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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

B elgië staat reeds decennia lang 

wereldwijd geboekstaafd als 

draaischijf voor illegale 

wapenhandel. Het was dan ook geen 

overbodige beslissing om eindelijk dit jaar een 

interdepartementaal coördinaitecomité ter 

bestrijding van illegale wapentransferten op te 

richten. De resultaten en de slagkracht van het 

comité moeten nog aangetoond worden. De 

toepassing van de wapenwet van 5 augustus 

1991 is alvast weinig bemoedigend. Toen werd 

beslist dat een Franstalige minister zich over 

Franstalige wapenexportdossiers zou buigen; 

een Nederlandstalige minister zou de 

Nederlandstalige dossiers behandelen. Bij de 

beoordeling van de wapenexportaanvragen 

moeten de ministers zich strikt aan de evalutaie 

van een exportcommissie houden. 

In België is het aantal toegekende 

wapenexportvergunningen licht gedaald. Er 

werden voor 7 miljard fr. in het Nederlands 

aangevraagde vergunningen goedgekeurd en 

voor 19,4 miljard in het Frans aangevraagde 

vergunningen. Vooral de democratische 

controle op de toepassing van de wapenwet 

vertoont heel wat leemten. Het 

regeringsverslag terzake werd jarenlang 

achtergehouden. Dit jaar mochten de 

parlementsleden het verslag voor het eerst 

inkijken. Het is een cryptisch en summier 

document waarin niet kan worden nagegaan of 

de wet op de wapenhandel strikt wordt 

toegepast, noch welke wapens naar welke 

landen worden uitgevoerd. Er is tevens sprake 

van belangenvermenging. Franklin De Vrieze, 

stafmedewerker van Pax Christi Vlaanderen 

vroeg zich in de krant De Morgen terecht af 

„hoe minister van Buitenlandse Handel 

Philippe Maystadt (PSC) objectief kan oordelen 

over de aanvragen van exportlicenties van het 

Waalse FN en in het bijzonder over het 

mensenrechtencriterium als mensen uit 

dezelfde partij het bestuur uitmaken van het 

bedrijf dat de licenties aanvraagt?" 

Nog op tal van andere "wapenterreinen" 

worden wetten of resoluties overtreden. Zo 

stemden zowel de senaat (1995) als de kamer 

(1996) een resolutie betreffende de non-

proliferatie van oorlogswapens waarin gesteld 

wordt dat "de organisatie van wapenbeurzen 

politiek en ethisch ongewenst is." Toch stelt 

federaal minister van Wetenschapsbeleid Yvan 

Ylieff (PS) het Congressenpaleis in Brussel ter 

beschikking om er eind oktober een 

"hoogtechnologische" wapenbeurs te houden. 

VU-voorzitter Bert Anciaux: „De 

minister van Wetenschapsbeleid beweert dat op 

de wapenbeurs Armed Forces Communications 

and Electronics Association (AFCEA) 

handelsverrichting en handelsonderhandelingen 

verboden zijn. Iedereen weet dat de organisatie 

van een beurs juist die doelstelling heeft om te 

onderhandelen, te kopen en verkopen. Spelend 

met woorden negeert de minister de 

parlementaire resoluties." 

(evdc) 

Commissie Staatshervorming. 

SNP houdt congres 

4 

6 

Gratis Renault Mégane!. 

Aadje bedanl<t! 

Koning, l<eizer, admiraal: 
Nero lezen ze allemaal!_ 
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D e herdenking van de Witte mars en de 
veie radio- en TV-programma's daar

omtrent zijn er de oorzaal< van dat de We
relddag van Verzet tegen Extreme Armoede 
een beetje tussen de pioolen van de ac
tualiteit is gesukkeid. En tocii liad deze be-
ziglieid onze voiie aandacht moeten krijgen. 
Armoede is een raar probleem. Wanneer Is 
iemand arm? Waarom is iemand arm? is een 
arme de oorzaak van zijn armoede? Er zijn 
zeer veei vragen rond het 
probleem te stellen. Er 
bestaan studies, tabellen, 
statistieken, diensten, 
centra. Er werken in 
Vlaanderen tal van orga
nisaties met en voor arme 
mensen of wat vriende
lijker klinkt „de vierdewe
reld". Of nog vriendelijker 
„mensen met een laag 
Inkomen". 
Er gebeurt dus wat, maar blijkbaar niet ge
noeg want de zondag j.l. gehouden We
relddag liep onder het motto „Stop de ar
moede". Een van de manifestaties ging door 
In Aalst waar gedurende meer dan een maand 
campagne werd gevoerd om mensen met 
het probleem te confronteren. Geen spec
taculaire dingen, maar wel voldoende aan
grijpend om er een moment bij stil te staan en 
zich af te vragen of deze maatschappij, dit 
welvarende Vlaanderen, wel voldoende aan
dacht heeft voor zijn vierdewereld. 
Het Priester Daensfonds lag aan de basis van 

de bewustmakingscampagne. Het siert de 
verBniging dat zij zich niet alleen geboeid 
weet door het historische gedachtegoed van 
het daensisme, maar dat zij vandaaruit de 
armoede van vandaag aanklaagt en probeert 
te bestrijden. 
Wij staan allen In bewondering voor de ge
broeders Daens en hun volgelingen, maar 
durven wij de hardnekkigheid waarmee zij 
honderd jaar geleden de armoede en de 

Tussen 
de plooien van 

de actualiteit 
achteruitstelling aanpakten vandaag herha
len? Het is een vraag die leder van ons zich wel 
eens zal gesteld hebben wanneer hij het epos 
van het Daensisme overweegt. Uiteraard Is 
het Vlaanderen van toen het Vlaanderen van 
vandaag niet meer, veel mensen In evenveel 
bewegingen hebben er voor gezorgd dat de 
mens het materieel beter heeft. Gelukkig 
maar! 
In zijn tijd stelde priester Daens: „Slaaf noch 
bedelaar mag de werkman zijn. Hij moet een 
vrij en welvarend man zijn." 
Slaven en bedelaars werden (grotendeels) 
naar de literatuur venwezen, hoe vrij en hoe 

welvarend we zijn, stallen we elke dag ma
teloos uit. iviaar honderd jaar na Daens heb
ben deze begrippen een andere betekenis 
gekregen. In vele gevallen is de mens slaaf 
geworden van zijn materiële rijkdom en be
delaar naar genegenheid, rust en gebor
genheid. Over onze geestelijke vrijheid en 
graad van welvaart kan eindeloos worden 
geredetwist. 
De brutale armoede gepaard aan onder
voeding en analfabetisme heeft plaats ge
maakt voor andere vormen van armoede 
waarvan de thulsloosheld, de eenzaamheid, 
het onvermogen zichzelf te besturen en de 
werkloosheid de grote kwalen zijn. Het Is goed 
dat het Priester Daensfonds bij monde van 
haar voorzitter (Herman Slagmulder) daar de 
aandacht heeft op gevestigd, in zijn toe
spraak vroeg hij zich af: „Zal onze Vlaamse en 
internationale samenleving haar verantwoor
delijkheid opnemen en beseffen dat ar
moede niet vanzelf komt, dat ook laag
geschoolden en zwakkeren recht hebben op 
een menswaardig inkomen, werk, woonge
legenheid,...?" Een terechte vraag als we 
weten dat er In Vlaanderen 100.000 thuis
lozen zijn. 
Beweren dat de overheid niets doet, zou 
liegen zijn. Er worden stappen In de goede 
richting gezet. Verleden week nog waren 
verenigingen waarin armen het woord voeren 
te gast in het Vlaams parlement. Ze konden er 
hun gedacht te zeggen over een nota die In 
opdracht van „de armoedecommlssie" van 
het Vlaams parlement werd geschreven. 

Het Is ook goed dat werkgevers zich (ook 
internationaal) gaan bezinnen over de rol zij 
en hun bedrijven kunnen spelen bij de te
werkstelling van ongeschoolde arbeiders. Al
hoewel bedrijven geen liefdadigheidsinstel
lingen zijn, hebben zij toch ook plichten 
tegenover de maatschappij waarin zij winsten 
kunnen mal<en. Winsten maken Is niet on
oorbaar, er een deeltje van in mensen in
vesteren is grootmoedig. 
De tijd dat armoede bestrijden een daad van 
liefdadigheid was, is voorbij. Armoede moet 
bij de wortels aangepakt worden en met de 
middelen van deze tijd: nieuwe vormen van 
economie, toegankelijkheid tot de dienst
verlening, afbouw van overdreven proce
dures, strijd tegen ingewikkelde woorden en 
paperassenrij. 
Omdat het gevoel van uitgerangeerd te zijn 
ook een vorm van armoede is, moet de strijd 
tegen de uitsluiting om welke reden dan ook 
radicaal en volledig zijn. Altijd beroep moeten 
doen op de goede wil van andenen leidt tot de 
status van onvolwaardigheid, van het kastje 
naar de muur gestuurd worden Is even ver
nederend als werkloos zijn. 
Het mag de lezer met verbazen dat een 
Vlaams-nationaal weekblad het nodig acht 
deze problematiek In de verf te zetten, veel 
van deze ondenwerpen staan trouwens op de 
agenda van het komende VU-congres. Men 
kan inderdaad geen volks-nationalist zijn wan
neer men de zorg voor de genngsten van een 
volk niet ter hari;e neemt. 

Maurlts van Liedekerke 



Lompe Limbo's? 
Lompe LudöT 
Uit de selectieproeven voor de studies 
Geneeskunde is gebleken dat de Limburgse 
jongens beduidend minder goed scoorden 
dan zowel het landelijk gemiddelde als hun 
vrouwelijke provinciegenoten. De Morgen, 
altijd in de bres voor welke 
minderheidsgroep dan ook, voerde Ludo 
Sannen op die zich hardop afvroeg of zijn 
jongere sexegenoten in de gouw te dom 

zijn om dood te doen. Hij verkondigde ook 
dat noch Vlaams onderwijsminister 
Vandenbossche, noch gedupteerde voor 
Onderwijs Brepoels geld wilden vrijmaken 
voor een dommigheidsstudie. Had hij even 
geïnformeerd bij Brepoels hij zou geweten 
hebben dat de resultaten van een 
soortgelijke studie eerdaags verwacht 
worden. 

Zonder tegenspraak! 
„Ik wil ze met hun neus op de cijfers druicken. De 
Vlamingen In Brussel moeten stoppen met steeds meer 
geld te vragen om nadien te verklaren dat we ons niet 
mogen bemoeien met de wijze waarop ze het uitgeven. 
Hun gebrek aan strategie vormt de echte moeilijkheid. Het 
Vlaams Blok, dat tweetalige propaganda voert, haalt als 
enige Vlaamse partij Franstalige stemmen binnen. Alleen 
Brigitte Crouwels heeft dat niet gezien; zorgwekkend." 

Louis Tobback in De Standaard \jan donderdag 16 oktober. 

• DOORDEWEEKS ^ 

Bij Opei Belgium In Antwerpen 
verdwijnen een Icfeine 2.000 banen. In 
heel Europa stoot de autogigant meer 
dan 10.000 arbeiders en bedienden af. 

In de commissie Sociale Zaken 
van de Senaat werd het antl-tabak-
sontwerp besprol<en. De PS verkreeg 
een uitzondering op het verbod op 
tabaksreclame voor 'auto- en motor
sport en culturele evenementen'. De 
wijziging kreeg de naam 'Francor-
champs-amendement'. Het voorstel 
gaat eerst nog terug naar de Kamer 

Binnenkort zal opnieuw een fei
telijke toestand met een wet legaal 
worden: alternatieve genezers krijgen 
dan een kwaliteitslabel en zullen dan 
niet meer vervolgd kunnen worden 
voor 'onwettelijke uitoefening van de 
geneeskunde'. Dat gebeurde in het 
recente verleden trouwens ook al 
niet. 

Uit een rondvraag bij 12.500 
landgenoten blijkt dat deze zich het 
meest ergeren aan snelle wagens in 
hun wijk en hondenpoep op hun stoep. 
Over de tussenkomsten van de politie 
zijn de meeste burgers tevreden. Er 
blijven wel teveel misdrijven onopge
lost. 

"^ Een vrouw die klacht indiende 
omdat een mannelijke collega haar bh 
had losgemaakt is in het ongelijk ge
steld. 

^ Sinds 1990 is het aantal be
staansminimumtrekkers gestegen 
met 61%. Tussen In 1996 steeg hun 
aantal met 6% t.o.v. het jaar daarvoor 
Vooral in de steden stijgt het aantal 
bestaansminima. 

De 11.11.11-campagne van dit 
jaar werd afgetrapt door Stijn Coninx. 
De campagne 'Geen schandalen aan 
mijn voeten' richt zich tegen de 
slechte arbeidsomstandigheden in Azië 
bij de productie van o.a. sportschoe
nen. 

Ook Molenbeek heeft nu zijn 
gruwelhuls. In een woning aan de 
Molenbeekse Koolmijnenkaai zijn stof
felijke overschotten gevonden. De 
zaak heeft niets te maken met de 
affaire-Dutroux. 
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VEV 

Tijdens het jaarlijks congres van het 
Vlaams Economisch Verbond (VEV) 
vroeg voorzitter Karel Vinck aan de fe
derale overheid „Vlaanderen de mid
delen te reiken om een lastenverlaging 
door te voeren. Als het kan zonder, maar 
als het moet met een staatshervorming." 
Het VEV wil niet dat de ene regio de 
andere in haar ontwikkeling afremt. Vol
gens de Vlaamse werkgeversorganisatie 
kunnen binnen de huidige wetgeving 
heel wat fiscale en parafiscale middelen 
naar de regio's overgeheveld worden. 
Het VEV is bovendien gewonnen voor 
een volledige regionalisering van de Bui
tenlandse Handel. 

Op sociaal-econoisch vlak pleit het VEV 
voor sociaal overleg, is de organisatie 
bereid een tewerkstellingscijfer aan de 
loonlastenverlaging te koppelen en 
denkt ze er ook aan om arbeidsher
verdeling in te voeren. 

TOBBACK 

SP-voorzitter, senator en Leuvens bur
gemeester Louis Tobback maakt zich 
pijnlijk belachelijk. Met zijn arrogante 
en weing beargumenteerde verklarin
gen, ergert hij vriend en vijand. Zelfs 
binnen SP-rangen neemt de kritiek op de 
partijvoorzitter almaar toe. 
Zo meent Tobback dat de Vlaamse re
gering „zich niet mag moeien in het 
debat over de Schrikkelnota in de com
missie Staatshervorming van het Vlaams 
parlement." De SP-voorzitter is noch
tans niet beroerd om als het - hem past -
federale dictaten op te leggen aan het 
Vlaams parlement. Zowel de SP-fractie 
in het Vlaams parlement als parlements
voorzitter Norbert De Batselier worden 
door Tobback het zwijgen opgelegd. Met 
zijn uithaal wil hij overigens niets anders 
dan het door de voltallige Vlaamse re
gering gewenste defederaliseringsproces 
in de kiem smoren. Zo is de Vlaamse 
regering van oordeel dat de Belgische 

Dienst voor Buitenlandse Handel 

(BDBH) afgeschaft moet worden en dat 
er drie regionale netwerken van han-
delsattachés opgericht moeten worden. 
Toen dat verleden week dinsdag in de 
commissie Staatshervorming werd be
sproken, kwam Robert Voorhamme (SP) 
met een alternatief standpunt aandraven 
(zie blz. 4). Daarop ontstond overleg 
tussen minister-president Luc Van den 

Brande (CVP) en Vlaams minister van 
Onderwijs iMcVflMc/ewBossc/̂ e (SP). Het 
zag ernaar uit dat de plooien gladge
streken zouden worden, ware het niet 
dat Tobback daar per se een stokje wil 
voor steken. 
Dat het Vlaams parlement in alle open

heid en onafhankelijkheid over de na
kende staatshervorming moet kunnen 
praten, is evident. Zowel oppositie als 
meerderheid moeten immers naar een 
consensus streven. Dat de Vlaamse re
gering daar geen inbreng mag in hebben 
- zoals Tobback aangeeft - is misplaatst. 
In de commissie wordt immers gede-
bateerd op basis van een door de 
Vlaamse regering opgestelde en aan de 
commissie overgemaakte Schrikkelnota. 

Wanneer een bepaalde partij op de rem 
gaat staan, is overleg tussen Vlaamse 
partijleden niet onzinnig. Tobback zit in 
Leuven, in de senaat en drukt zijn stem
pel op de federale regering. Dat vol
staat. 

VLAAMS-BRABANT 

Naar aanleiding van de ingediende be
groting door de provincie Vlaams-Bra-
bant gaf VU-gedeputeerde Herman van 

Autgaerden zijn visie weer over - onder 
meer - het Vlaams karakter in Vlaams-
Brabant. 

Van Autgaerden wees erop dat de pro
vincie vaak een voortrekkersrol speelt in 
de uitwerking van het Aktieplan van de 
Vlaamse regering. Het plan moet ove
rigens versneld uitgevoerd worden zodat 
de klemtoon op de "aktie" komt te lig
gen. De provincie zal bovendien verdere 
manifestaties ondersteunen die het 
Vlaams karakter bevorderen, ze zal de 
jeugd daarbij aanspreken en een dui
delijke band met Europa leggen. Met 
behulp van de Permanente Werkgroep 

Taalproblematiek moet het Vlaams ka-

Ook bij Opel sneuvelen banen. 

rakter van de gordel duidelijk uit het 
straatbeeld blijken, er wordt een on
derzoeksopdracht over de taalverfijing 
uitgeschreven en dit in afwachting van 
de door Van Autgaerden gewenste af
schaffing van de faciliteiten. 
Opvallend is de klemtoon die hij legt op 
de samenwerking met de Vlaamse ge
meenschap in Brussel. Soms wordt wel 
eens beweerd dat Vlaams-Brussel en 
Vlaams-Brabant elkaar tegenwerken. 
Binnen de VU-fractie, echter, sturen zo
wel de Vlaams-Brusselse als Vlaams-
Brabantse vertegenwoordigers op in
tense samenwerking aan. 
Herman Van Autgaerden: „Het zou 

dwaas zijn indien onze beleidsinitiatie

ven om het Vlaams karakter van Vlaams-

Brabant te versterken en de aanzetten om 

de Vlaamse aanwezigheid in Brussel te 

bevorderen, elkaar zouden doorkrui

sen." 

WITTE BEWEGING 

De Witte Beweging heeft verleden week 
zondag bewezen nog mensen op de been 
te kunnen brengen. In Neufchateau kwa
men 5000 burgers bijeen, in Tienen 
stapten 3000 betogers op, in Antwerpen 
werd het protest beheerst door vak
bondsleider Roberto D'Orazio en Tiny 

Mast, de moeder van Kim en Ken. In 
Brussel lieten 2000 mottards van zich 
horen. 

Over het algemeen werd zwaar uitge
haald naar premier Dehaene en naar 
Wathelet. Er werd opgeroepen tot het 
nemen van politieke verantwoordelijk
heid. De witte comités vragen om sanc
ties. Er werden voorts meer rechten voor 
de slachtoffers geëist. 

VERBRANDINGSOVEN 

Namens de VU-fractie in Vlaams-Bra
bant haalde Richard Peeters zwaar uit 
naar de plannen van de Vlaamse regering 
om het huisvuil van Halle-Vilvoorde in 
de oven van Neder-Over-Heembeek te 
verbranden. 

Richard Peeters: „Niet alleen riskeert 

men de bevolking op te zadelen met een 

oven die zelfs na kostelijke ingrepen 

gedeeltelijk of helemaal ten laste van 

Vlaams-Brabant zal blijven vervuilen. 

Bovendien wordt gans Halle-Vilvoorde 

blootgesteld aan communautaire chan

tage, alle mogelijke zogezegde water

dichte waarborgen ten spijt. In Brussel 

hebben ze ervaring met de waarde van 

een vetorecht." 

