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VERNIEUWDE FRAKTIES VOOR EEN 
SLAGKRACHTIGE VU 

ACHT NIEUWE 
VU-PARLEMENTSLEDEN 
De verkiezingen van 21 nui hebhen de VU-fraktie<i in de 
verschillende parlementen grondig vernieuwd. In de eer,)te 
rechtötreeks verkozen Vlaanue Raad komen naa^t de al 
vroeger verkozen parlementsleden Van Grembergen, Sau-
wen,), Moes, Lauwers, Knijpers en Van Vaerenbergh drie 
nieuwe Raadsleden de fraktie versterken: de Bruggeling 
Jean-Marie Bogaert, de De^sebe burgemeester Kri) Van 
Dijck en algemeen VU-sekretaris Chris Vandenbroeke. In 
de Senaat doet Bert Anciaux zijn intrede naast frak-
tieleider Jan Loones. En in de Kamer blijft alleen Hugo 
Olaerts als ancien zitten naast de vier nieuwkomers Karel 
Van Hoorebeke, Annemie Van de Casteele, Geert Bourgeois 
en Fons Borginon. De curricula van de VU-parle-
mentsleden leest U op blz, 6 en 7. 

Terwijl Dehaene en Van den 
Brande op federaal en Vlaams 
niveau een roomsrode meerder
heid aan het smeden zijn, be
reiden bij de VU de nieuwe
lingen zich ijverig voor op hun 
politiek mandaat in Senaat, Ka-

DRUKKE TIJDEN 

idden in deze drukke tijd 
van regerings-onder-

^ handelingen viel het be-
I richt dat het kabinet van 

eerste minister Dehaene een 
vreemdsoortige regeling heeft 
uitgewerkt om dit land van mini
koningskwesties te behoeden. 
Nadat de abortuswet door Bou-
dewijn om strikt persoonlijke 
redenen niet ondertekend kon 
worden was de roep algemeen 
„een regeling" te bedenken om 
koningen van België met ge
wetensproblemen uit de grond
wettelijke nood te helpen. 
Het geheime voorontwerp dat 
dezer dagen aan het licht k'wam 
is van bedenkelijke aard, het 
geeft de koning niet alleen meer 
politieke macht het beknot de 
volksvertegenwoordiging in 
haar kontrolerende opdracht. 
En dat is toch wel een erge 
inbreuk op de demokratische 
spelregels. Ook al kwam het 
ontwerp er op vraag van het Hof 
zelf, het is toch maar een eerste 
minister die de klus uitvoerde en 
met zijn gezag heeft afgedekt. 

Wij schreven het reeds eerder 
dat Jean-Luc Dehaene zich veel 
durft veroorloven. De eigenzin
nigheid waarmee hij op eigen 
houtje zijn regering afblies en nu 
als formateur op basis van „zijn" 
Sleutelplan onderhandelt geven 
hem despotische trekjes. Dat hij 
inging op het koninklijke voor
stel, de verregaande zwijgplicht 
van de parlementsleden inbe
grepen, getuigt van weinig eer
bied voor zijn koUega's en voor 
het volk dat ook hem heeft ver
kozen. 
Wij liggen niet wakker van de 
monarchie, maar wanneer deze 
de ^veg van de politieke inmen
ging verder ingaat, is het gevaar 
groot dat ze zich onmogelijk 
maakt. Wie durft bedenken par
lementsleden het recht op vra
genstellen naar het waarom van 
politieke daden te ontnemen is 
tot verdere ingrepen in staat. Als 
dat allemaal kan en mag, is dit 
land geen demokratie meer en in 
een gevaarlijk straatje verzeild 
geraakt. Zijn politici die zich tot 
dit spel hebben laten verleiden 

mer en Vlaamse Raad. Na de 
eerste euforie over het ruim
schoots overschrijden van de 
kiesdrempel van 300.000 kie
zers voor de Vlaamse Raad die 
de Volksunie zichzelf had ge
steld, beseft de partijleiding dat 

nog wel waardig om verant
woordelijke posten te bekle
den? 
Ondertussen zijn onderhande
lingen op alle vlakken van de 
federatie aan gang. CVP, SP en 
hun franstalige tegenhangers op 
het federale niveau. In Vlaan
deren CVP en SP. Bij de sa
menstelling van de Brusselse 
hoofdstedehjke gew^estregering 
is ook de VU betrokken. 
Naar de vorming van de 
Vlaamse regering is het wel bie-
zonder uitkijken, de pratende 
partners (CVP-SP) hebben 
maar één zetel overschot in de 
Vlaamse Raad en dat is toch wel 
biezonder krap om een werk
bare koalitie op de been te hou
den. Voorlopig is er van een 
derde partner (nog) geen 
sprake. Formateur Van den 
Brande kan nog altijd de richting 
VU of Agalev uit. 
In de veronderstelling dat het 
richting VU wordt, doen de 
Vlaams-nationalisten er goed 
aan als volwaardige derden mee 
aan tafel te zitten en niet om de 
hoop te vergroten. 
De VU vormt in de Vlaamse 
Raad een volwassen fraktie, 
haar minister heeft bewezen een 
bekwaam bestuurder te zijn, het 
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het mandaat van de kiezers 
vanaf nu ook waargemaakt 
moet \vorden. 

Zoals de kaarten momenteel lig
gen, zal dit vanuit de oppositie 
gebeuren. Voor de verkiezingen 
had de Volksunie de lat voor een 
federale regeringsdeelname ge
legd op de federalisering van 

VU-programma is waardevol. In 
het geval dat de partij geroepen 
wordt bestuursverantwoorde-
li)kheid te dragen kan zij een 
zinvolle bijdrage leveren. De 
partij heeft ideeën genoeg om 
Vlaanderen tot een moderne, 
verdraagzame en goed wer
kende deelstaat uit te bouwen. 

