stichting wil de culturele 

en sociaal-economische relaties tussen 

Vlaanderen en Baskenland bevorderen. 

Van Vlaamse kant is er vooral interesse 

voor het Baskische economisch coöpe

ratief model in de stad Arrasate {Mon-

dragon). Ook de heruitgave van in het 

Nederlaruis vertaalde Baskische poëzie 

staat op het programma." 

Luc Van den Weygaert 

c»Ludo Docx, Flaruiriako Etxea 

(Vlaams Huis), 4 avenue Gibraltar 

hiribidea, F-64120 Saint-PalaisI Do

napaleu, Euskadi - Frankrijk. 

00/3315/59659550. 

Dank zU Ludo 

Docx weet 
men In 

Baskenland 
waar 

Vlaanderen 

ligt. 

Vlaams-Basiciscti 
feest 

Het Vlaams-Baskisch feest gaat dit jaar door op 
zaterdag 8 november in de Ruiterhal van de He-
melhoeve in het park van te Brasschaat. De opbrengst 
van het feest, dat om 20u. begint, gaat volledig naar 
de nieuwe ikastola 
- Wie naar het feest wil kan nu reeds een inkomkaart 
(200 fr.) bestellen 
- Wie een aandeel (1200 fr.) in dit scholenproject wil 
kopen kan dat op rekeningnummer 404-1040711-50 
met vermelding van het gewenste aantal aandelen 
infO' Paul Cautreels, Kleine Doornstraat 26 te Wilrijk 
(03/828 45 42) 
Walter Luyten, Liersesteenweg 256, 2590 Berlaar 
(03/482 11 93) 

Vlaams-Baskische feesten zijn 
cultureel hoogstaand. 
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