CVP VOOR SCHUT 

In de federale regering en in de federale 

instellingen wordt de CVP door de SP 
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Se non è vero... 
'Alleen met jou' wilde ik nog de 'Brandweer' bellen. Die 
kwamen natuurlijk niet met de 'Fiets' of de 'Brommer', 
maar wel met hun nieuwe wagen. Die was niet rood, 
maar 'Oker'. Net toen 'Anne' uit het brandende huis 
wilde springen, riep ik 'Altijd heb ik je lief', maar ze 
stond toen al 'In vuur en vlam'. 'Daar gaat ze' dacht ik 
en toen ze terug naar binnen, in 'Een huis vol Üefde' 
wilde om haar 'Domino' te halen liet de brandweer haar 
het volgende verstaan: 'Geef het op'. Geheel van de wijs 
gebracht, riep ze als een volleerd Engelstalig hitwonder 
'Take me down' om daarna al smekend te laten weten 

'Laat me nu toch niet alleen'. Al vlug sloegen de 
vlammen 'Door de muur', maar dat kon onze 'Passie' 
voor elkaar niet verminderen. Het is 'Voorbij' trachtte 
ze me nog toe te roepen, maar ik 'Kom naar jou' riep ik 
haar toe door de megafoon. 'When you smile' my 'Piece 
of candy' hoop ik altijd dat we 'Samen' zijn. Je ziet wel, 
zei ik tegen de brandweercommandant 'Dat ze de 
mooiste is'. Die had het zo niet begrepen en vond dat 
zijn 'Louise' alleen al omwille van haar rode wangetjes 
aanspraak maakte op de 'Nobelprijs'. 'Oh, ja' beaamde 
ik en riep mijn liefste toe: 'Vanavond ga ik uit!'. Dat 
scheen ze niet te appreciëren: 'Ik wil niet dat je weggaat' 

snauwde ze me met vlammende ogen toe. Het 'Afscheid 
van een vriend' zal me erg zwaar vallen. 'Take it to your 
heart' baby, liet ik haar vanop de begane grond weten. 
Mijn 'Worship' voor jou is helemaal voorbij. 'Zie me 
graag' probeerde ze nog, maar ik had van de com
mandant inmiddels de toestemming gekregen om naar 
mijn 'Cara Lucia' te gaan. Het was dan ook een 
vreselijke ontgoocheling toen ik die ochtend wakker 
werd na haar woorden 'Ben je daar vannacht' en besefte 
dat deze droom maar een 'Bedrog' geweest was. 
(Uit: Clouseau, Verzameld '87-'97 - 34 titels al te 
gader) 
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voor schut gezet. Precies de CVP-ver-
nieuwers, diegenen uit de stal-Van 
Hecke, worden het hevigst aangepakt. 
Zo moest Justitieminister Stefaan De 

Clerck het bij Tobback ontgelden omdat 
hij ootmoedig had toegegeven dat de 
voordracht van Melchior Wathelet tot 
rechter bij het Europees Hof van Justitie 
niet de meest verstandige beslissing was. 
Nu de SP haar slag heeft thuisgehaald in 
de politiehervorming belaadt Tobback 
bovendien de magistratuur - het CVP-
terrein bij uitstek - met alle zonden van 
Israël. 

Ook staatssecretaris Reginald Moreels, 

die dan toch recent een besproken top
ambtenaar van CVP-signatuur de laan 
uitstuurde, krijgt van de SP lik op stuk 
omwille van zijn plannen om het ABOS 
te hervormen. 

De SP heeft bovendien het lef om in 
afwachting van een CVP-standpunt haar 
visie ten aanzien van het migranten
stemrecht door te drukken. In de senaat 
heeft de SP-fractie een voorstel inge
diend om gemeentelijk- en dijtrictsstem-
recht van de nationaliteitsvereiste te ont
koppelen. In het politieke landschap zijn 
de meningen daarover verdeeld. 
Wel heeft het Vlaams parlement een 
aantal bekommernissen opgesomd 
waaraan moet worden voldaan indien 
inwijkelingen stemrecht wordt verleend. 
De SP-fractie in de senaat houdt daar 
geen rekening mee. Overigens zou zelfs 
bij het toekennen van migrantenstem
recht de opkomstplicht gehandhaafd 
blijven. 

DEPREZ 

Ex PSC-voorzitter Gerard Deprez lan
ceerde het verassend voorstel de PSC bij 
de PRL-FDF te doen aansluiten. Daar
mee wou Deprez de grootste partij in het 
land vormen om zo de PS de pas af te 
snijden. Het moest bovendien de PSC de 
mogelijkheid bieden zowel in de federale 
als in de Waalse regering te blijven 
zetelen. 

Als kleinere Franstalige partij, fel aan
gevreten door Ecolo en PRL, kan de PSC 
voorlopig niets anders dan op de good
will van PS en CVP rekenen. De steun 
van de PS is niet onvoorwaardelijk. In 
Brussel zijn PS en PRL-FDF wel en de 
PSC niet aan de macht. 
Deprez werd door de huidige voorzitter 
Charles Ferdinand Nothomb, door de 
linkerzijde van de partij rond Philippe 

Maystadt en door het voltallige par
tijbestuur teruggefloten. Verwacht 
wordt dat hij de partij zal verlaten. Of hij 
en eventueel een paar mandatarissen 
naar de PRL-FDF zullen overstappen is 
lang niet zeker. PRL-voorzitter Louis 

Michel is er niet de man naar om een 

politicus "fin de carrière" in zijn partij op 
te nemen. 

Michel wou de gehele PSC-centrum-
beweging veroveren om - voortaan -
samen met PS de federale, Brusselse en 
Waalse lakens uit te delen. Wat zich in 
Franstalige politieke kringen afspeelt, 
heeft veel te maken met de positie van 
Ecolo. 

De Waalse groenen zitten op de wip, 
kunnen volgens recente opiniepeilingen 
met zowel PRL-FDF en PSC of met de PS 
samengaan. 

De drie traditionele partijen wisselen om 
de haverklap van "samenwerkingsstra
tegie" precies om de riante posirie van 
Ecolo te ondergraven. 

De witte 
Beweging, 

1 Jaar later. 

Na aanhoudend protest in de media en bij enl<ele 
parlementsleden zal de Vlaamse regering een 

nieuwe ministeriële vergoeding vastleggen. Minister
president Luc Van den Brande gaf toe een "verl<eerde 

inschatting" te hebben gemaakt. 

Een brug te ver 
sinds mei 1995 zijn de leden van de 
Vlaamse regering niet langer lid van het 
Vlaams parlement. Met het Vlaams par
lement werd daarom afgesproken een 
statuut voor de ministers in te voeren. Dat 
gebeurde, maar in alle stilte en zonder de 
medewerking van de parlementsleden. 
Op 1 juli 1997 keurde de Vlaamse regering 
een ministerieel statuut goed. De par
lementsleden werden slechts in algemene 
en dus In vage termen over de ministeriële 
vergoedingen ingelicht. Het was wijlen 
Frans Verleyen die in het weekblad Knack 
de concrete Inhoud van het statuut be
kendmaakte. Wekenlang trok hij van leer 
tegen de "arrogantie van de macht". Hij 
legde omstandig, klaar en duidelijk uit hoe 
de regeringsleden zichzelf een "royale" 
uittredingsvergoeding hadden toege
kend. Zo zou een ontslagnemend minister 
gedurende vier jaar nog 2,5 keer zijn 
wedde uitbetaald krijgen en werd hem of 
haar nog twee jaar twee ambtenaren 
'toegewezen". Bovenop de wedde zou 
een minister van allerlei onderhoudskos
ten verlost worden: water-, gas- en elec-
trlciteitsverbrulk in eigen woning moes
ten door de belastingsbetaler worden ver
goed. 

Op 28 augustus 1997 diende Vlaams Vü-
pariementslid Nelly Maes een interpel-
latleverzoek over het "sociaal statuut" In. 

Het uitgebreid bureau van het Vlaams 
parlement weigerde het ontegenspreke
lijk belangwekkend verzoek in de plenaire 
vergadering te behandelen en verwees 
het naar de commissie Begroting en Fi
nanciën, inhoudelijk belangrijke en po
litiek geladen Interpellaties worden niet 
zonder reden naar commissies "gedrai
neerd". Daar beschikken de meerder
heidspartijen - dankzij het systeem 
Dhondt - over een ruimere armslag dan in 
het parlement waar CVP en SP slechts met 
één zetel op overschot vertegenwoordigd 
zijn. Ook het omzetten van interpellaties 
in "vragen om uitleg" waarop geen repliek 
mogelijk Is en waaraan geen sancties ver
bonden zijn. Is een "meerderheidstactiek" 
die almaar meer voorkomt. Nelly Maes 
stelde zich dan ook vragen bij de rol van 
parlementsvoorzitter NorbertDe Batseller 

• (SP) die blijkbaar de democratische voor
rechten van zijn eigen Instelling op de 
helling zet. Het is niet de eerste keer dat 
De Batselier wordt verweten partij- en 
meerderheidsbelangen boven het Vlaams 
en algemeen belang te verkiezen. 
Met de toegekende ministeriële vergoe
dingen had de parlementsvoorzitter geen 
uitstaans. Dat hij een parlementair debat 
daaromtrent uit de weg zou gaan, is allicht 
geen toeval. In CVPmiddens wordt be
weerd dat de riante uitstapregeling - via 

overieg met Ondenwijsminister Luc Van 
den Bossche (SP) - op maat van SPpolitica 
en ex-minister Anne Van Asbroeck (SP) 
werd geschreven. Toen niet enkel de in
houd van het sociaal statuut in de "open
baarheid" werd gebracht, maar ook dui
delijk werd hoe omfloerst, verdoken en 
verbazend snel een dergelijk delicaat on
derwerp werd behandeld, zat de Vlaamse 
regering en niet in het minst de CVP 
fractie met de toenemende kritiek ver
veeld. 
"ik ben verbaasd over de wereldvreemd
heid en ontgoocheld over het realistisch 
beoordelingsvermogen van de Vlaamse 
regering", zo wierp Nelly Maes de mi
nister-president verieden week dinsdag in 
de commissie Begroting en FInancléntoe. 
Rekening houdend met de vertrouwens
breuk tussen bevolking en politici, ging de 
Vlaamse regering inderdaad een brug te 
ver. Beslissingen over de eigen beloning, 
zoals de politologe Marleen Branstreffenö 
aangeeft, wekken automatisch "de schijn 
des kwaads". Politici moeten daarmee or
dentelijk omgaan en leren inzien hoe ze 
hun beslissingen het best kunnen ver
antwoorden. Zo gaat het niet op het 
beroep van politicus met dat van "ma
nagers" te vergelijken. Politici oefenen 
een openbare en geen commerciële func
tie uit. Al te gouden handdrukken zijn niet 
aan hen besteed. Dat de Vlaamse mi
nisters niet cumuleren, hun onafhanke
lijkheid gewaarborgd moet worden en 
hun inkomen lager ligt dan dat van de 
federale ministers, rechtvaardigt evenwel 
een behooriijke basisvergoeding, een aan
vaardbaar uittredingsstatuut en een aan
gepaste pensioenregeling. Precies om 
daarbij het populistisch verwijt van zak
kenvullers te omzeilen, Is doorzichtigheid 
van dergelijke vergoedingen geboden en 
mag het loon naar werk niet met on
eigenlijke en persoonlijke onderhouds
kosten aangevuld worden. 

(edvc) 
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stof tot spreken 
Het gebeurt uiterst zelden, maar bij 
gelegenheid geeft zelfs het 'Beknopt 
Verslag' reden tot lachen. In dat 'Beknopt 
Verslag' wordt een samenvatting gegeven 
van de gehouden debatten in het 
parlement. Over enkele eeuwen zal het 
voor nijvere historici het voorwerp 
uitmaken van hun werk. Over figuren als 

Marguerite Bastien zal dan zeer zeker een 
eindverhandeling gemaakt worden. 
Bastien vormt na haar vertrek uit het 
Front National zowat haar eigen partij en 

wel onder de noemer 'Front Nouveau de 
Belgique'. Veel vrienden lijkt ze daarmee 
nog niet gemaakt te hebben. In de 
plenaire vergadering van 9 oktober j.l. 
hield ze een erg lange toespraak over de 
politiehervorming. Vit het 'sfeerbeeld' 
'Beknopt Verslag' leren we dit: 'Applaus 
van de heer Filip De Man' (Vlaams Blok). 
In de nood kent men zijn vrienden. 

4 

• WETSTRAAT ^ 

I n de commissie Staatshervorming van Inet Viaams 
I pariement werden dinsdag 14 ol<tober de 

werl<zaamlneden liervat. Op de agenda stond de 
regionaiisering van de Buiteniandse iHandei. 

Daarover nam de SP een onverwaclnt en onlogiscli 
standpunt in. 

Regionalisering 
Buiteniandse Handel 

Om ogenschijnlijk onduidelijke redenen 
stapte VLD-fractieleider in het Vlaams 
parlement AwdréDenys in maart 1997 uit 
de commissie Staatshervorming, Alle 
fracties, behalve Agalev, hadden nochtans 
ingestemd met het principe om de kin
derbijslagen en de gezondheidszorg te 
defederaliseren. 

Denys meende dat de SP met dubbele 
tong sprak. De SP-fractie in het Vlaams 
parlement mocht dan wel de defede-
ralisering van kinderbijslagen en gezond
heidszorgen ondersteunen, de federale 
SP-ecxellenties en Europarlementslid 
Freddy Willockx, aldus Denys, spraken 
andere taal. 

Daarom eiste hij dat wat in de commissie 
werd beslist, nog voor het parlementair 
reces in de plenaire vergadering zou wor
den gestemd. De andere commissieleden 
waren het daar niet mee eens. Met zijn 
voornemen, zo werd voorspeld, wou De

nys niets anders dan binnen de sociaal
democratische familie "ruzie stoken". Een 
fel geplaagde Denys kreeg lik op stuk: op 
hilarische toon werd hem duidelijk ge
maakt dat de (toenmalige) VLD-voor-
zitter Herman De Croo ook niet bepaald 
voor een "regionalist" kon doorgaan. De 
meesten vermoedden dat Denys' initiatief 
veel, zoniet alles met ambitieuze-, stra
tegische- en interne partijoverwegingen 
te maken had. 

Dat het niet botert tussen de huidige 
VLD-fractieleider en diegene die hem wil 
opvolgen, Karel De Gucht, is een publiek 
geheim. Het verklaart de "profilerings-
drang" van een fractieleider die boven
dien via allerlei strategische zetten de 
krappe SP-CVP meerderheid wou doen 
barsten. Overigens, in maart 1997 vatte 
de VLD van De Croo met behulp van PRL 
het plan op om de socialisten ook uit de 
federale regering te wippen. 

België heeft een sterke pro-Europese 
reputatie. Toch is België geen lichtend voor
beeld als het erop aankomt het Europees 
recht in nationale wetgeving om te zetten. 
Zo werd het land tussen de periode 1975 en 
1996 door het Europees Hof van Justitie 
maar liefst 182 keer veroordeeld omdat het 
naliet de Europese regelgeving In nationale 
wetten om te zetten. Zoals dat wel meer 
voorkomt, scoort enkel Italië nog slechter. 
VU-kamerlld Geert Bourgeois vroeg enige 
verklaring aan premier Dehaene. Zoals Bour
geois reeds in zijn vraagstelling aangaf, be
vestigde de premier dat in een aantal ge
vallen de vertraging bij de omzetting van de 
Europese regels te maken heeft met de 
,,federale staatsstructuur, in de meeste ge
vallen is het echter te wijten aan de traag
heid van een aantal ministeries." 

In de senaat is verleden week het par
lementaire jaar gestart. De hoge verga-

Taairebel 
dering heeft zich tot nu toe alles behalve als 
een "senaat van gemeenschappen" gepro
fileerd. De meerderheidsfracties weigeren 
er over de staatshervorming te praten. Is 
het daarom dat senaatsvoorzitter f=rarjk 
Swaelen (CVP) voor de assemblee een taak 
weggelegd ziet „in het proces van ver
eenvoudiging en modernisering van het 
recht"? Het kon VU-senator Jan Loonesniet 
overtuigen. Loones wou dat Dehaene naar 
de senaat kwam om uit te leggen waarom 
opeens gewag gemaakt wordt van een "na
tionale" In de plaats van een "federale" po
litie. „Waarom dit Inkonsekwent woordge
bruik? Is de premier een taalrebei?" Nee, zo 
antwoordde Binnenlandmfnister Vande La-
notte (SP), Nationaal moet als "centraal" 
begrepen worden. Waarmee nog maar eens 
is bewezen dat de 'federale" politiehervor
ming een uiterst hiërarchisch model is ge
worden. 

De voorzitter van de commissie 
Staathervorming Johan Sauwens 
zette een stille pendeldiplomatie 

op gang. 

VERHOFSTADT 
Van de "inbraakpoging" kwam niets in 
huis. En tussen de nieuwe VLD-voor-
zitter Guy Verhofstadt en zijn Franstalige 
collega Louis Michel is een felle ruzie 
ontstaan. Verhofstadt zette een commu
nautaire radicalisering in. Hij raadde bo
vendien de Vlaamse partijvoorzitters aan 
zich gezamenlijk op een nieuwe com
munautaire ronde voor te bereiden. De 
oproep deed overigens dienst als een 
"zachte" waarschuwing aan het adres van 
André Denys. Communautair overleg 
tussen partijvoorzitters is weinig geloof
waardig, wanneer de VLD uit de par
lementaire commissie Staatshervorming 

wegblijft. De Vlaamse liberalen dreigden 
bovendien in de "verdomhoek" te be
landen, want ook het Vlaams Blok had 
laten verstaan de biezen te pakken. Er 
werd een stille "pendeldiplomatie" op 
gang gezet tussen Denys, Verhofstadt en 
Sauwens. Het siert de VLD-fractieleider 
dat hij zonder veel omhaal dinsdag jl. de 
gelederen kwam vervoegen. Temeer, daar 
meteen ook het Vlaams Blok present 
was. 

DRUKKE AGENDA 

De commissie Staatshervorming moet een 
drukke agenda afwerken. Er moet nog 
worden gepraat over bevoegdheden als 
communicatie, vervoer en mobiliteit, 
ontwikkelingssamenwerking, economie, 
energie, visserij, land- en tuinbouw én 
financiële en fiscale autonomie. Eind mei 
1998 wil de commissievoorzitter de 
krachtlijnen afronden. In juni 1998 zou in 
plenaire zitting een motie van aanbe
veling behandeld worden. 
Dinsdag jl. stond de regionalisering van 
Buitenlandse Handel op het verlang
lijstje. In een redactiecomité werden tek
sten en krachtlijnen voorbereid. Het re-
dacitecomité stelde voor de Belgische 

Dienst voor Buitenlandse Handel 

(BDBH) te ontmantelen om het per
soneel, de middelen en de taken ervan 
naar de gewesten over te hevelen. Mo
menteel is Buitenlandse Handel een "con
currerende" bevoegdheid. De'gewesten 
zijn bevoegd voor het afzet- en uitvoer
beleid, maar ook de federale overheid 
staat voor exportbevordering in en moet 
daarbovenop een beleid van coördinatie 
en samenwerking voeren. In de praktijk 
maakt de BDBH van de onduidelijke en 
overlappende bevoegdheidsverdeling 
misbruik om de promotiedienst Export 

Vlaanderen de loef af te steken. Niet voor 
niets kreeg de BDBH de jongste tijd 
almaar meer middelen toegewezen. En 
terwijl Vlaanderen 70% van de export op 
zich neemt, wordt de Vlamingen niet 
meer dan 4 van de 24 zitjes in de Raad van 
Bestuur van de BDBH gegund. Net als het 
redactiecomité wil de Vlaamse SP-CVP 
regering dan ook het exportpromotie-
beleid volledig regionaliseren en de 
BDBH afschaffen. 