Eerste voorwaarde is echter dat 
het prioriteitenlijstje van Van 
den Brande er wat voller, lees 
Vlaamser, gaat uitzien. Voorlo
pig hjkt dat te veel op een door
slag van de „uitdagingen" w^aar-
over Dehaene op federaal vlak 
onderhandelt. 

Maar zover is het nog niet en kan 
de Volksunie de tijd volop ge
bruiken om haar frakties in lijn 
te brengen, met zoveel neofieten 
IS dat geen overbodige luxe. 

O ja, en geloof niet alles van w ât 
meneer Dehaene zegt. De for
mateur beweert zich op geen 
datum vast te pinnen, maar vindt 
21 juli wel een geschikte dag om 
met een regering klaar te staan. 
Met die datum zullen de koning 
en hij w êl geen gewetenspro
blemen hebben! 

Maurits Van Liedekerke 

delen van de Sociale Zekerheid 
en een verdere stap in de 
Vlaamse staatsvorming. Op het 
Vlaamse niveau zou het VU-
programma de leidraad voor 
een eventuele regeringsdeel
name blijven, indien de VU daar 
nodig zou zijn. Voorlopig blij
ven CVP en SP blind voor de 
politieke reahteit dat een meer
derheid van één zetel onwerk
baar is. Wie echter denkt dat de 
VU daarom staat te springen om 
die meerderheid te versterken, 
heeft het verkeerd voor. 

In Brussel onderhandelen aan 
Vlaamse kant CVP, SP en VU 
over een Vlaamse regeerpro
gramma. Indien deze onderhan
delingen tot een bevredigend 
resultaat leiden, zou Vic An
ciaux wel eens opnieuw stiiats-
sekretaris in de hoofdstedelijke 
eksekutieve kunnen worden. In 
dat geval w^ordt hij in de Brus
selse hoofdstedelijke raad op
gevolgd door alweer een nieuw
komer, Sven Gatz. 

Over de samensteUing van de 
VU-senaatsfraktie ZEJ nog een 
tijdje onduidehjkheid blijven 
bestaan. Bert /Vnciaux en J a n 
Loones werden rechtstreeks 
verkozen. Daardoor maakt de 
VU ook aanspraak op één ge
meenschapssenator, aan te dui
den uit de VU-fraktie in de 
Vlaamse Raad. Er zou boven
dien nog een extra senator ge-
koöpteerd kunnen worden. 
Deze vierde senaatszetel heeft 
een tijd geschipperd tussen 
VLD en VU. De recentste tel
lingen kennen hem echter aan 
de Volksunie toe. 
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• Met Frank Van Passel is 
Vlaanderen weer een inter
nationaal gekend filmregis
seur rijker. Zijn Manneken 
Pis wist op het filmfestival 
van Cannes maar liefst twee 
prijzen in de wacht te slepen. 
Beste langspeelfilm in de In
ternationale Week van de 
Kritiek en Prix de la Jeu-
nesse. De Gouden Palm 
ging dit jaar naar de film 
Underground over 5 0 jaar 
Joegoslavische oorlogen. 

• Kardinaal Danneels mag 
zich nog een tijdje voorzitter 
van Pax Christi Internati
onaal noemen. De katolieke 
vredesl>e^veging zelf viert dit 
jaar haar 50-jarig bestaan. 

• De Koningin Elisabeth 
Wedstrijd werd dit jaar ge
wonnen door de Duitser 
Markus Groh. De jury vond 
hem beter dan de andere 11 
kandidaten vanwege zijn po
ëtische interpretatie van het 
Tweede Pianoconcerto van 
Franz Liszt. (lees ook blz 
13) 

• Een zware aardbeving bij 
het eiland Sachalin in het 
oosten van Rusland heeft het 
leven gekost aan meer dan 
2.000 mensen. Njiast de do
den en de materiële schade 
dreigt nu ook een milieu
ramp. Het eiland is rijk aan 
olie en gas en door de felle 
schok is de oliepijpleiding op 
tientallen plaatsen doorge
broken. 

• Drie Vlaiamse vrouwen 
hebben de brand in het 
Praagse hotel Olympik I 
niet overleefd. De dames 
maakten deel uit van een 
groep toeristen die wilden 
genieten van een verlengd 
w^eekend Ln de Tsjechische 
hoofdstad. Naast de drie 
Vlamingen vielen er nog 3 
doden en 36 gewonden. 

• Uit een HUMO-enquête 
over het geloof blijkt dat 
Adam en Eva volgens 18% 
van de ondervraagden wel 
degehjk de eerste mensen op 
aarde waren. Dat zijn er 
12% meer dan de mensen die 
al weken lang dromen van 
het pausbezoek aan België. 
De overige 94% zal met dat 
laatste niet uitpakken bij zijn 
bezoek aan Benidorm. 

I Ook Japan ontsnapt niet 
aan ekonomische recessies: 
het land heeft een w^erke-
loosheidsgraad van 3,1%, de 
hoogste sinds Japan begon 
met het tellen van de wer
kelozen. De eeuwige werk
zekerheid die de Japanners 
sinds jaar en dag kennen is 
dus verleden tijd, ook in de 
grote ondernemingen. 

• De Vlamingen mogen 
zich verheugen in nog meer 
kwalitatief hoogstaande 
zeepseries op TV. Binnen
kort komen we om 19.00 op 
de BRTn 'Thuis' en precies 
een half utu* later hebben 
met VTM al 'Familie' op 
bezoek. En dan te bedenken 
dat de openbare omroep op 
weekdagen nu al van 17u.35 
tot 19u.30 onafgebroken so
aps de ether instuurt. 

IN DE BLOK 
De producenten van vitaminen-
preparaten en kaarsen doen de
zer dagen gouden zaken. Van 
tienduizenden scholieren en 
studenten wordt immers ver-
w^acht dat zij tegen eind juni de 
kroon op het werk zullen zetten. 
Dat betekent weinig slapen, on
geregeld eten en vooral veel 
studeren, 'blokken' in het stu-
dentenjargon. 