EIGENAARDIG 

Althans, zo liet de Vlaamse regering het 
uitschijnen. Want toen het redactiecomité 
de voorbereidende teksten klaarstoomde, 
kwam de SP niet opdagen. Dindsdag jl. 
bleek waarom. 

De SP onderscheef het bereikte com
promis om de BDBH af te schaffen en de 
bevoegdheden inzake exportbevordering 
volledig naar de gewesten over te he
velen. Maar, de partij kantte zich tegelijk 
tegen de logische uitloper van een der
gelijke operatie. Zo vreest de SP het 
bestaan van een drievoudige of Vlaams-, 
Brusselse en Waalse handelsvertegen
woordiging. Robert Voorhamme (SP) 
stelde daarom voor een confederale co
ördinatiecel voor de handelsattachés op 
te richten. 

Waarnemers zagen achter dit eigenaardig 
voorstel de pen van federaal minister van 
Buitenlandse Zaken Erik Derycke (SP). 
Het voorstel-Voorhamme was alleszins 
niet naar de zin van minister-president 
Luc Van den Brande (CVP). De regio's 
kunnen best zelf regionale netwerken van 
handelsvertegenwoordigers uitbouwen. 
Van den Brande sprak Vlaams minister 
van Onderwijs Luc Van den Bossche (SP) 
aan. Hij verstuurde een persbericht 
waarin de visie van de commissie en van 
de regering wordt bevestigd. Tussen Van 
den Bossche en Voorhamme moeten de 
plooien gladgestreken worden. Hopelijk 
legt André Denys deze keer wat meer 
geduld aan de dag. 

(evdc) 
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Op 10 oktober j.1. schreef Herman Her
mans een brief naar de koning, deze 
begint met een kleine schets van wat het 
VIC is en welke functie Herman binnen 
deze NGO bekleedt. 
„Het Vlaams Internationaal Centrum is 
een middelgrote niet-goevernementele 
organisatie voor ontwikkelingssamen
werking, met een specifieke voorkeur 
voor projecten ten voordele van on
derdrukte volkeren, waar ook in de derde 
wereld. 

Mijn taak als verantwoordelijke fond
senwerving bestaat uit het leiden van de 
afdeling kledinginzameling, die op zich 
goed is voor een financiële opbrengst van 
jaarlijks ongeveer zeven miljoen fr. 
Voorwaar een groot bedrag, dat nog 
vermenigvuldigd wordt, gelet op de toe
lagen van het ABOS, tot een bedrag van 
ongeveer 45 miljoen jaarlijks. 
Op zich is de post kledinginzameling bij 
de vzw dan ook goed voor ongeveer één 
derde van onze omzet aan ontwikke
lingsprojecten." 

"Wij zouden echter veel meer kunnen 
doen", vervolgt Herman „mocht de mi
nister van Binnenlandse Zaken kracht
dadig ingrijpen tegen allerhande mis
bruiken die thans dagelijkse praktijk zijn, 
gaande van het stelen van de geschonken 
kleding, het verkopen van een vergun
ning aan een firma, tot het inzamelen 
zonder vergunning, gewoon als beroeps
bezigheid." 

Want zonder overdrijven kan gesteld 
worden dat het hier gaat om ordinaire 
zakkenvullers; een wegens pedofilie ver
oordeeld persoon voert zelfs het rijtje van 
malafide organisaties aan. 
En Hermans laat zijn brief vergezellen 
van een reeks van strooibriefjes en plastic 
zakken die zowat in gans Vlaanderen 
werden aangetroffen. Geen enkele van 
deze obscure vzw's of firma's beschikt 
over een vergunning afgeleverd door de 
minister van Binnenlandse Zaken, gou
verneur of burgemeester. Klacht indienen 
bij politie of rijkswacht heeft geen enkele 
zin, want telkens wordt deze gesepo
neerd. 

De vergunde vzw's zijn van deze toestand 
het slachtoffer! 

Bovendien, zo vervolgt Hermans, kregen 
de talrijke parlementaire vragen die over 
deze materie aan de bevoegde minister 
werden gesteld, slechts een nietszeggend 
antwoord. Er werd dan maar een com
missie opgericht... Alweer! 
En dan gaat Hermans aan het cijferen: 
„Een eenvoudige berekening leert ons dat 
- mocht deze sector vrij zijn van malafide 
praktijken - de liefdadigheidssector 600 
miljoen meer aan het goede doel zou 
kunnen besteden. In België wordt jaar
lijks per persoon van ongeveer vier kg. 
gedragen kleding en schoenen afstand 

W ie ten einde raad is richt tot de koning. Zo 

ook Herman Hermans, binnen het Vlaams 

Internationaal Centrum verantwoordelijk voor de 

kledinginzameling, voor deze Vlaamse NGO een 

belangrijke bron van inkomsten. Maar in de sector 

tiert de piraterij meer dan welig, omdat de minister 

van Binnenlandse Zaken niet geneigd is om op te 

treden. Dus wendde Herman zich tot Albert. 

< ACTUEEL # 

gedaan. Dit komt neer op een gewicht van 
ongeveer 40 miljoen kg. De gangbare 
prijs voor tweedehandskleding is 20 tot 
22 fr./kg. Dit komt dus neer op een 
bedrag van ongeveer 850 miljoen fr. 
Volgens de norm van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Directie van de Lo-

vzw. Laanbrugstraat 11 in 1000 Brussel 
onderscheiden zich hierin in positieve 
zin." 

Om al deze redenenen verzoekt Herman 
Hermans de koning zijn moreel gezag aan 
te wenden bij de minister van Binnen
landse Zaken opdat deze spoedig werk 

PiraterU in 
liefdadigheidssector 

kale Aangelegenheden, moet 75% van de 
ingezamelde fondsen aan een goed doel 
besteed worden. 

In werkelijkheid is dit helaas slechts een 
kleine 20 miljoen. Enkel Mensenhulp 
vzw, Brederostraat 60 in 2018 Antwerpen 
en het Vlaams Internationaal Centrum 

zou maken van een nieuw wetsontwerp, 
dat tegelijkertijd het oude KB van... 22 
september 1823 zou vervangen. 
Tevens vraagt Hermans dat de organi
saties, die over een wettelijke vergunning 
beschikken en die bewezen hebben dat 
75% van de inkomsten, die zij puren uit 

hun kledinginzamelingen, aan het goede 

doel besteed worden, vooraf gehoord 

worden omtrent hun inzichten. 
* * -k 

Ondertussen heeft de adjunkt-kabinets-
chef van de koning Hermans laten weten 
dat de koning de brief heeft ontvangen en 
hij van de vorst de opdracht kreeg „uw 
schrijven voor verdere bevoegdheid over 
te maken aan... de Heer Johan Vande 
Lanotte, vice-eerste minister en minister 
van Binnenlandse Zaken." 
Of een andere versie van „van het kastje 
naar de muur"... 

(mvl) 

Herman 

Hermans 

„WU worden 

door 

gangsters 

Ingepakt!" 

Naar aanleiding van de Werelddag tegen 
Extreme Armoede (17 oktober) werd In 
Aalst tussen 6 september en 19 oktober 
een bewustmakende campagne gevoerd 
onder het motto „stop de armoede". Een 
van de Inrichters was het Priester Daens-
fonds dat zich kon verheugen over een 
Intense samenwerking tussen derdewe
reld- én vlerdewereldorganisatles. 
Het slotweekelnde vond plaats In de pas
sage Pieter van Aelst, thans een wlnkel-
complex, maar gebouwd waarvanoudsher 
armen en bejaarden onderdak kregen en 
stond in het teken van de thulsloosheld. 
Verscheidene welzijnsdiensten, de vierde-
wereldgroep Mensen voor Mensen en de 
stedelijke dienst Woonwinkel verleenden 
hun medewerking. 

OVERSCHOHEN 

Schepen Patrick De Smedt (hulsvesting) 
kondigde de oprichting aan van een plaat
selijk „rollend fonds" waardoor aan lage 
Inkomensgroepen voorschotten op huis
vestingspremies kunnen geboden worden. 
Jan Caublomme (coördinator Thuislozen-
zorg in Vlaanderen) gaf prangende cijfers. 
In 1996 beliepen de opnames in de 
Vlaamse onthaaltehulssector 107% van de 
erkende capaciteit (= 15.000 opnames, 
waarvan 20%jongerdan ISjaar). De sector 
staat dagelijks - zonder enige subsidie - in 
voor 3 è 400 plaatsen, gelet op de hoge 
nood. Naar schatting zijn er in Vlaanderen 
100.000 thuislozen. Hiervan klopt 28.000 
jaarlijks aan bij een opvangtehuis. In 13.000 
gevallen komt het tot een effectieve op
name. 
Caublomme bracht in herinnering dat de 
afschaffing van de wet op de landloperij 
(1993) niet betekende dat het fenomeen 
zélf van de ene dag op de andere ver
dween. Hij betreurde het gebrek aan be
geleidende maatregelen. 

Stop de armoede! 
Van de hulpverlening wordt vooral ver
wacht dat zij - zonder betutteling - de 
thuislozen bijstaat naar zelfredzaamheid. 
Daarnaast is het ook noodzakelijk om struc
tureel te blijven ijveren voor basisrechten, 
in het panelgesprek werd door een ver
tegenwoordigster van de Aalsterse vler-
dewereldgroep Mensen voor Mensen de 
realiteit voorgehouden dat zelfs In deze 
kleinere stad mensen - vanuit hun hoge 
schulden en overmatig hoge huishuren -
leven van „overschotten van friet" en 
andere voedseiresten, van toevallige hulp 
door buren,... 
Namens de De Kanker (een vzw die instaat 
voor begeleiding van thuislozen, maar na 3 
jaar werking nog steeds geen erkenning 
geniet vanuit het decreet op het maat
schappelijk werk) werd o.m. betoogd dat 
de omstandigheden van ,,kamerwonen" 
vaak mensonwaardig zijn (bv. op vierde 
verdieping wonen, en slechts op het ge
lijkvloers aan water of sanitair geraken). 
Nationaal voorzitter van ATD Vierdewe
reldbeweging Jean-Frangois Limpens 
bracht in dat de vroegere fysieke barrière 
(thuislozen wegstoppen in landlopersko
lonies) thans vaak de vorm aanneemt van 
een chemische barrière (nl. noodgedwon
gen plaatsingen in psychiatrie of gehan-
dicapencentra). 
Hij betoogde ook dat in zeer arme ge
zinnen bijna gedwongen verklaren als,,ge
handicapte" gebruikt worden om ver
hoogd kindergeld te bekomen. Kinderen 
worden hierin zelfs getraind om daann te 
slagen. Dit roept volgens hem het beeld op 
van de 19de eeuwse bedelarij met kin
deren die er zo achterlijk mogelijk moesten 
uitzien... 

OPROEP 
Vanwege het inrichtende Priester Daens-
fonds werd door voorzitter Herman Slag-
muldereen oproep gelanceerd... 
„Het is waar dat er stappen in de goede 
richting gezet zijn en worden. Zoals het ook 
waar is dat er stappen in de verkeerde 
richting gezet worden. 
Het is waar dat jullie steeds meer me
destanders krijgen. 
Maar het is ook waar dat steeds meer 
mensen er niet meer in geloven dat er In 
onze economie plaats is voor jullie. Jullie 
worden steeds meer als ,,onkost" be
schouwd, en dat is een schromelijk on
recht. 
Als we vandaag „stop de armoede" wen
sen, wensen we méér dan meer geld voor 
kansarmoedebestrijding. 
Omdat we jullie gehoord hebben, weten 
we dat thuisloosheid erger is dan geen dak 
boven het hoofd. Armoede erger is dan te 
laag inkomen. 
Armoede is ook; niet meetellen, er niet 
bijhoren, geen toekomst hebben, altijd 
maar moeten bedelen, vragen, danku zeg
gen... 
Armoede bestrijden heeft ook met on-
denwijs en cultuur te maken én - niet te 
vergeten - met wetgeving en rechtsbe
scherming. Het gaat om een economie 
voor de mens en een samenleving die zijn 
zwakkeren bescherming biedt. Armoede 
bestrijden is meer dan een dans van cijfers 
en budgetten, maar is ook arme mensen 
,,mens" laten zijn. Leven is méér dan: 
overleven!" 

c» Pr. Daensfonds, Oud-Hospitaal, Oude Vis
markt 13 te 9300 Aalst, 053/70.26.60. 
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E nkele weken na het succesvolle referendum dat 

Schotland een eigen parlement geeft, kwamen 

zowat duizend militanten van de Scottish National 

Party samen. Plaats van afspraak voor dit 63ste 

nationaal congres was de gezellige haven van 

Rothesay op het Isle of Bute, één van de vele 

westelijke eilanden van Schotland. 

^ L A N D U I T ^ 

congresgangers twee of drie vakantie

dagen opofferen om de jaarlijkse bij

eenkomst van hun partij te kunnen bij

wonen. 

Een partijcongres van de SNP is een 
speciale gebeurtenis. Alleen reeds de lo
catie: een kleine havenplaats op een af
gelegen eiland. Dat betekende voor de 
VU-delegatie vliegen naar Glasgow, 
daarna een uurtje treinen, wachten op 
een ferry en...overvaren. 
Rothesay beschikt over een beperkte toe
ristische infrastructuur. Zowat alle ho
telkamers en alle bed and breakfasts wa
ren dan ook volzet. Velen kwamen met 

rugzak en tent. Anderen hadden een 

matras in hun bestelwagen mee en brach

ten de (korte) nachten in een slaapzak 

RECHTSTREEKS OP TV 

Tijdens een SNP-congres gebeurt alles 
plenair. Op het grote podium vind je 
naast een sprekershoek de vertegenwoor-

SNP-congres kiest... 
door. De congreswerkzaamheden start
ten op woensdagmiddag en liepen door 
tot zaterdagavond. Dat betekent dat de 

digers van het Partijbestuur. Gedurende 
de vier congresdagen vinden 12 sessies 
plaats. Drie ervan zijn gesloten partij-

... voor onafhankelijkheid 
De oprichting van een eigen parlement 
met eigen bevoegdineden -ook op fiscaal 
vial<- betel<ent voor de SNP-miiitanten 
nocli min noch meer een tussenstap naar 
echte onafhankelijkheid. En dat de SNP 
door de buitenwereld ernstig wordt ge
nomen werd duidelijk tijdens een receptie 
waarvoor de partij een hele reeks di
plomaten had uitgenodigd. De meeste 
consuls van de EU-partners tekenden pre
sent Opvallend was de aanwezigheid van 
ambassadeurs van Noorwegen, India, 
Rusland én Polen. Voor hen betekent de 
mogelijke stap naar Schotse onafhanke
lijkheid geen droom maar werkelijkheid 

LABOUR WIPPEN 

Alex Salmond, de voorzitter van de SNR 
viel in zijn congrestoespraak fél uit naar de 
Britse premier TonyBlair. Die had verklaard 
dat het de Schotten niet toekwam zelf te 
beslissen over de mate van zelfbestuur. 
Salmond citeerde de Ierse nationalist 
Charles Parnell. „Geen enkel mens heeft 
het recht de groei van een natie te be
perken. Niemand heeft het recht zijn 
volksgenoten te zeggen, tot daar en niet 
verder." 
Salmond voegde daar meteen aan toe: „ik 
kan jullie zeggen dat Parnell het bij het 
juiste eind heeft en dat Blair verkeerd zit." 
Salmond viel overigens ook scherp uit 
naar Labour, de grootste partij in Schot
land. Door het kiessysteem maken de 
socialisten in veel gemeenteraden de ab
solute meerderheid uit, reeds decennia 
lang. Maar op die machtsuitoefening zit 
sleet. Jarenlange, haast ongecontro
leerde uitoefening van de macht zorgt 
voor arrogantie, belangenvermenging, en 
soms ook wel voor corruptie. Net voor het 
SNP-congres werd bekend dat zowat de 
hele gemeenteraadsfractie van Labour in 
Glasgow beticht wordt van vriendjespo
litiek en corruptie. Enkele maanden ge-

De SNP- voorzitter viel scherp uit 
naar Tony Blair 

leden nog pleegde een homofiel Labour-
parlementslid uit Paisley zelfmoord toen 
bekand raakte dat hij door zijn eigen 
partijgenoten in het diskrediet was ge
bracht. De SNP wil dan ook de Labour-
meerderheid doorbreken en reikt daar
voor de hand aan de derde partij in Schot
land: de Liberal-Democrats. Salmond 
hoopt samen met hen een meerderheid 
te kunnen veroveren in het Schotse Par
lement. Labour zou dan naar de oppositie 
verwezen worden. Zo zou het Schotse 
Parlement dan zijn bevoegdheden radi
caal kunnen uitoefenen, zonder de be
voogding van Blair die In Westminster de 
lakens uitdeelt. 
Vooraanstaande SNP-leden, waaronder 
het voormalige parlementslid George 
Reld, willen de bakens meteen verzetten. 
Waarom zou het Schotse Parlement niet 

beslissen Schotland atoomwapenvrij te 
maken en de gehate met Trident-raketten 
uitgeruste Britse onderzeeboten-baseste 
sluiten? Waarom zou het Schotse Par
lement met beslissen zelf verantwoor
delijkheid te nemen voor de openbare 
oproep' Of waarom zou het Schotse Par
lement niet besluiten het proportionele 
kiesstelsel ook voor de gemeenteraads
verkiezingen toe te passen? 

VOORBEELD 

George Reid wordt hoogstwaarschijnlijk 
één van de zwaargewichten in het nieuwe 
Schotse Parlement. Hij was al enkele ma
len parlementslid in Westminster. Na zijn 
niet-herverkiezing werd hij in Geneve di
recteur van de Afrika-acties van het Rode 
Kruis. Van daaruit volgde hij vijftien jaar 
lang zeer nauwgezet het politieke ge
beuren in Italië, Spanje, Duitsland en ... 
België. Hij spreekt goed Frans, heeft no
ties van Nederlands en volgde de staats
hervorming op de voet: het Egmont-pact 
en het Sint-Michielsakkoord hebben voor 
hem geen geheimen. Reid volgde de eer
ste stappen van de Vlaamse Raad en van 
het in 1995 rechtstreeks verkozen Vlaams 
Parlement. Hij kent de ijzers en schiet-
geweren die in het Vlaamse en Belgische 
politieke landschap verborgen zitten. Ook 
hij vindt de dubbelhartige positie van SP 
en CVP met hun verschillende opstel
lingen in het Vlaamse en het federale 
parlement bijzonder laakbaar. Meer dan 
welke andere Schot ook weet hij dat er de 
komende jaren heel wat valkuilen ont
weken zullen moeten worden. „We kun
nen veel van de Volksunie leren", ver
trouwde hij ons toe. 

Binnenkort is Reid, samen met de hele 
partijtop van de SNR te gast bij de VU-
fractle van het Vlaams Parlement. Zij ko
men op studiebezoek in Vlaanderen. 

Bart staes 

vergaderingen die alleen door de af
gevaardigden van de plaatselijke afde
lingen bijgewoond kunnen worden. Zij 
keuren de rekeningen en de begroting 
goed, debatteren over de statuten én 
kiezen ook de leden van het Partijbestuur. 
Alle andere vergaderingen zijn openbaar: 
niet alleen voor de leden, maar ook voor 
alle andere geïnteresseerden. Stemge
rechtigd zijn alleen die leden die door hun 
plaatselijke afdeling zijn gemandateerd. 
Plaatselijke afdelingen krijgen stemmen 
volgens het aantal leden en het aantal 
behaalde stemmen bij de verkiezingen, 
ledere sessie duurt zowat drie uur en is 
gegroepeerd rond bepaalde thema's. Zo 
vond er een uitgebreid debat plaats over 
het drugsbeleid, de ruimtelijke ordening, 
de rol van de monarchie en het vis
serijbeleid. Op vaste tijdstippen worden 
congrestoespraken gehouden: op don
derdag de fractieleidster in het Lagerhuis, 
Margareth Ewing. Op vrijdag de National 
Convener Alex Salmond, op zaterdag
morgen de buitenlandse gasten :/fla;̂  Van-

demeulebroucke namens de Europese 
Vrije Alliantie en Rhodri Glyn Thomas 

namens Plaid Cymru uit Wales. Op za
terdagnamiddag volgt dan de gebeurtenis 
waar iedereen naar uitkijkt: de gloedvolle 
slottoespraak van partijvoorzitster én Eu
ropees parlementslid Winifred Ewing. 

BRIEFJES 

De grote vergaderzaal telt 750 stoelen. 
Vier dagen lang bleven die haast be
stendig volzet. Tijdens de belangrijkste 
debatten of toespraken zorgden de zowat 
duizend congresgangers dat ze allen in de 
zaal aanwezig zijn. Wie geen zitje kon 
bemachtigen volgde de gebeurtenissen 
rechtstaand. De namiddagdebatten en de 
toespraken komen 'life' op de Schotse 
televisie. De persbelangstelling is groot 
Wie tussen wil komen schrijft zijn naam 
op een briefje met de mededeling waar
over hij voor of tegen een bepaalde 
resolutie of amendement wil pleiten. Een 
team 'stewards' brengt de briefjes naar 
het podium waar de congresvoorzitter 
voor maximaal drie minuten het woord 
verleent. 

Het schema ligt vast: iemand voor de 
resolutie, iemand tegen en dat tot de 
sprekerslijst is afgewerkt. Het debat ver
loopt hoffelijk. Geen awoert- of boe
geroep. Wel al dan niet nadrukkelijk 
applaus na iedere tussenkomst. Het ni
veau van de debatten ligt hoog. De meeste 
sprekers weten de congresgangers te 
boeien. De Schotten hebben een eigen 
debatcultuur. En wat nog belangrijker is: 
hun congres weegt vier dagen lang op de 
politieke berichtgeving. 

Volgende week: 

Een Schotse Jan Loones 
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Geen enkele Brusselse gemeente zal een 
I nieuwe Nederlandstalige inwoner echter 

Graag warmer onthaal 
voor nieuwe Brusselse Vlamingen 

Ondanks het fenomeen van de stads
vlucht, vestigen er zich toch nog heel wat 
mensen in Brussel, ook Vlamingen. Dit is 
belangrijk voor de Vlaamse impact op 
Brussel. Alleen al uit de gegevens van de 
Vlaamse gemeenten die vrijwillig aan de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC) melden hoeveel en welke inwo
ners er vanuit hun gemeente naar één van 
de 19 Brusselse gemeenten trekken, blijkt 
dat er in minder dan één jaar tijd toch zo'n 
kleine 900 Vlamingen die stap hebben 
gezet. VU-raadslid bij de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad Sven Gatz ver
heugt zich daar terecht over. 
Sven Gatz: „Binnenkort zal het via het 

federale ministerie van Binnenlandse Za

ken mogelijk worden voor de VGC om te 

weten welke Vlamingen van Vlaanderen 

naar Brussel komen wonen en welke mi

graties van Vlamingen er binnen het Brus

sels Hoofdstedelijk Gewest plaatsvin

den." De VGC zal dan over de nieuwe 
adressen beschikken en kan dus een ont-

haalbeleid voor deze doelgroep voeren. 
Dit is niet zonder belang want op dit 
ogenblik komen nieuwe inwoners in 
Brussel enkel in contact met de gemeente. 
Als het een beetje tegenzit wordt men dan 
niet bepaald Vlaams-vriendelijk ontvan
gen. In het beste geval is het onthaal 
correct, zonder meer. 

wegwijs maken in het Vlaamse netwerk in 

de gemeente. 

Sven Gatz: „Dit is dus duidelijk een 

opdracht voor de VGC. Zo zou de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie één tot twee

maal per jaar een informatieavond kun

nen inrichten voor alle Vlaamse nieuw

komers. Op die manier krijgt men allerlei 

bruikbare informatie over scholen, kin

derdagverblijven, culturele instellingen, 

welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en 

noem maar op." 

In andere gemeenten in Vlaanderen blijkt 

dit een succesvolle werkwijze. 

Een terechte cuituuriaureaat 
VU-militanten zijn van het hardnekkige 
type, da's natuurlijk een kwestie van 
overtuiging maar ook van nauwe be
trokkenheid bij het leven van de ge
meenschap waartoe zij behoren, zowel 
landelijk als plaatselijk. Leven tussen wijk 
en wereld, u weet wel, in de praktijk 
gebracht. Zo'n hardnekkige VU-militant 
is de nu 75-jarige Maurice Passchyn uit 
Meise, maar geboren en getogen Gis-
teteaar. 

„Die man werd door de algemene ver
gadering van de Cultuurraad van Meise 
uaniem verkozen als ,cultuurlaureaat 
voor bijzondere verdienste' omwille van 
zijn jarenlange inzet voor cultuur." 
Dat schrijft ons Roger Moerenhout en hij 
kan het weten want in Meise is hij voor
zitter van Davidsfonds, van het Gul-
densporencomité, secretaris van de 
heemkring Berla en penningmeester van 
de plaatselijke cultuurraard. In die hoe
danigheden heeft Moerenhout „diezelfde 
militant op socio-cultureel vlak leren 
waarderen voor zijn inzet. Voor de Gul-
densporenviering, voor de IJzerbedevaart 
en voor alle mogelijke Vlaamse akties. 
Die man is bovendien 75 jaar jong en nog 
steds aktief, ook als VU-militant. Voor 
hem ga ik en vele anderen bv. naar het 
plaatselijke VU-restaurant en naar andere 
VU-aktiviteiten." 
Als dat geen mooie laudatio is! 
Dhr. Moerenhout is bovendien zo attent 
ons een foto van vriend Maurice te be
zorgen. Maurice een en al aandacht voor 
de Fins-Bretoense rockgroep EV die tij
dens de 11-daagse Vlaanderen-Europa in 

Maurice Passchyn, terecht eerbetoon aan een aktief VU-militant! 

Meise het Vlaams-Europees popfestival 
kwam opfleuren. 

Het spreekt vanzelf dat de redactie van 
WIJ zich graag aansluit bij deze lof-

betuiging, Maurice Passchyn is bovendien 
steeds een voorbeeldige werver van ons 
weekblad geweest 
Proficiat Maurice! 

Zoekertjes 
Bio-frultteelt - Voor het sa

menstellen van een lijst met nut
tige adressen m de heruitgave van 
zijn boek „Blo-fruitteelt" zou Rik 
Dedapper graag contacten leg
gen met de betreffende Onder
zoekscentra, onderwijsinstellin
gen en bio-teeltbedrijven van 
frultplansoen. Alle Info naar. 
Grote Weg 27/357 te 9500 Ger-
aardsbergen. 

Boek - Voor de voorbereiding 
van een eindexamen Voordracht 
IS een lezeres op zoek naar het 
boek 'Uit liefde voor Marie Sola' 
van Deforges. 

Mensen die weten waar het boek 
te krijgen is of die het boek (of een 
kopie ervan) ter beschikking willen 
stellen, mogen contact opnemen 
met de redactie. 

De regionale vu-krant 

Reclame 
Maar goed dat Kris Van Dfjck gereclameerd heeft in 
het Vlaams parlement tegen het reclamedecreet. 
Reclame heeft altijd bestaan en zal nooit verdwijnen. 
De miserie is begonnen met Adam en Eva die be
zweken voor de geniepige publiciteit dat het lelijk 
serpent voor de verboden appel maakte. 
Reclame met mate en op het gepaste moment kan 
aangenaam zijn en nuttig, vooral wanneer ze ons doet 
lachen of nadenken. 
Maar zoals zij ons nu terroriseert, kan het echt niet 
verder. Het loopt niet alleen de spuigaten uit maar ook 
de brievenbussen. Hoeveel kilo papier krijgen wij 
wekelijks ongevraagd aan huis besteld? Hoevee! dui
zenden hectaren bos moeten er jaarlijks sneuvelen 
om deze waanzinnige woorden- en beeldenkramerij 
te bestendigen'? Wie roept „Halt"? 
is dit de vrije meningsuiting aan banden leggen of 
gewoon onze leefomgeving, de persoonlijke levens
sfeer en het fatsoen veilig stellen? 
Reeds van bij het ontwaken worden wij via de klok
radio de stuipen op het lijf gejaagd door die op
dringerige, onuitstaanbare reclamespots die het 
nieuws zonodig moeten voorafgaan. Heeft u ook zo 
een gevoel van machteloze opstandigheid wanneer 
de TV-film te onpas onderbroken wordt om ons weet-
Ik-wat-product door het strot te rammen? Wij heb
ben al een lijst van hier tot ginder van prullen die wij 
nooit meer zullen kopen omwille van die agressieve 
mensenpesterij Hoewel de meerderheid er tegen is, 
blijven radio- en TV-zenders onze zenuwen teisteren 
en dat alles omwille van het smeer. Is dit democratie 
of kapitalistische dictatuur? 
Neem nu die geld- en mllleuverslindende verkie
zingscampagnes waaraan wij om de zoveel jaar ver
plicht worden mee te zeulen. Voor ons mag zij deze 
bollekeskermis sterk Ingeperkt worden. Alleen nog 
officiële borden waarop elke partij evenveel ruimte 
krijgt om slogans, nummer en kandidaten aan te 
bevelen. Dit is dan een stuk van mijn programma bij de 
volgende verkiezingen. Mijn reclamestunt. . 
Maar laat mij eindigen met een vrolijk-absurde, waar
gebeurde noot. Enkele jaren geleden prijkte aan een 
gevel langs de Kuiperskaai te Gent een reclame bord 
met de volgende boodschap- „Frituur Oswald - Alle 
dagen gesloten, ook op zon- en feestdagen." 
Zouden Wlliy Kuijpers en Oswald van Ooteghem daar 
achter gezeten hebben' 
Zij zouden wel durven, die twee. 

Jan Caudron 
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Limburgse 
gemeente

besturen 
hoeven geen 

grote 
betutteling 

van de 
provincie te 

vrezen bij het 
uitvoeren van 

het 
structuurplan. 

Eind september stelde de Vlaamse Re
gering het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen definitief vast. Nu is het de 
beurt aan de provmcies om hun plannen 
af te werken. Hierbij is Limburg al be
hoorlijk uit de startblokken. Reeds in 
februari van dit jaar keurde de pro
vincieraad unaniem een ruimtelijke be
leidsvisie goed. Deze visie schetste de 
grote krijtlijnen voor het toekomstige 
Limburg, met als uitgangspunt een duur
zame ruimtelijke ontwikkeling. Nu ver
taalt het provinciebestuur deze visie in 
meer concrete plannen. 

KLANKBORD 
Hierbij zal in drie stappen te werk gegaan 
worden. Eerst wordt de bestaande toe
stand in kaart gebracht en worden prog
noses van de behoeften verfijnd. Hoeveel 
ruimte is er nodig, bijvoorbeeld, voor 
wonen en industrie; waar wordt die op
timaal ingeplant, rekening houdend met 
de draagkracht van de omgeving. In een 
tweede stap wordt vanuit alle gegevens en 
inzichten de gewenste ruimtelijke ont
wikkeling op plan gezet om tot slot te 
resulteren in een aantal bindende af
spraken. De provincieraad heeft het laat
ste woord, maar een afsluitende officiële 
inspraakronde met een openbaar onder
zoek moet ook de burger de kans geven 
om zijn mening te geven. Maar ruim vóór 
de eindmeet in zicht is, zijn er mo
gelijkheden om vanuit diverse invalshoe
ken dit provinciaal structuurplan te vol
gen en te becommentariëren. 

Spil in dit informatie- en inspraakproces 
is de stuurgroep. Dit is een klankbord dat 
reflecteert over de voorstellen en de al
ternatieven die door de ontwerpers wor
den uitgewerkt. Deze reflecties moeten 
het beleid helpen om gefundeerde be
slissingen te nemen. De stuurgroep is net 
geïnstalleerd en heeft haar eerste ver
gadering achter de rug. In deze stuur
groep zitten: een afvaardiging van de 
deputatie, politici van alle partijen uit de 
provincieraad, de sociale partners, des
kundigen uit diverse sectoren zoals land
bouw en milieu, ambtenaren van de ge
westelijke en provinciale overheid en ten
slotte de plangroep die de ontwerpen 
maakt. 

DE NIEUWE LIMBURGER 
Gedeputeerde Brepoels benadrukte tij
dens de startvergadering het belang van 
overleg en communicatie in de struc
tuurplanning. De stuurgroep moet het 
structuurplan vertalen naar de verschil
lende maatschappelijke geledingen. De 
bijdragen van de Stuurgroep verbreden 
het draagvlak en de kwaliteit van het 
structuurplan. 

Bij sleutelmomenten in de planopmaak 
wordt verslag uitgebracht aan de pro
vincieraad en wordt ook de bevolking via 
de pers zo veel mogelijk op de hoogte 
gehouden van de denkbeelden en ont
wikkelingen. In de Nieuwe Limburger is 
het thema reeds aan bod gekomen, maar 
er valt nog meer te verwachten, ook op 
radio en TV 

Een gratis Mégane! 
Gezien de wind ons 'gunstig' gezind was, 
bereikte ons het volgende aanbod 
de Renault-fabriek uit Vilvoorde Ineeft nog 
enkele carrosserieën en motoren van de 
Renault Mégane in overschot. Zoals helaas 
geweten zullen ze nooit meer in Vilvoorde 
worden samengesmolten tot een wagen die 
ook rijdt. Dat mag geïnteresseerde tech
nische scholen, en enkel zij, er niet van 
weerhouden om een aanvraag te richten om 
één of meerdere 'oefenstukken' gratis in 
hun bezit te ckrijgen 

Men richte een schrijven (alleen schriftelijke 
aanvragen komen In aanmerking!) tot: Re

nault Industrie België nv, t.a.v. Dhr. Mare 
Geeroms, Schaarbeeklel 609,1800 Vilvoorde. 
Wie weet Is men bij de gelukkigen. 

Brede inspraak 
in Limburgs ruimteiUlc 
structuurplan 

• UIT DE REGIO ^ 

VIOLEN STEMMEN 
De gemeentebesturen vrezen een te grote 
betutteling vanuit het Vlaamse en het 
provinciale structuurplan. Die vrees is 
onterecht. Hoewel er geen vaste over
legstructuur is met elk gemeentebestuur, 
wil het Provinciebestuur ook hier heel 
wat ruimte geven voor inspraak. De ge
meentebesturen zullen persoonlijk ge
contacteerd worden over onderwerpen 
die de gemeente specifiek aangaan, zoals 
bijvoorbeeld het definiëren van de ste
delijke gebieden. Bovendien zullen alle 
gemeentebesturen uitgenodigd worden 

op informatiemomenten die specifiek 

voor hen worden georganiseerd. 

Frieda Brepoels: „Wij willen absoluut 

ruime inspraakmogelijkheden voorzien 

voor alle Limburgers. Wij gaan de uit

daging aan om alle violen op elkaar af te 

stemmen. We willen met dit structuurplan 

een basis voor het ruimtelijk beleid in 

Limburg leggen, en daarbij uitgaan van 

grondige studies. We bouwen de toekomst 

van deze provincie niet op drijfzand - de 

troeven van Limburg mogen zeker niet 

verkwanseld worden." 

OOST-VLAANDEREN 
Za. 25 OW. NEVELE:Herfstfeest 

van VU-Nevele. Mossel- en warme ribbe-
tjesfestljn in zaal Novy. Deelname 500 fr. 
p.p. Gastspreker is prof. A. Evrard en dich
ter Roni Ranke, inschrijven bij Hugo Ver-
haeghe (09/371.65.93), Olaf Evrard 
(09/571.94.26 of Michel Roelants 
(09/371.62.68). 

ZO. 2 nov. ZOTTECEM: Wandel
tocht Vertrek om 14u. parking De Muze. 
Tocht tangs Velzeke, Strijpen, SInt-Coriks. 
Met bezoek aan Calfo-Romeins museum. 
Or^.: VU-Zottegem. 

Vr. 7 nov. OOSTAKKER: Cespreks-
avond met Paul van Grembergen over de 
noodzaak van een onafhankelijk Vlaande
ren en de rol van de VU daarin. Om 20u. in 
Café de Spiegel, Oostakkerdorp 8. Org.; VU-
St.-Amandsberg/Oostakker 

Vr. 7 nov GENTBRUCCE: Voor
dracht: „Een misleide generatie; bestraf
fing van de jeugdkollaboratie tijens de re-
presssie" door Eva Kongs. Om 20u. In het 
Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkas-
teelstraat 45. Toegang kosteloos. Org.: 
VOS-iJzerbedevaartwerkgroep Gent
brugge-Ledeberg. 

DL 11 nov. CENT: 11 november-
herdenklng Gent. Om I4u.30 samenkomst 
kerkhof Campo Santo, Verkortingstraat St.-
Amandsberg. I5u.30 eucharistieviering 
inde H. Amanduskerk. I6u.30 koffietafel in 
centrum Ten Berg, Halvemaanstraat. In
schrijving (200 fr.p.p J door storting op rek. 
442-7000641-84 van VOS-Cent of tel. Dries 
De Mulder (09/222.71.56). Org.: VOS-IJ-
zerbedevaartwerkgroep Gentbrugge-Le-
deberg. 

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

zo. 16 nov. CENT: Koud visbuffet. 
Om I2u. aperitief. Vanaf I3u. aanschuiven 

voor het buffet Om I5u. volgt de be
kendmaking van de uitslag van de wan
delzoektocht. In de Basissschool Sint-Pau-
lus. Smidsestraat 76 te 9000 Gent Deel
name buffet 495 fr., -I2j. 195 fr (Inschrij
ven vóór 7/11, rek.nr 068-2077640-24). 
Org.: VU-Gent-Centrum-Zuid l.s.m. Dr. 
Goossenaertskring. 

Vr. 21 nov. DEINZE: Affiches-ten-
toonstetling. Opening en voordracht om 
19U.30 in de kelder van de Bibliotheek, 
Markt. Open op 21, 22 en 23 nov. Org.: 
Rodenbachfonds-Coossenaertskring. 

Vr. 28 nov. NEVELE: Optreden van 
troubadour Johan Vandenberghe. In zaal 
Kameleon te Nevele-Landegem. Gastspre
ker is Chris Vandenbroeke. Inkom 180 fr, 
vvk 150 fr Org.: Vlaamse vriendenkring 
Groot-Nevele. Kaarten bij Hugo Vertiaeghe 
(09/371.65.93), Olaf Evrard (09/371.94.26 
of Michel Roelants (09/371.62.58). 

WEST-VLAANDEREN 
vr. 24 okt. IZECEM: Kleinkunst-

avond met Miei Cools. Om 20u. In het 
Muziekauditorium, Kruisstraat te Izegem. 
Inkom 250 fr. Wk. 200 fr. (bij comité-leden 
en In het Vlaams Huis). Org.: Vlaams Zo-
merfeest-Comité. 

Zo. 2 nov. DEERLIJK: Mosselfesttjn 
(of koude schotel) met frietjes. Vanaf 
11U.30 in D'lefte. Deelname: 450 fr in
schrijven bij bestuursleden. Org.: vu-Deer-
lijk. 

Wo. 5 nov. IZECEM: V-Club voor 
kinderen van 6 tot I2j. Het maken van een 
fotolijstvan 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.: informatlva. En niet op 20/11 zoals 
eerst vermeld! 

vr. 7 nov. OOSTENDE: Johan Sau-
wens over de Vlaamse Staatshervorming. 
Om 20u. in De Vlasschaard, Oud Strijders-
plein 5 te Stene/Oostende. Org.: vu-Groot-
Oostende. 