De studiedruk, zo bhjkt, mag 
niet onderschat worden: voor 
sommige richtingen (voorname
lijk in de Toegepaste Weten
schappen en in de Genees
kunde) komen studenten niet 
toe met 2.200 uren of meer 
studeren per jaar. Dat is meer 
dan de gemiddelde werknemer 
jaarlijks presteert. 

Die 2.200 uren worden niet al
leen opgevuld met hoorkolleges. 
Ze omvatten het totaal aantal 
uren die studenten nodig heb
ben om aan alle studievoor-
waarden voldaan te hebben: les
sen volgen, rapporten schrijven, 
studeren,... 

3 jaar geleden werd de boven
grens van de studiedruk op 
1.800 uren gelegd. 

OVERHEIDS
STEUN 
Het Vlaamse Gewest mag bin
nenkort steun verlenen aan be
drijven die zich in de direkte 
omgeving van Henegouwen be
vinden. De Europese Kommis
sie heeft daartoe de toestem
ming verleend. Dat is vooral 
goed nieuws voor Oost- en 
West-Vlcianderen: sinds Hene
gouwen door de EU erkend 
•werd als ontwikkelingsgebied 
mocht deze Waalse provincie 
rekenen op een steun van 30 
miljard fr. Het Waals Gewest en 
de lolale besturen deden dsiar 
zelf nog eens 70 miljard bij. 

Meerdere bedrijven roken de 
subsidiepot en vestigden zich 
daarom in Henegouw^en en niet 
in Vlaamse gemeentes enkele 
kilometers verderop. Vooral de 
vroegere Westvlaamse gemeen
ten Komen en Moeskroen ge
nieten een goede naam bij in-
vesteringsgezinde ondernemin
gen. 

De Vlaamse overheid kreeg het 
nu van de EU gedaan om een 
bufferzone van 11 Vlaamse ge
meenten te mogen instellen. 
Daar zullen subsidies kunnen 
gegeven worden tot 15% van 
het totaal te investeren bedrag. 
Vlaanderen moet dit geheel uit 
eigen zak betalen, de ÈU steekt 
er geen frank op toe. Minstens 
verwonderlijk voor wie weet dat 
Henegouwen in regel ook geen 
recht heeft om als ontwikke-
Kngsgebied gekenmerkt te wor
den. Guy SpitaeL) kreeg dat des
tijds toch voor elkaar, met het 
gekende gevolg. 

(G)EEN 
TWEEDE KEER? 
Eergisteren raakte bekend dat 
de vorige regering nog njiarstig 
heeft gewerkt aan een wets-
ontw^erp dat een tweede mini
koningskwestie voor altijd on
mogelijk moest maken. De Ko
ning van België zou de mo
gelijkheid krijgen om bij wetten 

zijn persoonhjke mening ken
baar te maken. In het geval van 
abortus zou Boudewijn de ^vet 
dan wel ondertekend hebben — 
er 'was immers een meerderheid 
in het parlement — maar hij zou 
zijn eigen mening, een 'over
weging' eraan toegevoegd heb
ben. 

Als de koning (Albert II of één 
van de volgende) zo een over
weging bij een -wet zou plaatsen 
dan zou daarover een vooraf 
goedgekeurde persmededeling 
moeten verschijnen. Daarin 
moest dan vermeld worden dat 
de koning de wet bekrachtigde 
als instelling, niet als persoon. 
Over dat koninklijk bezwaar 
zouden dan geen vragen meer 
mogen gesteld worden, noch 
door meerderheid, noch door 
oppositie. De partijen zouden 
zich ten eeuwigen dage door 
deze regeling moeten laten bin
den. 

Dit voorontwerp, er gekomen 
op vraag van Laken, mist elke 
voehng met de politieke rea
liteit. In de eerste plaats neemt 
de pohtieke macht van de ko
ning toe, door de gewetenspro
blemen van deze instelling in 
onze demokratie te institutio
naliseren. De logische hjn van 
de staatshervorming zou inte
gendeel de politieke macht van 
de koning moeten doen afne
men. 

Daarbij komt dat de vorst als 
het hem goed uitkomt zijn over-
w^egingen kan plaatsen zonder 
dat daarover vragen mogen ge
steld worden in het parlement. 
Kan dat zomaar verboden wor
den in een demokratie en wat als 
de koning zich morgen bekeert 
tot een ekstreme tak van de 
Islam? Als dit maar geen 
tweede mini-koningskwestie 
wordt. Volgens Dehaene zal een 
soortgelijke regeling in ieder ge
val geen onderdeel vormen van 
het federale regeerprogramma. 
Gelukkig maar. 

GEGIJZELD 
De burgeroorlog in voormahg 
Joegoslavië laait w^eer in alle 
hevigheid op. De Bosnische 
Serviërs Hjken daarbij helemcial 
losgeslcigen te zijn. Afgelopen 

weekend gijzelden ze een goede 
370 VN-blauwhelmen. Som
mige gijzelaars werden gebruikt 
als levend schild tegen verdere 
luchtaanvallen van de NAVO. 

De internationale gemeenschap 
moet nu snel gaan beslissen of 
en hoe ze gaan ingrijpen. De 
VS-vloot en het Britse leger 
stuurden alvast ekstra troepen 
naar oud-Joegoslavië, maar de 
vraag rijst of het inzetten van 
meer manschappen met een
zelfde mandaat wel zin heeft. 
De blauwhelmen kunnen zich 
met hun wapens niet op een 
behoorlijke •wijze verdedigen te
gen de Servische agressie. 