Wo. 12 nov. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Het maken van 
een adventskalender. Van 13u.30 tot 
16U.30 In zaal 't Laag Plafond, Gaalpers-
straat 2. Deelname 100 fr. Org.: Vlanajo 
West-Vlaanderen. 

WO. 19 nov. ROESELARE: V-Club 
voor kinderen van 6 tot 12j. Wolfestün. Van 
13U.50 tot 16U.30 in zaal 't Laag Plafond, 
Gaalpersstraat 2. Deelname: loo fr. org.: 
Vlanajo West-Vlaanderen. 

wo. 26 nov. IZECEM: V-Club voor 
kinderen van 6 tot I2j. Het maken van een 
brievenhouder Van I3u.30 tot I6u.30 in De 
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Pestkop, kan beter 
'Pestkop' IS een tekst van Ed Van-
derweyden die wordt opgevoerd 
door het Educatief Theater Ant
werpen, in een eigen regie van de 
auteur 
Dat pesten een probleem is met 
grote gevolgen, weten we Dat 
het bespreekbaar moet worden 
gemaakt, ligt voor de hand The
ater, literatuur en beeldende 
kunst kunnen daarbij een hulp 
Zijn, een blikopener of een spie
gel Maar alles mag natuurlijk met 
verglijden tot een moralistisch ou
bollig verhaaltje 
Kunst IS, in de eerste plaats, kunst, 
en staat op zichzelf Net daardoor 
word je geraakt, ontroerd, boos, 
opstandig Jammer genoeg is dit 
met het geval met deze Pestkop 
Hier wordt theater gereduceerd 
tot een middel om het probleem 
bespreekbaar te maken Op geen 
enkel moment echter word je ge
raakt, boos of opstandig om wat 
Lise, het slachtoffer, wordt aan
gedaan Integendeel, je ergert je 
blauw aan de opeenstapeling van 

stereotiepen een vlotte meezin
ger uit 'Kinderen voor kinderen', 
kankaturen van poppen (gemaakt 
door Mare Maillard), waardoor je 
het verhaal helemaal met meer au 
seneus kunt nemen, flauwe tekst 
en gemakkelijke oplossingen die 
totaal irreëel overkomen Dit is 
slecht theater, en daarom is het zo 
spijtig dat Annelies De Wolf (de 
solo-actnce) zich uit de naad 
moet werken en alle energie geeft 
die ze in zich heeft, een betere rol 
waardig 

Het geheel is spijtig genoeg een 
gemiste kans Misschien moet 
men de volgende keer het 
woordje 'leerrijk' maar schrappen, 
dan wordt het misschien goed 
Wil je toch wat meer weten over 
pesten, lees dan het boek Tiran
nen van Aidan Chambers, of ga 
eens naar het MUHKA in Antwer
pen, waar je de video-installatie 
van Bruce Neuman kunt bekijken 
Woede en walg gegarandeerd 

(momo) 

3 Gezellen, Mentenhoekstraat. Deelname: 
100 fr. Org.: Vlanajo West-Vlaanderen. 

VLAAMS-BRABANT 
Vr. 24 okt. OVERUSE: Debatavond 

,,Het woonbeleid in de Rand" Panel, mi
nister Leo Peeters (Ruimtelijke Ordening), 
Henk Meert (soc. geograaf KUU, 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 I8u in ge
meenschapscentrum Essegem, Leopold i-
straat 329. 

Za. 25 Okt. BUiZiNCEN: Pensen-
kermis van VU-Buizingen. Vanaf 17u. in de 
Don Boscozaal, Alsembergsesteenweg 
(achter de kerk). Met o.m. pensen, ko-
ninginnehapje, biefstuk. Ook op 26/10 
vanaf 11 U.30. 

Za. 25 okt. OVERUSE: Colloquium 
„De gevolgen van het Europees stemrecht 
voor de gemeenten In Vlaams-Brabant". 
Om I4u. in CC Den Blank (Schouwburgzaal), 
Begijnhof l l te Overijse. M.m.v. Etienne 
Van Vaerenbergh (VU), Leo Peeters (SP), 
Cuy Vanhengel (VLD), Herman Suikerbuyk 
(CVP), David Vits (WB-OW) Lode Van Oost 
(Agaiev). Moderator: Bruno Huyghebaert. 

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 l . 
org.: RA/-nationaal, info: 09/223.38 83. 

WO. 29 Okt. BRUSSEL: Actie van 
vuJOaandeAFCA-wapenbeurs.Om16u.30 
aan het Congressenpaleis, Coudenberg 
(Brussel-Centraal). Meer info: VUJO (Kate -
02/217.63.28 of 219.49 30) of Forum voor 
Vredesaktle (02/648.75.83). 

Dl. 11 nov. WEST: 11 november-
herdenklng. Om l l u . euchanstieviering In 
de parochiekerk Sint-Martha. Na de mis, 
feestmaal in de „Lamme Goedzak", Grote 
Markt 9. Statutaire vergadering om I5u. 
Deelneming 600 fr.p.p. inschrijven vóór 
6/11 bij Paul Maes (013/31.24.93), André 
Peeters (013/31.14.86) of Maurits Sels 
(013/31.23.66) Org.: Plaatselijk Uzerbe-
devaartkomitee Diest. 

Za. 15 nov. GRIMBERGEN: VU-
Croot-Grlmbergen nodigt iedereen van 
harte uit op zijn jaarlijkse Kaas- en Wijn-
avond. Afspraak om 20u. in het boven-
zaaltje van het Fenikshof 

Za. 15 nov. NEDER-OVER'HiEM-
BEEK: Vlaamse Stoverij of Balletjes in To
matensaus. Van 18 tot 23u. in zaal Famiila, 

Frans vekemansstraat 131. Ook op 16/11 
van l l u 30 tot 15u. Org.: vu-Heembeek-
Mutsaard-Haren 

LIMBURG 
Za. 25 okt. GENK: Gespreksavond 

m.m.v. Hugo Andries (stichting Irma Lap-
lasse), prof. Karel Van Isacker en lic. Frank 
llsbroux. Om I5u in zaal Slagmolen te 
Genk. Info. 014/43.01.05. 

WO. 5 nov. HASSELT: vu-voorzitter 
Bert Anciaux spreekt over 'Kinderen van de 
hoop', zijn nieuwste boek. Meer info: tel. 
011/23.70.36. In 'De Brouwerij', R. Poort
mansstraat 2,3500 Hasselt. Aanvang: 20u., 
inkom gratis. Org. VU-Hasselt. 

Mr. 14 nov. GENK: Debatavond 
'Vlaanderen onafhankelijk? Ja, maar wat 
met Brussel en onze financiën?' Sprekers: 
Johan Sauwens (Vlaams parlementslid), 
Frans Crols (Trends) en Bernard Daelemans 
(Meervoud). Om 20u. in Zaal 2 van het 
Cultureel Centrum van Genk. Org. VUJO-
Limburg. Meer info: Frank llsbroux 
(011/23.54.99) of Romaln Martin 
(014/41.05.56). 

ANTWERPEN 
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 

vr. 24 okt. KALMTHOUT: VU-avond 
met Koud Buffet en dessertenbaar (600 fr.). 
Gastspreker: Annemie Van de Casteele. 
Tombola: Pentium Multi-media computer 
als hoofdprijs. Om I9u.30 in Parochiezaal 
Heide. Niet-eters welkom vanaf 22u.30. 
Info en inschrijving: Koen Schiltz 
(666.86.81) en Patrick Cools (66.52.19). 

Vr. 7 nov. MORTSEL: Jaarlijkse quiz 
van FW-Mortsel o.l.v. Bob Bolssens. Om 
20u. in zaal Atrium (Hof Van Rieth). Deel
name: 100 fr.p.p. 

Ma. 24 nov. MBCHELEN: Opvoe
ring musical „De Witte". Om 20u. in MMT, 
Hanswijkstraat 63. Plaatselijk VU-bestuurs-
lid en hoofdacteur Roger van Dijck 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 
DIjck spreekt voor Vlaamse Kring Turnhout 
in Keldercafé om 20u Org.: i.s.m. VCLD. 

vr. 28 nov. BERCHEM: Kwis van 
Vlaamse Kring Berchem. O.l.v. Bob Bolsens. 
Om 20U. In Cultureel Centrum Berchem, 
Driekoningenstraat 126. Deelname 100 fr. 
p.p., ploegen van max. 6 pers. Inschrijven 
bij Thea van Celder (321.19.86) tot 25/11. 

Het partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur 
werd volgende persmededeling verspreid 

1JAAR NA DE WITTE MARS: 
ONGEPAST TRIOMFALISME 

Het triomfalisme dat de regenng tentoon
spreidt over de zogenaamd revolutionaire 
hervormingen bij justitie is totaal ongepast 
en zelfs ongegrond 
De verontwaardiging van de 5000 mensen 
die zondagjl in Neufchateau samenkwamen 
om de eerste verjaardag van de Witte marste 
herdenken, is terecht Wat de regering van
daag kan voorleggen is te weinig en te laat 
Bovendien zijn sommige maatregelen en 
voorstellen met efficient, zelfs contrapro
ductief De afschaffing van het Hoog Comité 
van Toezicht is hiervan een in het oog sprin
gend voorbeeld Wil men op die manier de 
corruptie beter aanpakken? Het lijkt er sterk 
op dat het alleen de bedoeling is kritische 
ambtenaren de pas af te snijden 
Minister van Justitie De Clerck speelt de 
zwartepiet door naar het Parlement De par
lementsleden zouden teveel tijd besteden 
aan het spelen van onderzoeksrechter en 
hun wetgevende taken verwaarlozen De 
Clerck wil zo de aandacht afleiden van het 

falen van de regering De VU trapt met in 
deze val Het parlementair onderzoek moet 
tot het einde toe kunnen gevoerd worden 
Tegelijk zullen de VU-parlementsleden de 
wetgevende initiatieven van de regenng kn-
tisch beoordelen en constructieve voorstel
len lanceren om de grote leemten in het 
regenngsbeleid voor politie en justitie op te 
vangen Eind deze week pakt de VU op een 
persconferentie uit met haar alternatief voor 
een rechtvaardige, efficiënte en slagkrach-
tige justitie 

Bovendien maakt de regering steeds weer 
dezelfde fouten Onlangs sloeg ze mea culpa 
omdat ze zich enkel had gencht op het 
behalen van de Maastrichtnorm en andere 
belangrijke problemen uit het oog verloor 
Vandaag denkt ze met enkele hervormingen 
op het vlak van justitie en politie de onrust 
van de mensen weg te nemen Niets is 
minderwaar 
Zolang er mets gedaan wordt aan de toe
gankelijkheid van de administratie, aan meer 
werk en meer zekerheid, aan meer echte 
inspraak en betrokkenheid by de politieke 
besluitvorming, zal het vertrouwen in de 
politiek, in onze democratie en haar in
stellingen met hersteld worden 

Hoe u uw overtuiging i<unt versterl<en: 

Ledencampagne '98 
In oktober bliezen we de aftrap voor de 
nieuwe ledencampagne '98. En die wer
vingscampagne start in een positieve 
sfeer. De laatste opiniepeilingen beves
tigen de positieve evolutie van de laatste 
maanden: de sympathie voor de Volks
unie groeit en Bert Anciaux blijkt de 
populairste partijvoorzitter van Vlaan
deren. 

Daarom kunnen we '98, het laatste jaar 
vóór de verkiezingen, ingaan met een 
versterkt geloof in het progressief en 
democratisch Vlaams-nationalisme. U 
kan uw overtuiging concreet versterken 
door meteen uw VU-lidkaart te her
nieuwen. Ze wordt u één dezer dagen 
trouwens aangeboden. Per brief of tij
dens een persoonlijk contact met een 
bestuurslid van uw afdeling. 
Hernieuwt u nu uw hdkaart dan blijft u 
ook gratis het ledenblad De Toekomst 
ontvangen en heeft u recht op de voor
delen die alle 20.000 andere VU-leden 
genieten: u krijgt regelmatig een korting 
op de aankoopprijs van interessante boe
ken en u maakt via De Toekomst re
gelmatig kans op mooie prijzen. Maar 
het belangrijkste blijft uiteraard dat u als 
Volksunielid mee het gelaat van de partij 
bepaalt. Met uw hernieuwde lidkaart 
kan u trouwens op 22 en 23 november in 
Leuven komen meepraten over het ra
dicaal-democratisch project van de 
Volksunie. Twijfel dus met en versterk nu 
uw overtuiging! 

Een hoofdlid van de Volksunie betaalt 
500 frank, een hoofdlid jonger dan 25 
slechts 300 frank en een bijlid 100 frank. 
De prijs voor een hdkaart van de Volks-
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uniejongeren blijft ongewijzigd: 100 
frank. Voor meer informatie kan u te
recht op de ledendienst van de Volks
unie, Barrikadenplein 12 te 1000 Brus
sel. 
Tel: 02/219.49.30 of fax: 02/217.35.10. 

ZUn provincies 
nuttför 
Heeft de provincie een bestaans
reden? Beslis zelf nadat u de be-
leidswijzer 1998 van Frieda Bre-
poels. Volksunie-gedeputeerde in 
Limburg, gelezen hebt. Zi) licht het 
beleid toe dat zij wil voeren op vlak 
van ruimtelijke ordening, milieu en 
natuur, provinciaal onderwijs en ge
lijke kansen. Op vraag verkrijgbaar 
op nummer 011/23.70.36. 
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Ons e-mailadres 

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

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

Kostuums 
naar maat 

f Vermees 
J L / Steenhouwersvest. 52 

ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

inWU? 

Bel dan vandaas nog naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

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

D E REUS IN TEGELS 

ONZE DEMOCRATIE IS ZIEK! 
Tyjl AAR hoe genexen we ze? Standpunten, het tijdschrift van hetĵ aams 
j J J Nationaal Studiecentram, maakt de diagnose van de maatscbippe-
iijlce malaise in justitie, economie en administratie. Meteen word^ 
enkele remedies gesuggereerd. Een niette missen dossier! 

SVt OOR een jaarabonnement op standpunten (vier dossiers) betaal 
\j 300 frank, te storten op rekeningnunp|giK-0259801-18 van 

4inu|)rqjleen los nBMbî ipbtaaï via»ns nationaal studiecentrmiH 

in concert 
Op donderdag 30 oktober 

1997 geeft Raymond van het 
Croenewoud\n balzaal Vooruitte 
Gent een benefietconcert ten 
voordele van de Balkanactie Gent 
sinds 1995 biedt de Gentse werk
groep Balkanactie humanitaire 
hulp aan vluchtelingen van het 
vluchtellngencentrum Karlovac In 
Kroatië. Nu deze gezinnen stilaan 
naar huls kunnen, helpt Balkan
actie met de heropbouw van hun 
dorpen. De opbrengst van het 
concert zal dit jaar aangewend 
worden om een materiaalbank in 
te richten. Raymond zal een "in
tiem" concert verzorgen, begeleid 
door gitaar en saxofonist, en zal 
uitgepuurde versies van zijn mooi
ste nummers brengen. 

Wie houdt van een gewaagde 
combinatie van hihop en soul kan 
op zondag 2 november naar f\/lary 
J. Blige in de Ancienne Beigique in 
Brussel. Met haar unieke stem Is 
Blige een soulsensatie van het zui
verste soort, in haar vaak me
lancholische nummers doorklinkt 

de Invloed van soulveteranen als 
Al Green, Stevie Wonder en Curtis 
Mayfield. 

Op woensdag 12 november 
komt de getalenteerde Engelse 
muzikant Paul Weller naar de An
cienne Beigique. Welller begon 
zijn loopbaan bij de legendarische 
groep The Jam, experimenteerde 
nadien met Jazz bij The Style 
Council om vanaf 1988 aan een 
schitterende solo-carrière te be
ginnen. Deze zomer nog genoot 
hij heel wat bijval op het festival 
Torhout-Werchter. 
info: 
c» Raymond van het Groenewoud 

Intiem, donderdag 30 oktober 
1997 20 u. 30, balzaal Vooruit 
Gent. Tickets: 03/ 234.11.20. 

c» Mary J. Blige, zondag 2 novem
ber 1997, 20 u., Ancienne Bei
gique Brussel. Tickets: 
021548.24.24. 

o» Paul Weller, woensdag 12 no
vember 1997, 20 u., Ancienne 
Blegique Brussel. Tickets: 
02/548.24.24. 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
DE A F S T A M M I N G 
V A N DE M E N S 

I Wij waren op een bepaald 
I inomenl niet de enige men-
I scnsixiil. En on/.e vixirciuders 
I waren gccultivoerdeidan vcr-

nKvd. De al.slamiiiing \an de 
mens' niciiwc m/iehlen 

HOMOHUWELUKEN 

"Het gaat om de gelijkwaar
digheid van mensen in de 
samenleving." De /.in en 
on/in van het homohuwelijk: 
een gcspivk met moraaltheo-
loos: Ko'jei' IV liiireuraeve. 

DE POLIT IEK V A N 
DE C O M M I S S I E 
"We zijn dcxir de meerderheid 
in de val gelokt, en we zijn 
erin gelopen." Het uitgetreden 
lidCjeert Bouigeoi.soverde 
Commissie-Dutroux: een 
halans. 

SPECIAL GASTRO 

Op bcAXik bij bcgcesicrdc hob-
bvkok's. Mcn.scn die weten wul 
lekker i*s. en die niel slijl î .iMeii 
kunnen oni\.iii;ji'n I n.ilkM'\u 
de nieu\.v.ti:hedeii in di- ki.-iikui 
inneluini: In de 'j.isiu'nuinie 
s[x;ei.il \.in \\ LI ki IKI Kn.ik.k 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 
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De geestelijke overheid was toch wei 
onverbiddeiijlc hard opgetreden tegen Jef 
Devos. Zijn schooldirecteur was tevreden 
over zijn werk als onderwijzer. Devos was 
bovendien een heel vrome man die met 
zijn twee oudste kinderen dagelijks naar 
de ochtendmis ging in de kapel van de 
zusters Benedictinessen. Het was ook wel 
eigenaardig dat pastoor-deken Jos Huys 
pas in 1929 de onderwijzers van de 
Broederschool vroeg om de verklaring te 
ondertekenen. In andere gemeenten van 
West-Vlaanderen was dat reeds in 1927 
gebeurd. 

Deken Huys stond bekend als een 
Viaamsgezinde priester die als seminarist 
meegewerkt had aan het studententijd
schrift De Vlaamsche Vlagge. Hij staat 
zelfs met een foto afgebeeld in het in 1926 
verschenen Vlaggeboek. 

EERBIED AFDWINGEN 

Deken Huys kende Jef Devos en kon 
vermoeden dat die niet makkelijk een 
verklaring zou ondertekenen waarmee hij 
a.h.w. zijn inzet voor het welzijn van zijn 
volk moest afzweren. Wij kunnen ver
moeden dat ook de deken met een ge
wetensprobleem zat. 
Het kan bijna niet anders dan dat er op 
hem druk was uitgeoefend. „Ik ben hier 
gekomen om den wil te doen van mijn 
hogere overheid", zei hij toen hij de 
verklaring voor ondertekening aan Devos 
voorlegde. 

Ook het tijdstip van het voorleggen van 
de verklaring - twee dagen vóór de 
parlementaire verkiezingen - kan erop 
wijzen dat ofwel de deken de voor hem 
moeilijke opdracht voortdurend voor 
zich heeft uitgeschoven, ofwel dat het de 
bedoeling was dat een weigering van 
Devos gevolgd door een ontslag niet meer 
in de kiesstrijd zou kunnen gebruikt wor
den. 