De burgeroorlog duurt nu al 
vier jaar en ondanks duizenden 
doden en bijna even zovele vre
desakkoorden komt er maar 
geen eind aan. De VN staat nu 
voor de keuze: of de vredes
troepen terugtrekken en de bur
gers aan hun lot overlaten of dit 
keer echt tot de daad overgaan 
en bereid zijn daarvoor mogelijk 
honderden manschappen op te 
offeren. 

EEN FEEST 
Precies 10 jaar geleden stierven 
39 mensen bij het Heizeldrama. 
De veroordelingen zijn ge
beurd, de slachtoffers vergoed 
en de Heizel heet binnenkort 
Koning Boudewijnstadion. 
Maar echte lessen zijn uit het 
drama niet getrokken. Alle ste
wards en supportersprojekten 
ten spijt. 

De jongste tijd wordt het (in
ternationale) voetbal opnieuw 
veelvxJdig met rellen en van-
dahsme gekonfronteerd. In Ita-
Uë overleed dit seizoen één sup
porter na een messteek en bij de 
kampioenencter/yz^ van Ander-
lecht vonden sommige Brus
selse aanhangers het noodza-
kehjk het lokjialtje van de 
Gentse atletiekvereniging van 
een nieuw dekor te voorzien. En 
lazen we ook niet ergens dat 
gefrustreerde Beerschot-sup
porters het bestuur van hun 
klub gevangen zette voor een 
onderonsje na een verloren 
wedstrijd ? 

Hoogtepunt van dit jaar •waren 
•wel de supporters van AJAX-

Amsterdam die het Leidseplein 
herleidden tot een puinhoop 
vergelijkbaar met de markt in 
Sarajevo. De Nederlandse kom-
merciële omroep RTL4 rook 
sensatie en kreeg die ook. De 
supporters van AJAX, Utrecht 
en Feyenoord die samen zouden 
gaan debatteren over hooliga
nisme werden niet gehinderd 
door enige kennis van diskus-
sietechnieken en konden nog 
juist de studio's uitgewerkt wor
den voor ook daar een nieuwe 
binnenhuisarchitekt aan het 
w^erk kon. 

„Het ut maar een kleine groep, 
gekend bij Rljkjiwacht en Politie", 
horen •we telkens de vi^oord-
voerders zeggen. Dan kan het 

f een grote moeite zijn om die 
leine groep fijne mensen, des

noods met tru"weel en baksteen 
in aanslag, tot andere gedachten 
te brengen. 

PVDA 
Als ŵ e heel eerhjk zijn, moeten 
vv̂ e toegeven dat •we •wel wat 
be^wondering hebben voor de 
hopeloze strijd van de PVDA 
van dokter Krui Merckx tegen de 
rest van de wereld. Het kom-
munisme heeft immers afge
daan. En toch blijven die 
Merckx en zijn klub van dok
ters die de geneeskunde be
oefenen tegen een arbeiders
loontje, zomaar voor het volk, 
dapper doordoen. Van ideahs-
ten gesproken! 

Spijtig genoeg is hun idealisme 
niet steeds evenredig met hun 
kennis van zaken. Neem nu de 
persmededehng van de PVDA 
over Irma LaplodM die op onze 
redaktie verzeilde. Deze volks-
vrouv^r uit Oostduinkerke werd 
op 30 mei 1945, deze week 
•vijftig jaar geleden, onschuldig 
terechtgesteld. Het proces Lap-
lasse •was een van de meest 
flagrante repressieprocessen 
•waar allesbehalve recht gespro
ken •werd. 

Zelfs PSC-minister Wathelet, 
toch niet de eerste de beste neo
fascist, twijfelt eraan of de te
rechtstelling van deze boerin 
voor verklikking •wel terecht 
was. Daarom gaf hij opdracht 
om na te gaan of er geen re-

ZuUen onvoorziene onutandigheden nog kunnen verhinderen dat de paiu pater Damiaan zalig zal 
verklaren en dat Jean-Luc en Louid een nieuwe verbintenis zullen aangaan ? 

^ ^ & m .f » :» ^ ^ m m # <f» «» 
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DOORDEWEEKS 
denen bestaan om dat proces te 
herzien. Het Hof van Kassatie 
zou gisteren die knoop door
hakken, nadat eerder het Hof 
van Beroep van Oost- en West-
Vlaanderen oordeelde dat aan 
de schuld van Irma Laplasse 
ernstig getwijfeld kan worden. 

De PVDA heeft daar blijkens 
de persmededeling nog niet van 
gehoord. Deze extreemlinkse 
partij haalt nog steeds de pro
cesversie van 1944 aan, die stelt 
dat de verklikking van Irma 
Laplasse tot de dood heeft ge
leid van zeven weerstanders. De 
veroordeling van Laplasse 
steunde grotendeels op het ge
tuigenis van de lokale verzets
leider, die achteraf meineed ge
pleegd bleek te hebben. Het 
PVDA-pamflet rept hierover 
met geen woord. Het haalt wel 
aan dat Laplasse en haar doch
ter de verklikking zouden toe
gegeven hebben. Ook daaraan 
wordt door de meest neutrale 
waarnemers getwijfeld. 

De PVDA zegt verder in de 
mededeling dat nu opkomen 
voor amnestie in feite betekent 
dat men de kollaborateurs in eer 
herstelt, en het verzet bekladt. 
„Eeru te meer tonen de vlaanu-
nationaluten hiermee hun echt ge
laat: een innige verbondenheid met 
hetfoócidme. "De persmededehng 
roept op om de eucharistievie
ring ter nagedachtenis van „deze 
koLlahoratrice' ', die gisteren 
plaatsvond in Turnhout, „te boy
cotten ". 

Wie liet hier ook al weer z'n 
ware gelaat zien ? 

HORMONEN 
Volgens de Gazet van Antwerpen 
trekken steeds meer Belgische 
vetmesters, van wie sommigen 
in het hormonencirkuit zeer 
goed bekend zijn, met hun vee 
naar Frankrijk. Daar zouden de 
Belgische runderen verkocht 
worden aan "zusterproducen
ten" en mét hormonen of andere 
verboden groeibevorderaars 
vetgemest worden. Geslacht als 
Franse runderen krijgen de kar
kassen dan de officiële Euro
pese stempel, en kunnen ze vrij 
de Europese, en dus ook Bel
gische, markt op. 

De uittocht van het vee zou al 
anderhalf jaar aan de gang zijn. 
Alaar na de moord op hor
monenjager Van Noppen, die tus
sen hciakjes nog steeds niet op
gelost is, zou de exodus in een 
hogere versnelling geraakt zijn. 
De krant hsialt ingewijden aan 
die de runder-emigratie op 
15.000 tot 18.000 stuks per 
mciand ramen. 

Bart Staed, de medew^erker van 
VU-Europarlementslid Vande-
meulebroueke, bevestigde het ver
haal. Hij noemt de toestand on
rechtvaardig tegenover de 
kleine Belgische veek\vekers, 
omdat zij niet de financiële mid
delen hebben om naar Frankrijk 
te verhuizen. 

De VN en de Nato hebben bewezen partijdig te zijn, zegt Karadzic, de 
leider van de Bodnutche Servié'rd. Het inspireert hem en zijn 
volksgenoten alvajt tot nog grotere brutaliteit. 

AUTODIEFSTALLEN 
Uit Brussel k'wam deze week 
goed en slecht nieu^vs tegelijk. 

Verheugend is dat in de Brus
selse gemeenten waar een pre-
ventie-aktie tegen autodiefstal
len gevoerd w^erd, het aantal 
autodiefstallen met bijna tien 
procent gedaald is. De preven-
tie-aktie \verd gevoerd door het 
Vast Sekretariaat van het Pre
ventiebeleid, dat afhangt van 
het federale ministerie van Bin
nenlandse Zaken. 

De resultaten van de preventie-
kampagne van deze federale 
dienst werden voorgesteld op 
een perskonferentie in de Brus
selse gemeente Vorst, waarop de 
voltallige Belgische pers was 
uitgenodigd. En hier komt het 
slechte nieuws: de persmap was 
enkel in de Franstalige versie te 
verkrijgen. En weet U welk 
ekskuus de woordvoerder op 

deze nationale perskonferentie 
van een federale dienst, die 
plaatsvond in het tweetalig 
hoofdstedelijk gewest, uit de 
mouw schudde: tijdsgebrek. 
"En ook omdat eigenlijk toch 
maar 16% van de Brusselaars 
Nederlandstalig is." 

VERKRACHT 
Op een studiedag over slacht
offerbejegening in Gent werd 
gezegd dat slechts één op tien 
verkrachtingen gemeld wordt. 
Meer dan de helft van de vrou
wen jonger dan veertig jaar zou 
ooit te maken gehad hebben met 
een of andere vorm van fysiek of 
seksueel geweld. Bij 7% ging 
het om verkrachting. 

Niet alleen wordt de verkrach
ting maar in uitzonderlijke ge
vallen gemeld, van deze mel
dingen leidt slechts een fraktie 
tot vervolging. Vrouw^enmis-
handehng wordt zelfs in bijna 
100 procent van de gevallen 
door het parket geseponeerd. 

Er werden de voorbije jaren 
nochtans inspanningen gele
verd om seksueel ge\veld te be
wijzen. Maar de set "seksuele 
agressie" die vijf jaar geleden 
met dit doel ingevoerd werd 
blijkt vandaag bij de politie
diensten onvoldoende bekend te 
zijn. En brochures over vrou
wenmishandeling zouden door 
de politieagenten niet eens ge
lezen worden. 

DEHAENE II 

Van uittredend eerste minister 
en formateur Jean-Luc Dehaene 
raakt van langsom meer be
kend. Jean-Luc zat jarenlang, 
van 1972 tot 1981 in CVP-
kabinetten, veilig op de po
litieke achtergrond. Daarvoor 
zat hij op de ACW-studie-
dienst, en nog daarvoor was hij 
verbondskommissaris van de 
scouts. Pas in 1981, toen hij 
minister van Sociale Zaken en 
Institutionele Hervormingen 
werd, en later gekoöpteerd 
werd tot senator, trad Dehaene 
op de voorgrond. Nochtans liet 
hij over zijn privé-leven slechts 
met mondjesmaat wat weetjes 
los. Dat hij een fanatiek Cluh-
supporter was, wasten ŵe bvb. 
al lang. Zoiets is natuurlijk 
moeihjk te verbergen. Over 
zijn echtgenote is bekend dat ze 
Celie heet, niet echt gekleed 
gaat als lady Di en Jean-Luc 
vertegenwoordigt in de ge
meenteraad van Vilvoorde. 

Van zoon Tom wisten we dat hij 
bestaat sedert hij enkele jaren 
geleden als een van de laatsten 
zijn militaire dienst vervulde en 
in de politiek ging. Tom is vanaf 
het voorbije lang weekend ook 
een getrouwd man. Dehaene 
zorgde voor een politieke pri
meur door de televisie op de 
huwelijksplechtigheid van zijn 
zoon toe te laten. 

Dehaene kwam de jongste 
maanden ook in het nieuws als 
stierenberijder, zeeleeuwinhe-
minnaar en cowboy. Tijdens de 
voorbije kieskampagne kwam 
een Dehaene-watcher aan de weet 
dat het volgens de prentier te-

genw^oordig volstaat om De 
Morgen en De Financieel Eh>-
nomufche Tijd te lezen om op de' 
hoogte te zijn. Dehaene zou dit 
zelfs durven zeggen hebben 
aan VUM-baas André Leysen. 

Tel al deze elementen samen en 
het v/eVt geen verbazing meer 
dat deze Jean-Luc Dehaene, 
waarvoor John Major keihard 
aan de noodrem moest trekken 
of hij was voorzitter van de 
Europese Kommissie, de tita
nenstrijd voor de Senaat met 
glans en 484.305 voorkeur
stemmen Mvon. 