Het is nu moeilijk om in te schatten 
waarom Devos zo halsstarrig bleef vast
houden aan zijn weigering om de ver
klaring te ondertekenen. Vroeger reeds 
werd in het Vlaams-nationalistisch tijd
schrift/o«g Dietschland van 21 septem
ber 1928 aangeraden om de verklaring 
toch maar te ondertekenen: „Wij, Vlaam
sche Nationalisten, raden de Vrije Ka
tholieke onderwijzers aan, hun naam zon
der blikken noch blozen onder dat stuk 
neer te schrijven. Iedereen weet toch dat 
verklaringen in de tegenwoordige en in 
dergelijke omstandigheden afgedwongen 
tot niets verplichten." 
Ook Palmer Ruysschaert vertelde ons dat 
aan de Viaamsgezinde onderwijzers de 
raad werd gegeven om te ondertekenen 
en om actief te zijn in allerlei Vlaamse 
organisaties (Davidsfonds, VTB, VOS) 
waar ook aan Vlaams-nationalistische 
propaganda gedaan kon worden. 

A angezien hij uitdrukkelijk en herhaaldelijk ter 

zitting zelf van den beroepsraad bekend heeft 

dat hij halsstarrig bleef volharden in zijnen opstand 

tegen zijn wettelijke overheid (...) was het voor de 

geestelijke overheid een koud kunstje om Jef Devos 

definitief te verwijderen. Maar het bisdom had 

zonder de waard gerekend: de vrienden van de 

gebroodroofde onderwijzer. 

• VLAAMSE BEWEGING • 

Voor Jef Devos ging deze onderdanigheid 
te ver, want als hij ondertekende „dan lag 
hij plat neer voor hen op den grond en 
heel zijn leven met hem en dan zouden ze 
met wulpsch genot hun voeten aan zijn 
rug afvegen en aan zijn leven." 
„Borms en Dosfel en nog anderen waren 
ervoor uitgekomen voor wat ze waren... 
en zij hadden zelfs bij de vijanden eerbied 
afgedwongen en dat waren voorbeelden 
om na te volgen." 

Ook in Jong Dietschland werd het geval-
Devos breed uit de doeken gedaan. Een 
van de artikels is ondertekend met R.D., 
ongetwijfeld Renaat Denolf, één van de 
vrienden van Devos. 

Volksvertegenwoordiger Jeroom Leuri-
dan bracht op 12 april 1930 de afdanking 
van de onderwijzers Rudolf Claeys en Jef 
Devos in de Kamer. Hij eiste voor de 
leerkrachten van de katholieke vrije scho
len de vrijheid van politieke mening en de 

Overleven dankzij 
solidariteit 

REACTIES 
In de Vlaams-nationalistische milieus en 
in het Nationaal Onderwijzerssyndicaat-
was de verontwaardiging over het ontslag 
van Jef Devos groot en heftig. 
De eerste reactie na de ontslagbrief ver
scheen bijna onmiddellijk in De West-

Vlaming van 7 juli 1929. Dat weekblad 
was de spreekbuis van de West-Vlaamse 
nationalisten. In daaropvolgende num
mers van het blad werd uitvoerig be
schreven hoe Devos zijn ontslag kreeg en 
wat er op de zitting van de Brugse Be
roepsraad was gebeurd. Er werd ook fel 
uitgehaald naar de hogere clerus en naar 
de Menense Katholieke Partij die hadden 
kunnen bereiken dat een katholieke on
derwijzer op wiens werk niets aan te 
merken was toch gebroodroofd werd. 
„Wie niet in hun politieke partij staat al 
weze hij nog zoo goed Kristen, wordt 
verketterd en haalt men - o! met zooveel 
Kristene Naastenliefde! - het brood uit 
den mond. Weest bastaard en verrader 
van uw volk, lapt het zedig leven aan uw 
voetzolen, wordt rijk in geld maar dood-
arm in deugden, pleegt overspel en laat 
omwille van het dierlijk genot uw vrouw 
en kinders zitten, maar... staat in de 
Staatskatholieke Partij, gij zijt nog 'n goed 
mensch en ge loopt daarbij nog de kans 
op, waardig bevonden te worden als 
politiek mandataris van die politieke par
tij op te treden." 

Het onzinnige van de beslissing werd 
breed in de verf gezet: 
„Bemerk wel: als Jef de Vos dat briefke 
onderteekende, was hij een goed rooms-
kristelijke mensch, een waardige onder
wijzer voor het vrij onderwijs, dan aan
vaardde hij het Kerkelijk gezag. Onder
teekende hij niet dan was hij een slecht 
kristen, een onwaardige schoolmeester, 
een opstandeling tegen het geestelijk ge
zag, een ketter, iemand die uit het vrij 
onderwijs moest worden weggejaagd, die 
moest worden gebroodroofd met heel 
zijn familie." 

syndicale vrijheid op: „Ik, katholieke 
Vlaamse nationalist, klaag aan, vanop dit 
spreekgestoelte, de dwingelandij van de 
geestelijke onderwijsoverheid, in West-
Vlaanderen vooral, die broodrovende 
maatregelen treft tegen Vlaams-nationa
listische onderwijzers." 

ZONDER INKOMEN 

Het Nationaal Onderwijzerssyndicaat 
verdedigde uiteraard ook Jef Devos, die 
immers de hoofdredacteur van haar le
denblad Ons Woord was. De Kring Kort
rijk, het provinciaal bestuur en het na
tionaal bestuur van het NOS hielden 
protestvergaderingen en zonden moties 
naar het Menense stadsbestuur, naar de
ken Huys en naar de minister van Kunsten 
en Wetenschappen die verantwoordelijk 
was voor het onderwijs. 
Binnen het NOS werd het ontslag van 
Devos eerder gezien als een aanval op zijn 
syndicaat waarbij de politieke activiteiten 
van Devos als een schijnreden gebruikt 
werden. Het is natuurlijk niet uitgesloten 
dat de inzet van Devos voor het syndicaat 
een rol gespeeld heeft, omdat het NOS 
ook vrijzinnigen in de besturen telde. 
Al deze protesten hielpen niet. Devos was 
en bleef ontslagen, vanaf 1 oktober 1929 
zat zijn gezin met vrouw en vier kinderen 
zonder inkomen. 

De Lauwse onderwijzer Piet Vandom-
mele organiseerde dan een financiële 
steunactie. De initiatiefnemer was niet 
alleen één van de voortrekkers van het 
NOS, maar ook een overtuigd Vlaams
nationalist. Er werd een Erefonds Jef 
Devos opgericht, dat gespijsd moest wor
den om aan de gebroodroofde iedere 
maand een inkomen van 2000 frank te 
garanderen (waarde in 1996: 38.000 fr.). 
Oproepen voor dit Erefonds verschenen 
in De West-Vlaming en in Ons Woord. De 
giften werden in lijsten gepubliceerd en 
de bijdragen bedroegen 5 tot 100 frank 
per maand. Onder de steuners treffen wij 
o.a. de namen aan van volksvertegen

woordiger Jeroom Leuridan, professor 
Frans Daels en professor Herman De 
Vleeschauwer, de zoon van inspecteur 
Kamiel De Vleeschauwer. 
Er kwam vooral veel steun van onder
wijzers die in dienst waren van het ge
meentelijk onderwijs en die dus minder 
vatbaar waren voor een afdreiging van
wege de clerus. Reeds in september 1929 
was een maandelijks bedrag van 2000 
frank bereikt. Daarnaast was er ook nog 

Leven en dood 

van Jef Devos 

(4) 

Jef Devos in 1929. Dergelijke foto's 
werden verl<ocht ten voordele van de 

gebroodroofde onderwijzer 

een Weerstandsfonds voor eenmalige 
stortingen. Vanaf 1 oktober 1929 tot en 
met oktober 1931 werd zo aan Jef Devos 
maandelijks een inkomen van 2000 frank 
bezorgd. Ongetwijfeld een prachtig staal
tje van solidariteit met een gebrood
roofde collega! 

Walter Deconinck 
Volgende week: 
,Ja, ik ben ongelukkig!" 11 
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De Russische 
oerkracht 

Het Turner-

kwartet 

zorgde voor 

eenragfUne 

uitvoering van 

Mozart. 

12 

Als Valeri Gergiëv met zijn orkest uit 
Sint-Petersburg muziek maakt kan je 
vonk en vuur verwachten. Gergiëv is een 
bevlogen man die kiest voor een pro
gramma dat oer-Russisch en hem op het 
lijf geschreven is. 

Want Russisch zijn ze, Skrjabin, Stra
vinsky en Moessorgsky. Skrjabins Pro

metheus is het werk van een visionair. 
Piano en koor versterken het orkest dat 
een onbestemde stroom van zweverige, 

ijle of beklemmende tonen laat horen die 
eindigen in een kreet van extase. Uniek 
werk van een man die voorgangers och 
epigonen kende, delend in de mystiek 
van de Engelse schilder William Blake. 
Stravinsky achtte muziek niet in staat om 
ook maar iets uit te drukken. Toch is zijn 
omstreden Sacre du Printemps daarmee 
in tegenspraak. Want de rauwe, pri
mitieve klankuitbarstingen en het ob
sederend ritme suggereren een heidense 
ritus van dans, processie en zoenoffer. 
De oerkracht van de natuur vertaald in 
de oerkracht van het orkest. 
Wat Dostojewski voor de literatuur be
tekende was Moessorgski voor de mu
ziek. De Schilderijen uit een tentoon

stelling, door Ravel op geniale wijze 
georkestreerd, hoorde ik nooit zo kleur
rijk en zo expressief. 
Ik denk aan het kindergekibbel, het 
ballet van de kuikentjes en vooral aan de 

grote poort van Kiev, triomf en lofzang. 
Gergiëv zweept de felle kopers op of 
houdt ze als een magiër in bedwang. 

EEN WONDERBAARLIJKE 
MUZIEKREIS 

Het jonge volkje bezet de opera van 
Gent. Het kijkt zich de ogen uit naar het 
wonder van fagot, tuba en slagwerk en 
luistert stil naar aanvankelijk onbewo
gen naar primitieve klank en harmonisch 
geluid en naar Kurt Defrancq die het via 
een (te) dun sprookje van prinses en heks 
van oerwoud en kasteel naar de opera 
brengt. 

Vogelgeluiden van Messiaen, ironie van 
Prokofiev en de variaties van Britten op 
een thema van Purcell uitlopend op een 
briljante fuga roepen verbazing maar te 
weinig begeestering op. Toch wel een 
gemiste kans. 

V anaf deze week verzorgt ons weekblad een regelmatige 
rubriek over socio-politieke, historische, culturele, 

filosofische en economische bijdragen die in de meest 
verscheiden tijdschriften in Vlaanderen gepubliceerd 

worden. Op die manier willen we de lezer een selectie 
van het rijke aanbod bieden. 

Doorgelezen 
Ons Erfdeel, algemeen tweemaandelijks cul
tureel tijdschrift, IS aan zijn 40ste jaargang 
toe. In het vierde nummer van dit Jaar wijdt 
AdZuiderenteen bijdrage over leven en werk 
van de onlangs gestorven en getalenteerde 
dichter Herman de Coninck, „balancerend 
tussen Toon Hermans en Hans Faverey." Daan 
Cartens graaft zich In het boeiende. Indrin
gende en met literatuurprijzen overladen 
oeuvre van de romancier Marcel Möring. 
Politoloog, historicus en veelschrijver Mare 
Hooghe (VUB) plaatst de televisie op het 
beklaagdenbankje, want vraagt zich af of het 
medium de ondergang van de democratie of 
de democratische politieke cultuur In de 
hand werkt. Een definitieve uitspraak daar
over wil de wetenschapper niet geven en dit 
in tegenstelling tot de Amehkaanse poli
toloog Robert Putman, bij wie Hooghe te 
rade gaat. Putman komt tot de nogal lo
gische conclusie dat het veelvuldig TV-kijken 
het vereningsleven aantast. Dat leven is voor 
velen inderdaad een belangrijke leerschool 
voor de democratie. Maar, een uitgedund 
verenigingsleven is een indirecte en zeker 
geen afdoende verklaring voor de negatieve 
invloed van televisie op de politieke de
mocratische cultuur. Er zijn, aldus Hooghe, 
niettemin aanwijzingen dat het met televisie 
de verkeerde kant uitgaat Door het één
richtingsverkeer maakt het dominante me
dium gebruik van een "valse dialoog". Het 
democratisch gehalte van een politiek sys
teem valt daarentegen - en normaliter! - af 
te lezen van de mogelijkheid tot dialoog, 
uitwisseling van argumenten en tegen
spraak Met de nadruk op winnaars en ver

liezers, spektakel en jachtigheid zet televisie 
bovendien de waarden van het democo-
ratlsch pacificatiesysteem van geven en ne
men en van bedachtzaam overleg op hun 
kop. 

* * * 
In het septembernummer van Kultuurleven, 
tweemaandelijks tijdschrift voor cultuur en 
samenleving, staat de neogotiek in de kijker 
en wordt de jeugdliteratuur breedvoerig on
der de loup genomen. Naar aanleiding van 
het eertijds gehouden colloduium Demo
cratie, legitimiteit en nieuwe politieke cul-
tuuraan de KU-Leuven, buigen BertrandJ. De 
Clerck, Annie Hondeghem en Marleen Brans 
zich respectievelijk over "politieke cultuur, 
"zin en onzin over depolitlsehng van be
noemingen" en "hoe omgaan met de schijn 
des kwaads". Vooral de laatste twee bijdragen 
zijn vlot leesbare stukken. Docente Anne 
Hondeghem (KU Leuven-Brussel) geeft eerst 
definities, redenen en oorzaken van politieke 
benoemingen weer. Ze merkt daarbij op dat 
deze benoemingen in de rechtelijke macht 
en op basis van het "pluralistisch beginsel" 
,,gunstige gevolgen heeft gehad In het kader 
van de vernederlandsing van de magistra
tuur." Even later behandelt ze niet kritiekloos 
de recente inspanningen tot depolitisering 
en objectivering bij benoemingen om uit
eindelijk een reeks aanbevelingen aan te 
prijzen In ,,Hoe omgaan met de schijn des 
kwaads" kijkt Marleen Brans achter de scher
men van de besluitvorming omtrent de fi
nanciële beloning van politieke mandaten, 
vaak en zeker in ons land door de "verdoken 
strategie" gekenmerkt. De onderscheiden 

wetenschappers, tot slot, wijzen m.b.t. de 
aangehaalde themata niet zelden op het 
groeiend verschil tussen Vlaanderen en Wal
lonië. 

* * * 
Dat brengt ons bij het hoogstaande cul
tureel-maatschappelijk maandblad Streven. 
In het achtste nummer (september), Jaar
gang 64 analyseert Maurice Adams de po
litieke rol van de rechter; plaatst Daniël Cuy-
pers de vakbonden tegen de achtergrond 
van de nieuwe economische orde én fi
losofeert Philippe van Parys over de toe
komst van België. Deze hoogleraar aan de 
UCL levert een onderhoudend en genuan
ceerd artikel af Taboes worden daarbij niet 
uit de weg gegaan en het wordt hoe langer 
hoe duidelijker dat de - ovehgens niet ge
wenste - "dood van België" in Franstalige 
kringen wel degelijk onder ogen wordt ge
zien. 

* * * 
Iemand die dat niet meer kan meemaken Is 
VU-stichter-voorzitter Frans Van Der Eist in 
het tweemaandelijks cahier van de Werk
gemeenschap Vlaanderen Morgen door 
Wivg-oScW/fz herdacht. „Aldus neutraliseerde 
hij de verglijding naar het Diets totalitair 
extremisme van de pehode 30-45 dat hij met 
de mantel van het stilzwijgen maar tevens 
van de impliciete afwijzing wist te bedekken. 
Volle zalen, voor meer dan tweederde gevuld 
met oudVNV'ers en verbitterde repressie-
slachtoffers, wist hiJ mee te slepen tot zij de 
federalistische boodschap toejuichte als het 
nieuwe evangelie." In het september-oktober 
nummer van Vlaanderen Morgen wordt bo
vendien een verhelderend en door Hugo 
Lauwers afgenomen interview gepubliceerd 
met Islam-kenner Lucas Catherine. De steeds 
klaar en analytisch schrijvende Steven Van-
steenklste heeft het deze keer over het 
"Sociale Europa tussen Maastricht en Am
sterdam". 

(evdc) 
c» Ons Erfdeel: Murissonstraat, 260,8931 Rek-

kem. Tel: 0S6I 41.12.01. 
c» Kultuurleven: Blijde Inkomststraat, 79,3000 

Leuven. Tel: 016/31.06.80. 
os> Streven: Sanderusstraat, 5,2018Antwerpen. 

Tel: 03/237.97.04. 
c» Vlaanderen Morgen: Meir 24, 2000 Ant

werpen. Tel: 03/226.61.61. 

HET GENIE MONTEVERDI 
Religieuze muziek moet ingetogen zijn. 
Gregoriaans en de strenge polyfonie van 
Palestrina beantwoordden aan die norm, 
vond paus Paulus V op het scharnier van 
de 16e en de 17e eeuw. Maar toen 
verscheen de alchemist Monteverdi, 
zanger en violist aan vorstenhoven, reis
gezel van prins en hertog tot zelfs in 
Vlaanderen, en kapelmeester aan de San 
Marco in Venetië. Die wist in zijn Ma

riavespers gregoriaans, versieringen, 
dubbelkorigheid en operastijl zo te ver
werken dat hij nieuwe wegen opging 
zonder de paus te ontstemmen. 
Florian Heyerick is jong, veelzijdig en 
durfal. Zijn aanpak van deze vespers is 
origineel. Hij geeft bij elk onderdeel 
tekst en uitleg aan een kathedraal vol 
jonge mensen en leidt zijn koor, zijn 
jonge solisten en zijn violen, luiten, 
trombones met hun typische klankkleur, 
naar een uitvoering die de devotie voor
opstelt. 

Hij schuift met stemmen en instrumen
ten om het effect van echo en dub
belkorigheid te bereiken maar verliest 
nooit de ingetogenheid uit het oog. Ik 
denk aan het moment waarop Mon
teverdi de mogelijkheden van de in
strumenten aftast waarbij de sopranen in 
litanievorm het Sancta Maria, ora pro 

nobis doorzingen. 

De wereld benijdt ons Herreweghe, 
Kuijken, Van Immerseel en Jacobs. De 
herder Florian (Heyerick) volgt in hun 
spoor. 

INTIEME MOZART ALS 
ORGELPUNT 

Geen betere manier om een componist 
en zijn uitvoerder te leren kennen dan de 
kamermuziek. Geen noot te veel en veel 
tussen de noten. Kwintetten liggen niet 
rondgestrooid maar zijn sprekend. Schu
berts Forellenkwintet is vrolijke wee
moed, Schumanns kwintet voor piano en 
strijkers trilt van liefde voor Clara 
Wieck, en wie naar Mozart luistert hoort 
zoete jeugd, maar ook pijn en schemer. 
Het Turnerkwartet (versterkt door de 
altvioliste Catherine Puig) speelt Mo-
zarts zes strijkkwintetten. 
We horen het eerste K.V 174, geschre
ven toen hij zeventien was, nog op zoek 
maar zat van talent. En voor sommigen 
het mooiste, K.V 515, rijper, meer door
dacht, puntig, zangerig, maar ook broos. 
Zo moet het klinken. En zo is de ver
tolking van het Turnerkwartet, soms wat 
te gracieus Frans, maar ragfijn. 

(wdb) 
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Geen mens durft voorspellen waar de 
succesreeks van Club Brugge zal ein
digen. De concurrentie - voor zover we 
daarover nog mogen spreken - is on
noemelijk zwak. Want laten we wel we
zen: dit IS niet het sterkste Club Brugge 
van de voorbije tien jaar. Wel wordt de 
ploeg gestuurd door Eric Gerets die 
vermoedelijk de Belgische toptrainer 
van het komend decennium wordt. 