Volgens de nijvere VU-woord-
voerder skoorde Bert Anciaux 
met 178.720 echter beter. Zo
iets moest natuurlijk van het 
Barrikadenplein komen, dach
ten ŵ e eerst, waar een enkeling 
de Grootnederlandse gedachte 
tot in de Hollandse reken
kunde doordrijft. Maar neen, 
178.720 is méér dan 484.305, 
wanneer men dit cijfer relateert 
naar het totaal aantal stemmen 
op de lijst. Bert Anciaux be
haalt op de VU-senaatslijst een 
penetratiecoëfBciënt van 
66,14%, een flink stuk hoger 
dan de 47,9% van Dehaene. 
Slechts SP-leider LouLi Tobback 
skoorde nog beter dan An
ciaux. Wie zich de affiches van 
de SP herinnert moet ook niet 
verder over een verklaring na
denken. 

Sneller dan venvacht vroeg ko
ning Albert II aan Dehaene of 
hij een nieuwe regering wilde 
vormen. De koning was na een 
kleine week van raadplegingen 

en een diepgaande studie van 
de verkiezingsuitslag tot het 
besluit gekomen dat rooms-
rood best een herhaling •waard 
is. Ook Dehaene wilde dit wel, 
en startte aldus sedert dins
dagochtend als formateur on
derhandelingen over een nieuw 
regeerakkoord tussen socialis
ten en kristendemokraten. De 
liberalen zitten op de reser
vebank. Het lijkt er stilaan op 
dat hoe langer de VLD lichtjes 
vooruit gaat, hoe verder ze van 
die steeds meer gegeerde re
geringsdeelname afstaat. Een 
aantal vijftigers kan een mi
nisterschap over vier jaar im
mers vergeten. Voor deze li
beralen is het nu of nooit. 
Waarschijnhjk nooit dus. 

Op een perskonferentie kon
digde de formateur maandag 
aan dat hij zes prioriteiten 
heeft: 1) de werkgelegenheid 
(en hieronder plaatst Dehaene 
ook de bevordering van de 
groei, de handhaving van de 
konkurrentiepositie en de aan
moediging van het onderne
merschap) ; 2) een leefbare sa
menleving (met de strijd tegen 
de maatschappelijke uitsluiting 
en armoede, tegen de krimi-
naliteit, het verval van de ste
den, drugs, migranten); 3) de 
modernisering van de sociale 
zekerheid (wel de alternatieve 
financiering, maar niet de fe
deralisering van delen ervan); 
4) de deelname van België aan 
de Europese Monetaire Unie 
(Dehaene wil de 3%-norm in 
1996 halen, en daarna de 
schuld in een bevredigend 

tempo aft>ouwen); 5) de rol 
van België als motor van de 
Europese eenmaking (via de 
verdere uitvoering van Maas
tricht, en een aktieve mede-
•werking aan de herziening er
van in '96); 6) tenslotte: de 
vernieuwing van de demokra-
tie en de rechtsstaat (door het 
efl^ciënter maken van het jus
titieel en overheidsapparaat, en 
een betere werking van de de-
mokratie). 

Dehaene wil niet overhaast te 
werk gaan, en weigerde zich 
vast te pinnen op een datum 
waarop nij de onderhandehn-
gen wil afsluiten. Hij beklem
toonde in zijn zuiverste Wets-
tratees dat de nieuw^ te vormen 
regering Dehaene II geen ko
pie mag zijn van Dehaene I. Er 
zijn immers nieuwe uitdagin
gen opgedoemd, die nieuwe en 
toekomstgerichte antwoorden 
vergen, waar gelukkig in de 
vorige regering al een stevige 
basis voor -werd gelegd, -waar 
op voortgebouwd dient te wor
den. 

Men zou het haast vergeten, 
maar ook aan Vlaamse, Brus
selse en Franstalige zijde wordt 
intussen over regeerakkoorden 
onderhandeld. Aan Waalse 
zijde onderhandelen PS en 
PSC. In Brussel onderhande
len aan Franstalige kant PS en 
PRL-FDF, en aan Vlaamse 
kant CVP, SP en VU. 

Niet toevallig vril de Vlaamse 
minister-president Vcui den 
Bratide aan Vlaamse zijde even
eens een roomsrood kabinet 

formeren. Daar is slechts één 
zeteltje overschot voor in de 
Vlaamse Raad, maar voorlopig 
houden CVP en SP zich stoer: 
een meerderheid van één zetel 
is zonder twijfel een meerder
heid. Het kleinste poKtieke ker
stekind weet nochtans dat zon 
meerderheid in de praktijk niet 
werkbaar is, en in ieder geval 
het beeld van de eerste recht
streeks verkozen Vlaamse 
Raad niet ten goede zal komen. 
Wat voor zin heeft het een 
demokratisch Vlaams parle
ment te hebben, w^anneer een 
meerderheid van parlements
leden die er de dienst uitm^aken 
aan hun bank geschroefd zitten als 
een stemmachine ? 

Ook Van den Brande werkt 
met een prioriteitenlijstje. Het 
is grotendeels hetzelfde verhaal 
als bij Dehaene, op de voor 
Vlaanderen nochtans uiterst 
belangrijke Europese dimensie 
(de vertegen'woordiging van 
Vlaanderen in de EU-organen) 
na die bij Van den Brande 
ontbreekt. 

De prioriteiten van de mane-
blusser luiden: werkgelegen
heid en ekonomie; een beter 
bestuur; een betere stedelijke 
leefomgeving; een voortzetting 
van het beleid inzake leefmilieu 
(het mestaktieplan lijkt hier 
plaats te gaan maken voor een 
minder streng "Euro-map"); 
en tenslotte; onderwijs en de 
kwahteit van het leven. In Bel
gië hjkt wel niets veranderd 
sedert Sint-Alichiel. 