ZO WERKT VOETBAL 

Het is nog vroeg en het is gevaarlijk maar 
het is niet ondenkbaar dat Club Brugge 
ongeslagen doorheen de competitie 
komt en even doet terugdenken aan de 
glorietijd van het roemrijke Union 60. 
Het kan allemaal zoals het er vandaag 
uitziet. Dat wil daarom nog niet zeggen 
dat de Bruggelingen zullen aansluiten bij 
de Europese subtop. Daarover moet de 
Uefacup uitsluitsel brengen. Bochum is 
geen tegenstander met internationale al
lures. Normaliter moet Club daar af
stand van nemen. In de volgende ronde 
wacht dan zeker een straffere kost zodat 
we nog voor de jaarwisseling zullen 
weten waar ons clubvoetbal staat. Laten 
we in afwachting toch maar voorzichtig 
blijven. Alhoewel. Tijdens het seizoen-
begin klaagde West-Vlaanderen steen en 
been omdat Spehar, de gevierde goal-
getter, opstapte richting Monaco. Van
daag is de man vergeten. Zo werkt 
voetbal. Bovendien heeft Club het ach
terste van de tong nog niet laten zien. 
Gerets werd versterking beloofd. Een 
diepe scorende spits. De zoektocht gaat 
verder. Club beweegt zich mogelijk in de 
richting van een nieuwe glorietijd. 
Intussen is Aad de Mos ontslagen en 
vraagt men zich af wanneer René Van-
dereycken volgt. Geen van beiden bakt 
er wat van. Wel zijn zowel de Hagenaar 
als de Limburger van de tongriem ge
sneden. Ze leggen werkelijk alles uit. 
Zonder moeite en zonder schroom. Als 
we Vandereycken moeten geloven ver
dient Anderlecht naast Club Brugge aan 
de leiding te staan. Wanneer zijn on
georganiseerd voetballend team over de 
middenlijn geraakt ziet hij onmiddellijk 
scoringskansen. Het is gewoon potsier
lijk. Maar Anderlecht is nog niet aan het 
einde van de rit. Volgende donderdag 
wordt op TVl in Panorama het om
koopschandaal uit de doeken gedaan. Ze 
zullen in het Astridpark met een vi-
sadempje kijken. In dit land gelooft geen 
mens in hun onschuld, in hun zuivere 
bedoelingen. Laat daar geen twijfel over 
bestaan. Voor ons staat het vast dat 
Sporting jaren zal nodig hebben om de 
klap te verwerken. Inmiddels wordt een 
schuchter begin gemaakt met de be
stuurlijke organisatie. Davignon, de 

C lub Brugge wordt landskampioen. Zoveel is 

zeker. Maar niemand weet met hoeveel 

voorsprong, op welke speeldag en met hoeveel 

records. Vorige vrijdag wonnen de Bruggelingen op 

Standard met tien tegen elf met 3-0. Een resultaat 

dat kon tellen. Tegelijkertijd werd ook een eerste 

record gevestigd: vierentwintig punten op 

vierentwintig. Acht overwinningen op rij. 

grote man van de Generale, werd op
genomen in de Raad van Bestuur. Hij 
moet de transparantie van het beleid 
waarborgen. We wensen hem veel succes 
in het verkalkte en verzuurde milieu 
waarin hij is terechtgekomen. De man 
zal schrikken. Misschien is het ook goed 
dat Anderlecht eens een bestuurder aan
trekt die weet wat voetbal is, die talenten 
van meelopers, die ballenrapers van cre-

Standard, dat in deze tijdens zijn hon
derdste verjaardag viert, is er nauwelijks 
beter aan toe. Die club kan zich nog 
troosten met de vaststelling dat belof
tevolle jongeren in aantocht zijn. Ten
minste, zo wordt met stelligheid be-

Spanning 
om record 

atievelingen kan onderscheiden. Want 
het Anderlecht van vandaag hoort hoog
uit in de middenmoot thuis. Naar aan
leiding van de „leningsaffaire" werd 
links en rechts het ontslag van het be
stuur geëist. De sportieve onbekwaam-

weerd. Remacle, Haeldermans, de 
Condé, Thijs, de M'Penza's en nog een 
paar anderen. De Mos predikte natuur
lijk geduld. Vooral voor hemzelf. Maar 
hij hoefde zich niet ongerust te maken. 
De lepe Nederlander had zich contrac

tueel weer meesterlijk ingedekt. Hij zal 
van zijn ontslag geen frank armer wor
den. Na PSV en Werder Bremen heeft hij 
nu ook Standard het lesje geleerd. Wie 
hem buitenzet moet diep tasten. An
derlecht zal hetzelfde moeten doen wan
neer het afscheid neemt van Vande
reycken, de man die spijt heeft dat hij 
niet met twaalf man kan spelen. Geef ons 
dan maar Walter Meeuws anno 1997. De 
man is kalmer en rustiger geworden. Hij 
heeft begrepen dat een trainer het moet 
doen, het uitleggen alleen volstaat niet. 

Interim 

Aad De Mos 

mag zijn 

boeltje 

pakken. 

Topsport in niet noodzakelijk rechtvaardig. 
De Deen Rolf Sörensen, die na zijn over
winning in de Ronde van Vlaanderen een 
seizoen lang de stand van de wereldbeker 
aanvoerde werd In de laatste van de tien In 
aanmerking genomen topwedstrijden 
voorbijgestoken door de Italiaan MIcliele 
Bartoli. Sörensen kon zicli niet verweren. 

Hij stond machteloos langs de kant van de 
weg. Een valpartij in de Ronde van Ne
derland trok een streep door zijn na
seizoen. Het moet pijn gedaan hebben. 
Vooral omdat Bartoli op de medewerking 
kon rekenen van Laurent Jalabert dit In ruil 
voor hulp en steun tijdens de ultieme 
ontsnapping de Ronde van Lombardije 
mocht winnen van de Italiaan die aan een 
plaats binnen de eerste vijf genoeg had 
om Johan Museeuw op te volgen. 

De Italiaan en de Fransman verzegelden 
hun verbond nog voor de eindstreep met 
een handdruk voor het oog van de ca
mera's. Zo zit de gecommercialiseerde 
topsport vandaag in elkaar. Het spel wordt 
ook nog wel eens open een bloot ge
speeld. 

Zes dagen voor wat ooit „de klassieker van 
de vallende bladeren" werd genoemd 
verloor Johan Museeuw in San Sebastian 
zijn regenboogtrui aan de Fransman Bro-
chard. Het had nochtans anders gekund. 
Museeuw reed opnieuw sterk, was mis
schien wel de beste van het lot maar 
moest andermaal gans alleen het gewicht 
van de wedstrijd dragen. In de beslissende 
kilometers stond de West-Vlaming er al-

Rolf Sörensen 
kon slechts toezien 

MIchele Bartoli 

leen voor en dat Is hem zwaar opge
broken. 

Jammer, want Johan reed In zijn regen-
boogjaar sterker dan zijn uitslagen laten 
vermoeden. Hij kende echter niet de min
ste meeval In de topkoersen en vooral 
daardoor bleef België In het afgelopen 
seizoen verstoken van een klassieke over
winning Museeuw stelde voor en na het 
wereldkampioenschap dat zijn ambities 
onaangetast blijven, dat hij ook volgend 
seizoen in eendagswedstrijden en abso
lute uitblinker wil zijn. Dat is dan een hele 
geruststelling want de opvolger van de 
Cistelnaar is voorlopig nog niet In zicht. 

Axel Merckx reed anders een sterk najaar 
Maar de zoon van de meester Is geen 
winnaar. Hij kan hard rijden maar mist 
scherpte In de slotkllometers. Dat bleek 
duidelijk In Parijs-Brussel en het werd in 
Lombardije nog maar eens bevestigd. 
Merckx eindigde onmiddellijk achter de 
koprijders Verdienstelijk, zeer zeker, maar 
geen mens zal het onthouden. 
Overigens wordt onze armoede niet beter 
geëtaleerd dan door de eindstand van de 
wereldbeker. Geen landgenoot onder de 
eerste tien. 

(Int.) 
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THE LOST WORLD 

Ze weten het 'm Hollywood niet meer zo goed. Het horrorgenre, 

dat tot nu toe erg marginaal scoorde, kende plotseling een enorm 

succes met 'Scream' en daarom werd er vlug besloten om een 

vervolg te draaien. Anderen kijken toe en besluiten zich op de 

nieuwe trend van goedkoop te maken films te gooien, want dat is 

goed voor de tienermarkt, en tieners zien graag films over tieners 

die worden vermoord. Tieners zien ook graag films met John 

Travolta en ze zullen er in de toekomst nog veel te zien krijgen, met 

misschien een vervolg op 'Saturday Night Fever' en 'Grease'. 

Hollywoodschrijvers overstelpen de studios met scenarios die 

lijken op 'Pulp Fiction' en The First Wives Club'. Er wordt weer 

NiEUWS IN DE BIOS 

gepraat over een volgende 'Die Hard' film, en de Star Wars serie 

krijgt binnenkort ook enkele vervolgen, ledere blockbuster kan wel 

een vervolg verdragen, dat steeds meer zal opbrengen dan een 

nieuwe film, waarvan de reclamebudgetten astronomische ge

tallen vertonen. 

In deze trend moet men 'The Lost World: Jurassic Park' situeren. 

Dit vervolg op de film die het meeste geld opbracht sinds het begin 

van de filmtijden, heeft dinosaurussen die nog beter gemaakt zijn 

dan de eerste. En dat is het dan. De acteurs zijn nog wat minder 

dan in nummer één, om over het verhaal dan nog maar te zwijgen. 

Steven Spielberg heeft zich deze maal laten inmaken door 

succesauteur Michael Crichton, die zich er erg gemakkelijk heeft 

vanaf gemaakt, The lost world' lijkt wel een schema dat nooit is 

uitgewerkt. In ieder geval zie je dat zelfs de acteurs niet geloven in 

de vele banale, semi-humoristische dialogen, en Jef Goldblum 

slaagt er dan ook er nergens in om te overtuigen. 

Maar dat er weer veel mensen zullen gaan kijken, staat buiten kijf 

en die geven Hollywood weer eens gelijk: een vervolg is meestal 

goed om poen te pakken. Ik was liever thuis gebleven en had dan 

op de BBC een dierendocumentaire van meneer Attenborough 

kunnen meepikken, die in ieder geval duizend keer interessanter 

zou geweest zijn. 

Willem Sneer 

• MEDIALANDSCHAP • 

fe=# King Kong Eén van de beroemdste films uit de 
geschiedenis. De speciale effecten zijn nu wel wat 
verouderd, maar waren toendertijd (1935) wonderlijk. 
Het verhaal is opwindend en tegelijk droevig en de 
muziek van Max Steineris ronduit schitterend, zat. 25 
okt.. VTM om 23U.40 

Ê^ 
'^^ Demolition Man Amerikaanse SFfilm met 
Sylvester Stallone, Wesley Snipes en Sandra Bullock, Bij 
een confrontatie tussen politieman Spartan en psy
chopaat Phoenix verliezen dertig onschuldige men
sen het leven Beide mannen worden gestraft en 
ingevroren, een nieuw systeem dat gevangenisstraf
fen vervangt. Na meer dan dertig jaar slaagt Phoenix 
erin te ontsnappen... Zon. 26 oW., TV2 om 2lu. 

^^=!f' The Plano Australische film (1992) van Jane 
Campion met Holly Hunter, Sam Neil en Harvey 
Keitel.1850, de stomme Ada trekt met haar 9-jarig 
dochtertje Flora van Schotland naar Nieuw-Zeeland, 
waar ze door har vader werd uitgehuwelijkt aan 
Stewart, een man die ze nooit eerder ontmoette. Die 
laat haar vleugelpiano, waar ze erg aan gehecht is, op 
het strand achter. Hun buurman Balnes beseft wat 
het instrument voor de vrouw betekent en hij gaat de 
piano halen. Schitterende film ,bekroond met drie 
oscars en de Gouden Palm in Cannes Maan. 27 okt.. 
RTBf om 20U.45 

'^^=^ Presumed innocent Procureur Rusty Sabich 
wordt belast met het onderzoek naar de moord op 
zijn collega Caroline Polhelmus, met wie hij ooit een 
passionele verhouding had. Hij komt zelf in nauwe 
schoentjes wanneer in haar appartement bewijzen 
worden gevonden dat hij op de avond van de moord 
bij haar was Dins. 28 okt., Ned. 3 om 19u.50 

^^:^ The New Age Na een periode van groot 
geldgewin en Hollywood-luxe verliest het yuppie
koppel Peteren Katherine hun job, Hun huwelijk komt 
op de helling te saan maar toch blijven zij in een soort 
platonische verhouding samenwonen. Regisseur Mi
chael Tolkin vatte deze film uit 1994 op als een satire 
over valse profeten en de popcultuur Woens. 29 
okt., TV2 om 20U.30 

t J Freejack Amerikaanse SFthrlller van Geoff 
Murphy uit 1992. Autoracer Alex Furlong raakt be
trokken bij een spectaculaire crash. Net voor hij zou 
sterven wordt zijn lichaam via een vernuftig systeem 
overgeflltst naar het jaar 2009, waar het zal gebruikt 
worden om het leven te rekken van een schatrijke 
Industreel. Furlong ziet dat niet zitten en slaagt erin te 
ontsnappen. Premiejager Vacendak krijgt de op
dracht de „Freejack" terug te brengen... Dond. 30 
okt.. Kanaal 2om 2iu. 

'4iXfJ:iSJljil,Mud 

M 

Sharon Stone en 
William Baldwin 
In ..silver", vrij. 
31 okt.. VTM om 
21U.20 

Over winst 
en verlies 

Informatiezoekers kunnen nog steeds 
het best terecht op Radio 1, maar de 
recente vernieuwingsactie heeft niet de 
verhoopte vruchten afgeworpen. Eerder 
het tegendeel is waar. Radio 1, het in-
formatienet van de openbare omroep, 
werd eind vorig jaar in een volledig nieuw 
kleedje gestoken. Er kwam niet alleen een 
nieuw logo, maar ook tal van pro
gramma's werden vernieuwd of afge
voerd en vervangen door andere. De 
bedoeling van de actie was vooral om een 
jonger en een 'breder' publiek aan te 
trekken. Het concrete gevolg was dat er 
op de vernieuwde Radio 1 haast geen 
kwartier meer voorbij ging (en gaat) zon
der dat er een of andere - al dan niet 
deskundige - 'meninghebber' wordt op
gevoerd. De luisteraar heeft dat duidelijk 
niet kunnen appreciëren. 
Een eerste onderzoek toont aan dat het 
marktaandeel van het informatiekanaal 
gedaald is van 8,3% voor de vernieuwing 
tot 7,9% erna. De 15% waarover sprake 
voor de vernieuwing wordt dus in de 
verste verten niet gehaald. Zoals dat 
tegenwoordig in alle mediamiddens gaat, 
wordt dit overduidelijke verlies evenwel 
verklaard als een pure winst. Omdat de 

7,9% mensen langer naar Radio 1 luistert, 
heeft het net een 'brede en solide basis' 
uitgebouwd. Nogal wat voormalige luis
teraars zouden nu ook weggekaapt wor
den door de middagjournaals op TV 
Tot slot, zo luidt het, hebben andere VRT-
netten de 0,4% luisteraars opgevangen. 
Dat doet veronderstellen dat de ver-
kleutering - of de nivellering naar onder -
ook in radioland verder gaat. Regel
matige Radio 1-luisteraars zullen immers 
ook al vastgesteld hebben dat sommige 
huis-, tuin en keukenpraatjes op meer 
populaire stations als Radio 2 en Donna 
de vergelijking met het infonet ruim
schoots kunnen doorstaan. Die vaststel
ling mag overigens niet verkeerdelijk 
worden geïnterpreteerd als een overwin
ning voor de populaire stations. 
' Manu Ruys, gewezen hoofdredacteur 

van De Standaard, maakt zich in een 
interview met De Financieel-Economi

sche Tijd grote zorgen over het algemene 
kwaliteitsverhes in ... de kwaliteitspers. 
Hij betreurt ook het feit dat hoofd
redacteurs zich in stijgende mate moeten 
inlaten met het zakelijke aspect van het 
uitgeversbedrijf en nog slechts zelden aan 
schrijven toekomen. Voorts heeft Ruys 

De foto die hier gepubliceerd werd is 
niet geschiict voor fijngevoelige 

zielen. Vandaar dat wij er een wit 
vierkantje over geplakt hebben. Met 

onze welgemeende excuses. 

het over de verminderde politieke impact 
van de dagbladen. Gezien TV aan de 
politici een veel groter forum geeft, ver
kiezen ze dat medium. Ruys kant zich ook 
radicaal tegen het voorstel van KUL-
rector Andrê Oosterlinck dat voorzag in 
de oprichting van een Perscommissie die 
het perswezen enigszins in de hand moest 
houden. Tot slot: „Het respect van de 

bazen voor de redacties vermindert. De 

bazen denken meer en meer in termen van 

winst en de redacties zijn dan een nood

zakelijk kwaad. De redactie kost. Ze is een 

last. Nu is de redactie ingekapseld in een 

commercieel proces. Ze staat vaker in 

dienst van de winst. Dat is niet goed. Elke 

eigenaar wil natuurlijk geld verdienen met 

zijn krant en de redactie heeft daar na

tuurlijk ook belang bij, maar het eerste 

doel van het persbedrijf mag niet zijn: geld 

verdienen. Het moet een cultuurinstru-

ment blijven." 

TV1 moet het uithangbord worden 
van de VRT Het moet een kanaal 
zijn dat warm Is, dat kwalitatief 
hoogstaande ontspanning brengt, 
dat herkenbaar Is, ... kortom: 
waarbij het goed toeven Is. On
danks al die goede voornemens en 
voorstellen kijken wij nog slechts 
uiterst zelden naar W1. De Ne
derlandse kanalen Nedl en Ned 5 
en, zij het ook al in steeds mindere 
mate, TV2 genieten de jongste tijd 
onze voorkeur. Slechts voor een 
zich als 'Interessant' aandienende 
'Panorama' of voor het aange
naam verstrooiende 'Man bijt 
hond' willen wij nog wel eens stil 
blijven staan bij het net van de 
zonnebloemen. 
De reden voor onze keuze lijkt ons 
duidelijk: de nieuwe of vernieuwde 
programma's op het belangrijkste 
net van de openbare omroep zijn 
dermate vrijblijvend dat ze ons nog 
nauwelijks kunnen boelen. 'Thuis', 
'Het Swingpaleis', 'Bingovision', 
'Duel', 'Nieuwe Maandag', ... De 
pretentie waarmee de vedetten in 
deze tot amusement benoemde 
programma's rondlopen. Is 
meestal omgekeerd evenredig 
met de kwaliteit van de Inhoud. 