(pdi) 
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SOCIAAL 
VOORLICHTING OP NIVEAU 

EEN NIEUWE VOEDINGSMIDDELENTABEL 
Destijds konden wij, zeer tot 
onze tevredenheid, jarenlang 
beschikken over het flinter
dunne brochuurtje: Voedüigdmtd-
delentabeL. 

Voor ons ligt de jongste uitgave, 
die intussen uitgegroeid is tot 
een boek van 126 bladzijden. Er 
staan uiteraard nog veel tabellen 
in, maar een en ander is fel 
uitgebreid en vervolledigd. 

Naast een zeer ruime toelichting 
zijn de gehalten gespreid over 
twee open bladzijden. Opval
lend hierbij is de twintig blad
zijden grote en boeiende „Toe
lichting tot de aanbevolen hoe
veelheden energie en voedings
stoffen". Dit is voorhchting op 
niveau, zoals wij op dit vlak tot 
op heden nog niet onder ogen 
kregen. 

DE TABELLEN 
Uiterjiard staan er zeer veel 
tabellen in dit boek. 

Voor ieder voedingsmiddel, 
waarvan de benamingen voor 
ons, Vlamingen, nu eenmaal 
(Lange vinger bv.) net iets te 
Hollands overkomen, worden 
niet minder dan zeventien di
verse waarden aangegeven. 
Neem ons niet kwalijk, maar wij 
moeten ze toch allemaal ver
melden : 

K J (kilojoules); totaal vet en 

TER ZAKE 
Te weinig naar hun en mijn zin loop ik eens 
binnen bij het bejaarde echtpaar in mijn 
straat. Als ik dan toch eens bij Petrus en 
Angele aanklop klinkt de uitroep steevast: 
„'t Is weer zolang geleden!" Haast ver
manend, alsof ik weer bij mijn eigen 
moeder zaliger binnenstap. 

„En -wat voor nieuws is er Ln de wereld ?" 
vraagt Petrus. Vroeger dacht ik dat hij 
naar De Stand Van Zaken In de Wereld 
informeerde. Ik, die dagehjks naar de EU-
hoofdstad pendel, kon best op de hoogte 
zijn maar vlug had ik door dat Petrus en 
Angele op een leeftijd zijn dat de grote 
dingen van de wereld hen nog matig 
interesseren. 

Angele is sedert ze slechtziende is een en al 
w^eemoed, een traan rolt vlug over haar 
wangen, ze omarmt mij alsof ik een kind 
van haar ben. Petrus weet niet of hij moet 
lachen of ook wenen. Als de eerste emotie 
is w^eggevloeid kan het gesprek beginnen. 
Omdat het ^veer voor bejaarde mensen 
van groot belang is praten wij natuurhjk 
over het weer. 't Was w êl geen winter maar 
vochtigheid is veel slechter dan vrieskou. 

En hoe is het met de dochter? Ja , ze is 
groot geworden. Achttien jaar, zeg ik. En 
vrijt ze al? Natuurlijk vrijt ze al, w^eet 
Angele. Het was is onze tijd niet waar, 
antwoordt Petrus. 

Zo kabbelt het gesprek verder. Petrus 
wijkt geen meter van Angele, hij kijkt bijna 
de hele tijd naar haar, alsof hij ze in het oog 
moet houden. 

„Ja , en wat is er nu met de verkiezingen 
veranderd?" vraagt Petrus na een poos. 
„Ik het in de gazet gezien dat uw voor
zitter kontent is met de uitslag, hij sprong 
een gat in de lucht. Ik zie dat Jean-Luc 
Dehaene nog niet doen. Die is nogal langs 
de struise kant. En een groot hoofd dat hij 
gekregen heeft, vooral als zijn haar juist af 
is." 

„Ik hoor die Anciaux graag spreken", valt 
Angele in. „De kinderen van onze Frans 

De voedingdmiddeUntabei bedpreekt 30 verdchiüende doorten brood en 
granen. 

verzadigde vetzuren; KH (kool
hydraten) ; C H O L (choleste
rol) ; vezels; water; natrium 
(zout); kalium (pota^); calcium 
(kalk); ijzer. Vitamines: ret ,eQ 
(vitamine A + provitamine A, 
vit. BI, B2) en vitamine C. 

Zo Avorden ongeveer 1.500 ver
schillende voedingsmiddelen 
behandeld, dranken inbegre
pen. Van aardappelen o.a. wor

den niet minder dan zestien ,,be
reidingen" vermeld. Voor brood 
en granen meer dan dertig va
rianten, Ovomaltine inbegre
pen. Alkoholische dranken wor
den speciaal vermeld, maar dan 
enkel de energiewaarden en... 
het alkoholgehalte. 

Van 68 voedingsmiddelen, 
meestal vlees, vis, kaas en vet
ten, worden eveneens het ge

halte aan vitamine D, gespreid 
over twee bladzijden, vermeld. 
De toppers zijn hier: gezouten 
haring, margarine en tonijn in 
olie... 

ENERGIE EN 
VOEDINGSSTOFFEN 
Dit boek is een werkstuk van 
120 bladzijden, vrij kleine, goed 
leesbare druk. Onder de hoof
ding van dit hoofdstuk is er 
vooreerst een groepsindeling 
per maten en per leeftijdsklasse, 
van zuigeling tot en met vol
wassenen. Over bejaarden 
niets... 

Wat dan verder volgt als ruime 
en duidehjke bespreking over 
eiwitten, vetten, koolhydraten 
en voedingsvezels is zo duidelijk 
en dan weer zo wetenschap
pelijk onderbouwd, dat dit een 
echte leidraad is, zo voor de 
modale lezer als voor de vak
mensen uit de dagelijkse prak
tijk. 

Dan zijn er nog de vitaminen, 
mooi verdeeld over vetoplos-
bare en w^ateroplosbare vitami
nen. 