Toevallig bleven we hangen bij een 
uitzending van 'Vlaamse gaaien' 
dat ons omwille van de titel toch 
wel opviel. Voorwaar een keer het 
woordje 'Vlaams' In een program-
matitel. Het kon ene Bosmans 
evenwel niet verhinderen ons eu
forisch toe te spreken met 'Goe
denavond Beigiél'. Welke verdien
sten Bosmans voor het vaderiand 
heeft, weten wij niet, maar we 
betwijfelen (a) dat het er veel wa
ren en (b) dat Wallonië massaal had 

neltoestanden, mag ze nu een 
programma 'dragen'. Daartoe 
woonde ze een sterilisatie van een 
hond bij. „Oeioel, ochottekes 
toch! Ze hebben mij vooraf nooit 
gezegd dat ik zoiets moest doen 
voordit programma." kreet ze. Dat 
zegt in dit geval meer over 'ze' dan 
over Prenen, die het overigens vrij 
staat om ander werk te zoeken. 
'Ze' dat zijn de mensen die aan de 
openbare omroep geld verdienen 
door het leveren van dit soort lul-

Onnozelaars 
Vlaamse gaaien, woensdag 15 oktober 1997, TVl 

afgestemd op het net waar de zon 
altijd schijnt. Bosmans had onder 
het mom van etikettenridder het 
plan opgevat om gebruikers van 
het openbaar vervoer lastig gaan 
te vallen. Er werd geen verkeers
agressie op hem gepleegd, iets 
waarvoor zijn toch al moegetergde 
doelgroep geprezen mag worden. 
In 'Vlaamse gaaien' is Martine Pre
nen het BV'tje van dienst. Na een 
carrière In Nederland, een om-
roepstersfunctie en enkele pan-

programma's. En het Interesseert 
'ze' helemaal geen fluit of poen 
scheppen nu gebeurt met goede 
dan wel slechte troep. Blijkbaar 
interesseert dat de VRT-top ook 
niet, want dan werd dit vacuüm 
niet uitgezonden. Een 'gaai' is een 
dom en onnozel mens, we hadden 
het dan ook kunnen weten. Als wij 
de vogel waren, we dienden een 
klacht In. 

Krik 
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Scheve Zeven 
In het artikel over Pol Verstraete („De 
auteur van Scheve Zeven", WIJ, 2 okt. 
j.l.) heb Ik mij geërgerd over de be
richtgeving betreffende Mortsel, 
Als men in iVlortsei spreekt over hét 
bombardement, dan is dat het Ame
rikaans bombardement van 5 april 1943 
met 956 doden, waaronder meer dan 
200 schoolkinderen van 14 jaar en jon
ger. Het centrum van Mortsel was een 

puinhoop, ik woonde toen in Mortsel. 
Met de leerlingen van de Lieven Ge-
vaertschooi (4 hoogste klassen) bevond 
Ik mij op het voetbaipiein van Oude-God 
Sport. Vanaf oktober '44 tot einde 
maart '45 vielen er op Antwerpen en 
omgeving Duitse vliegende bommen 
(VI en V2). Op 27 maart '45 vielen er 
inderdaad 23 slachtoffers, door een V2. 
We woonden op een 200 m. van de 
ramp. Tijdens gans deze periode (tot en 
met 8 mei '45) waren de scholen ge

sloten. Een VI hoorde men aankomen, 
een V2 niet. 
De beste bescherming bij een bom
bardement (of VI) was de kelder, ais 
men te laat was of er geen kelder was: 
onder een tafel, lessenaar of trap. En 
dus zeker niet voor een raam, zoals u 
schrijft, want de ruiten vlogen er uit. 
Op dinsdag 7 oktober 1979 telefo
neerde ik met meester Pol Verstraete 
(de auteur van Scheve Zeven). Op 5 apnl 
'43 was hij met zijn leerlingen naar de 

kelder gevlucht. Ik kan u het boek Geen 
oorlogskruis voor Mortsel van A. Rely 
aanbevelen. Daarin vindt u alle mo
gelijke details. Verder ook het boek V-
bommen op Antwerpen geschreven 
door JosCeis. 
Achter de St.-Benedictuskerk van Mort-
sel-dorp bevindt zich het kerkhof met 
het ere-park waar vele slachtoffers be
graven liggen. 

F. Van Eisen, 
Hove 

• WEDERWOORD ^ 

Actief 
burgerverzet 
Het is een triestig amusement geworden 
om het herhaaldelijk gezanik te lezen en 
te horen over alles wat verkeerd gaat 
(„Zwart jaargetijde", WIJ, 16 okt. jl.). 
Geeft de indruk dat het met te zeggen ook 
opgelost is. Absoluut niet. Dus blijven 
zaniken over hetzelfde. Op een totaal 
ongeorganiseerde wijze. Veel gepraat 
naast de zaak die de essentie doet verloren 
gaan. Spotten dat het volk zijn zeg heeft. 
Achteraf doet de overheid toch wat ze wil. 
Met uiteindelijk de berusting dat er niets 
aan te doen is. Er ontbreekt dus niets! 
Moest een zaakvoerder zijn bedrijf leiden 
op dezelfde manier, dan is hij in de kortste 
tijd failliet. De problemen worden bij 
hem aangepakt tot ze zo snel mogelijk 
opgelost zijn. 

Politici werken anders. Hun woorden
schat is universeel. Hun daden niet. 
Als er 300.000 mensen op straat komen 
en protesteren, weet de overheid zeer 
goed dat ze dat na een tijd vergeten zijn. 
Geduld is voor hen een goede deugd. 
Hetzelfde bij het invoeren van voor het 
volk nadelige maatregelen. Eerst moppert 
het volk. Korte tijd daarna is alles ver
geten. Zonder dat er iets opgelost is, 
begint men weer over wat anders. Lijkt op 
een gekkenhuis. 

Zo komen we tot wat ontbreekt. De
gelijke organisatie tot de oplossing er is. 
Veelvuldige oproepen tot actief burger-
verzet. Niet met ellenlange teksten of 
nevenzaken, maar met beknopte genum
merde punten. Regelmatig hetzelfde blij
ven herhalen. Desnoods geheel de tabel 
wekelijks in de media. Tot vervelens toe. 
Nooit berusten. Ook al moet de regering 
vallen. Of een politieke partner die voor 
zijn plezier telkens dwars ligt. Lijkt krank
zinnig dat kiezers op dergelijke manier 
tegen hun verkozenen moeten opkomen. 
Hoe is er anders zoveel ontevreden
heid? 

Enkele voorbeelden: 

L politici, en zeker de ministers, die 

aanstoot geven, moeten (ongevraagd!) 
opstappen; 

2. unaniem goedgekeurde aanbevelingen 
van een parlementaire commissie moeten 
uitgevoerd worden (Politiehervorming); 

3. Directe drastische loonlastverlaging, 
om jobs te redden en werkloosheid op te 
heffen. Alleen het terugverdieneffect 
moet en kan dit financieren. Geld vooraf 
of beloften van werkgelegenheid zijn idi
oot. Vooraleer te verdienen moet je eerst 
investeren. 

Wie begint er aan dergelijke efficiënte 
nieuwe weg? 

W. Degheldere, 
Brugge 

EU-stemrecht 
Mag ik naar een voorgaande verwijzen? 
In 1955 werd iets dergelijks geënsceneerd 
in Saarland. Het ging om, zo zegden 
Adenauer en De Gaulle, de Europea
nisering van het Saargebied. 
Voor de volksraadpleging had men er 
echter voor gezorgd dit Duitse land op 
kunstmatige wijze vol te stoppen met 
Francofonen. 

Men, de eigen bevolking, heeft deze 
Francofonen echter van de kiezerslijsten 
geschrapt en Saarland is Duits gebleven, 
en terecht. 

Deze geschiedenis herhaalt zich. Met 
name in Brussel en in de Rand. Wat in 
Saarland kon, kan, moet ook in Brussel 
kunnen. 

A.Jacobs, 

Gent 

Stemrecht voor 
migranten' 
Vele Vlamingen huiveren voor het stem
recht voor immigranten. In streken zoals 
in Genk hebben ze daar (terecht) schrik 
voor. Toch denk ik dat we daar op den 

duur niet omheen zullen kunnen. Je kunt 
een paar honderdduizend mensen die 
hier vaak al sedert hun geboorte wonen 
niet blijven uitsluiten. 
Voor ons, nationalisten, is de kwestie dan 
ook niet of die mensen stemrecht moeten 
krijgen, maar of ze onze, dit is: de 
Vlaamse kant zullen kiezen, als ooit het 
uur van de waarheid slaat. 

Velen onder ons denken dat ze de na-
tionaliteitsvoorwaarden moeten stellen. 
Ik denk dat dit een vergissing is. 
Ik ben bang dat wij, door hen eerst te 
verpHchten „Belg" te worden, hen in de 
armen van „België" drijven. Die mensen 
verstaan dat allemaal niet, dat van de 
Vlamingen en die Walen... Velen onder 
de immigranten voelen zich pas volwaar
dig als ze zich Belg kunnen noemen. Ze 
zijn daar trots op. Voor hen is dat een 
paspoort. 

Maar daardoor hangen ze daar ook aan 
vast. Voor hen heeft die Belgische iden
titeitskaart een positieve betekenis, voor 
ons nu net niet. En je kunt hen dat niet 
uitleggen. Ze willen die Belgische kwa
lificatie verdedigen, en zouden ons, die 
België willen afschrijven, wel eens als 
tegenstanders kunnen gaan zien. Als de 
nationaliteit deze van „Vlaming" zou 
zijn, zou ik de wens van vele nationalisten 
onmiddellijk onderschrijven. 
Nu dus niet, omdat ik denk dat wij er 
beter aan doen éérst te ijveren voor een 
feitelijke integratie in onze gemeenschap, 
waarvan het verkrijgen van stemrecht. 

eerst voor de gemeente, dan voor de 
Gemeenschap (Vlaanderen dus) een mijl
paal moet zijn in hun integratieproces. Zo 
heb ik het bedoeld in mijn boek „Waarde 
Landgenoten". 

Ik vraag dus aan de VU-congresgangers 
toch eerst goed na te denken, alvorens de 
(heel begrijpelijke) eis naar „nationa
liteitswerving" te stellen. 
Ik denk dat wij onze vijanden in feite in de 
kaart spelen. Bovendien: door ze vanaf 
morgen „Belg" te noemen, veranderen zij 

niet plots van inborst, noch van cultuur! 

Jaak Peeters, 

Olen 15 

RS. De redaktie ontvangt graag brieven van lezers. 
Naamloze, scheid- en smaadbrieven gaan de scheur
mand in. De redaktie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te maken Brieven 
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te gebruiken. 

15.000 
politzieke gevangenen 

in Vlaanderen 

J a n t j e , 5 j a a r , i s a u t i s t i s c h . En a i s u, beste 

po l i t i c i , nu eens eindelijk de nodige middelen vrijmaakt, 

kunnen wij samen zi jn toekomst verbeteren. Oi' verbant 

u Jan t j e , en 15.000 au t i s t en in Vlaanderen, voorgoed 

naar zi jn eigen vergeten wereldje? 

V L A A M S E V E R E N I G I N G 
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B egin oktober vierde Nero zijn vijftigjarig bestaan 

als stripheld. Eind december 1997 blaast zijn 

geestelijke vader, Mare Sleen, 7S kaarsjes uit. In het 

Centrum van het Beeldverhaal loopt een Nero

tentoonstelling en twee nieuwe boeken ontleden de 

stripfiguur, pardon „het dagbladverschijnsel Nero" 

op zijn karakter en politieke interesses. 

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

Sinds begin oktober ligt het boek 50 jaar 

Nero. Kroniek van een dagbladverschijn

sel van Yves Kerremans en Pascal Lefèvre 
in de boekhandel. Anderzijds wordt dezer 
dagen De politieke memoires van Nero, 

van onze medewerker Lieven Demedts, 
aangeboden. 

„Twee werken die niet alleen de stri-

pliefhebber zullen boeien, maar ook de 

politieke wereld." Dat is de mening van 
Nero-fiel Lieven Demedts die op een wel 
bijzondere manier aangespoord werd om 
de politieke interesses van Nero te ont
leden. 

EERST WAS ER VAN ZWAM... 

Op 2 oktober 1947 plaatste De Nieuwe 

Gids de aankondiging voor Het geheim 

van Matsuoka, intussen een waardevol 
collector's item waarvan een ongeschon
den versie van het eerste album gemak
kelijk 150.000 fr. haalt. Mare Sleen, 
aanvankelijk tekende hij onder de naam 
Marcq, was al sedert september 1944 
politiek karikaturist bij De Standaard en 
zou in 1947 een waardige (n)evenknie 
worden van Willy Vandersteen die met De 
avonturen van Rikkie en Wtske (later 
Suske en Wiske) vanaf 30 maart 1945 een 
vaste stek in de Vlaamse krantenkolom
men had gevonden. Ook Het Volk had in 
1946 reeds uitgepakt met Thomas Pips 
(Buth) en dus kon ook De Nieuwe Gids de 
succesen van deze strips niet langer ne
geren. 

De allereerste Nero-verhalen verschenen 
nog onder de noemer De avonturen van 

Detective Van Zwam, tot en met het 
Poeiaanse Rattenkasteel, maar daarna 
nam Nero definitief de rol van zijn boe
zemvriend over. Nero bleek immers sym
pathieker, volkser en Vlaamser en beter 
aan te slaan, tot spijt van Van Zwam die 
daarover in De hoed van Geeraard de 

Duivel zijn beklag deed bij Mare Sleen. 
Lieven Demedts: „Dagbladen verschenen 

toen ook nog op zondag en dus kan je 

rekenen dat Nero eigenlijk pas op 7 ok

tober zijn intrede deed, ergens in een 

sinister Gents pand, waar hij één der 

slachtoffers van Matsuoka was." 

Yves Kerremans en Pascal Lefevre wijzen 
in hun boek 50 jaar Nero. Kroniek van een 

dagbladverschijnsel op het feit dat Nero 
ook reeds figureerde op de aankondiging 
van 2 oktober 1947. Lieven Demedts 
geeft hen hierin gelijk maar weet dat er 
reeds een „Nero" te zien was in het 
jeugdweekblad Ons Volkske van 17 ja
nuari 1946. Weliswaar als... Romeinse 
slavendrijver. 

Het boek 50 jaar Nero. Kroniek van een 

dagbladverschijnsel brengt een zeer goed 
overzicht van een halve eeuw Nero. Naast 
de technische gegevens rond ieder ver
haal wordt ook de inhoud van de ver

halen prachtig gesitueerd en wordt het 
karakter van de diverse personges gron
dig ontleed. Voorts zijn er zeer inte
ressante gegevens rond Mare Sleen en is 
er een korte knipoog naar de actualiteit. 
Het boek is ook bijzonder rijkelijk ge
ïllustreerd, soms met uniek materiaal van 
de stripauteur. Niet voor niets staat Yves 
Kerremans (° 1936) bekend als dé kenner 
en verzamelaar van het werk van Mare 
Sleen. Pascal Lefèvre (° 1963) is dan weer 
wetenschappelijk medewerker aan het 
Belgisch Centrum van het Beeldverhaal. 

tUven sIrrhU Ivrende koopwaar 

Louis Tobback of Johan Vande Lanotte. 
Maar vooral interessant zijn de verwij
zingen naar de Koude Oorlog, de Ko
ningskwestie of het Egmontpact. Het 
werk is bijzonder goed gedocumenteerd 
en historisch waardevol. 
L. Demedts: „Men kan het werk van Mare 

Sleen vanuit meerdere invalshoeken lezen. 

Eerst met de ogen van het kind, die de 

Ontleding van een 
dagbladverschUnsel 

KONINGSKWESTIE 
De politieke memoires van Nero sluiten 
treffend aan op hogervermeld „Stan-
daard"-werk en brengen een nauwkeu
rige ontleding van een halve eeuw po
litieke karikaturen en prikjes in de in
tussen 195 verschenen albums van Nero. 
Het is een must voor wie een overzicht 
wil krijgen van 50 jaar internationale en 
nationale politiek. Lieven Demedts (° 
1953) begon reeds in 1971 met zijn 
speurtocht naar de ontelbare politieke 
knipoogjes in de Nero-verhalen. 
L. Demedts: „Het was wijlen professor 

Theo Luyckx die mij daar destijds in een 

van zijn cursussen toe aanspoorde. In 

spannende avonturen van Nero volgt, 

maar later met de ogen van een vol

wassene die meteen de ontelbare politieke 

prikjes ontwaart. Men zou het werk van 

Sleen ook filosofisch of psychologisch 

kunnen ontleden en zelfs een goede bi

oloogzou er een vette kluif aan hebben om 

de honderden diersoorten uit het album te 

ontleden. Het werk van Mare Sleen is een 

onuitputtelijke bron." 

Beide boeken over Sleen zouden, aldus 
Demedts, bijna verplichte literatuur op 
onze middelbare scholen en universi
teiten moeten worden, gewoon al om
wille van de grote documentaire 
waarde. 

1992 kwam, ter gelegenheid van de Mare 

Sleen Happening te Oostrozebeke, de 

blauwdruk klaar. Uit de drie delen van 

ruim 600 bladzijden resulteerde thans dit 

boek van 200 bladzijden." 

We vinden er tal van karikaturen in terug: 
van Paul-Henri Spaak en Kamiel Huys-
mans, Joseph Pholien, Willy De Clercq, 
Gaston en Mare Eyskens, over Jean Gol, 
Herman De Croo, koning Boudewijn en 
koning Albert II tot Jean-Luc Dehaene, 

Sleen zette ze allemaal op een rijtje.. 

Nadat reeds eerder in augustus, ter ge
legenheid van het Stripfestival m Mid
delkerke, een luxe-editie van De politieke 

memoires van Nero verscheen, verschijnt 
eind oktober de goedkopere paperback-
uitgave. Ongetwijfeld nodigt deze uit tot 
het herlezen van de vele Nero-albums. 

OOK SLEEN EVOLUEERDE 

Welke strip vindt Lieven Demedts nu het 

beste „politieke" album? 

L. Demedts: „Ongetwijfeld 'De hoed van 

Geeraard de Duivel', waarin we bijna dag 

na dag de Koningskwestie zien evolueren. 

Als Geeraard de Duivel zijn baard af

scheert herkennen we in hem de soci

alistische politicus Kamiel Huysmans. 

"Voortaan heet ik Kham-el-Amil', zegt de 

baarlijke Duivel zelf Hij sluit een mon

sterverbond met Spaak om in India 'Pan

dit Nero' (terzelfdertijd een verwijzing 

naar koning Leopold III en Pandit Nehru) 

van de troon te stoten. De volksraad

pleging, de straatbetogingen... Je vindt ze 

allemaal terug in dit magistraal verhaal. 

Maar daarnaast zijn ook 'De planeet Eg-

mont' en 'De man van Europa' zeer 

politiek geladen." 

Demedts illustreert in zijn boek ook de 
politieke evolutie die Mare Sleen heeft 
meegemaakt. Aanvankelijk is hij duidelijk 
bij de CVP te situeren. Tal van pioniers 
van deze partij behoorden tot zijn on
middellijke vriendenkring, tenslotte te
kende hij ook voor dagbladen die tot de 
katholieke koepel behoorden. Gaande
weg wordt Nero echter een pluralistische 
Vlaming. Sleen zal trouwens ook zijn 
vriendenkring uitbreiden met WiUy De 
Clercq, met Mare Galle en met Hugo 
Schiltz. Nero leest nu ook De Morgen of 
het Belang van Limburg. 

Enkele zaken zijn overduidelijk: Sleen 
houdt niet van dictators (Hitler, Stalin, 
Amin Dada, Mobutu...), noch van ex
tremisten of fundamentahsten. Zijn Nero 
ook niet, die is oer-Vlaams en verdraag
zaam, nu reeds 50 jaar lang! 

Deli 

c» 50 jaar Nero. Kroniek van een dag

bladverschijnsel. Yves Kerremans en 

Pascal Lefèvre. Standaard Uitgeverij, 

Kapellen, 112 blz., geïllustreerd (o.m. 

in kleur), 695 fr. 

Deli 
o& De politieke memoires van Nero. Lie

ven Demedts. Standaard Uitgeverij, 

Kapellen, 200 blz., luxe-editie 1.295, 

ppb.695fr. 

Deli 
o» Nero-tentoonstelling in het Centrum 

van het Beeldverhaal, Zandstraat 20, 

1000 Brussel. Alle dagen open van 10 

tot 18u. (behalve op maandag). Nog 

tot 1 februari 1998. Info: 

021219.19.80. 

Deze 
onbehouwen 
Nero, in Ons 
Volkske van 
17 Januari 
1946, was de 
voorloper van 
de Nero die 
eind 1947 In 
De Nieuwe 
Gids 
verscheen. 
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