Tot de „vetoplosbaren" behoren 
de vitamine A én de provitamine 
A. Volgt dan nog een ruime 
bespreking over de twee vor
men, D2 en D3 van vitamine 
D. 

die in Laken woont spreken altijd over 
Bertje, 't is precies alsof ze hem kennen." 

Omdat ik vind dat we daarmee genoeg 
over politiek gesproken hebben vraag ik 
Petrus hoe het in zijn hof is. Kullochter, 
zeggen de mensen hier, een raar woord 
voor moestuin. Maar Petrus gaat daar niet 
op in, over de hof praten moet in de hof zelf 
gebeuren. 

„Ja , ik hoor hem ook graag, 't Is geen 
praat zoals van de anderen. En die Tob
back en Verhofstadt die kunnen nogal wat 
ruzie maken. Die twee komen niet goed 
overeen. Blauw en rood, dat gaat niet goed 
samen", weet Petrus. Hij hoopt dat er vlug 
een nieu'we regering komt en dat er maar 
niks met de pensioenen voorvalt. Ik stel 
hem gerust. Voor mensen zojJs hij en 
Angele die heel hun leven hard hebben 
gewerkt zéJ er altijd wel pensioen zijn. 
Petrus zegt dat hij dit jaar 23 jaar ge
pensioneerd is. Daarmee lijkt het hoofd
stuk pohtiek -wel afgesloten. 

„En wat voor nieuws bij u ? " Wat zal ik 
vertellen ?, vraag ik mij af. Dat ik geen 
klagen heb, dat het v/eer dan toch beter is 
geworden. En dat wij verleden week een 
nichtje van nog géén jaar oud hebben 
begraven. „ J a dat zijn erge dingen, als ge 
zo iets als ouder meemaakt!" 

Is het u ook opgevallen dat in het huis van 
bejaarde mensen zo vaak over de dood 
gesproken wordt? Het is alsof die een 
beetje mee jian tafel zit. Is het daarom dat 
wij bejaarde mensen zo node een bezoek 
brengen ? 

Na mijn triest verhaal is ons gesprek stil 
gevallen. Angele laat haar tranen weer de 
vrije loop. Ik kijk van het tafereel weg, 
naar de w^oonkamer wjiar de televisie in z'n 
eentje staat te spelen. 

„Ja , ik word deze zomer 88 jaar" zegt 
Petrus in een poging om het gesprek ^veer 
op gang te trekken. „We hebben toch het 
geluk gehad zo lang bij mekaar te zijn", 
vult Angele hem aan en veegt haar tranen 
weg. „Dat kunnen ze u toch niet meer 
afpakken", voeg ik er lachend aan toe. 

Deze vrolijke noot is voor Petrus het teken 
om recht te staan en te vragen: „Mag ik u 
iets uitschenken ? Zouden wij geen fles 
cider bovenhalen?" Ik vind dat een goed 
idee. Petrus gaat de keuken uit en keert 
terug met een bestofte fles waarop in 
schoonschrift „Kriek-Appel Zomer '94" 
geschreven staat. Uit de kast haalt Petrus 
drie roemers, zet die voorzichtig op de 
tafel, dan ontkurkt hij de fles met zorg, giet 
een beetje in zijn glas en proeft. Ik zie dat 
het hem smaakt, dan vult hij de glazen. 
Het eerste geeft hij cian Angele. „Op de 
gezondheid!" Het vocht is heerlijk koel, 
het parelt een beetje. Wij drinken nog een 
glas. De kaken van Angele beginnen een 
beetje kleur te krijgen. 

„Voor dat ge weggaat moet ge nog eens 
naar mijn hof komen kijken", zegt Petrus. 
Als ik opsta komt Angele uit haar zetel. 
„Kom, dat ik u nog eens vastpak", zegt ze. 
Ze weent opnieuw. „Mijn appel is hier ver 
geschild", snottert ze tegen mijn schouder. 
„Maar tot zolang we nog samen kunnen 
blijven is alles goed." 

Buiten toont Petrus mij de schoonheid van 
een moestuin in voUe lente. Hij is fier op 
het resultaat: aardapplen, prei, ajuin, soor
ten salade, radijsjes. En aardbeien, zijn 
trots. Ik prijs hem met het resultaat. 

,,Ge moet eens meer komen. En dat van 
Angele en haar appel, is een beetje over
dreven. Ze is gezonder dan ik." 

Als ik hun huis langsloop staat Petrus voor 
het raam, hij zwaait met zijn hand. Thuis 
merk ik dat het reeds halftien is, net op tijd 
voor Ter Zake. Ter zake ? 

R.Asinus 

Tot de •wateroplosbaren beho
ren de vitamine C, de vitamine 
BI (Thiamine) en de vitamine 
B2 (Riboflavine). 

Telkens -worden de dagelijkse 
behoeften, mét grenswaarden, 
vermeld. Uiteraard vv^ordt ge-
•waarschuwd voor een teveel en 
de hieraan verbonden schade
lijke gevolgen. Iets te summier, 
welis\vaar. Wat wij ook missen, 
de in vorige uitgaven vermelde 
overblijvende vitamine C na het 
koken, die in procenten soms 
ver uiteen kunnen lopen. 

MINERALEN EN 
SPOORELEMENTEN 

Hieronder dan, veel te kort, nog 
iets over mineralen en aanver
wante : 

Calcium (kalk) is noodzakelijk 
voor de botten, maar ook voor 
de stofwisseling. 

IJzer is in het lichaam een be
standdeel van hemoglobine en 
myoglobine. Vlees bevat veel 
ijzer maar in de vleesloze voe
ding moet een absortiepercen-
tage van 8% worden gehan
teerd. 

Water is een onmisbaar trans
portmiddel in het lichaam. 
Meestal zijn u en ik daar te 
zuinig mee! 

Natrium is tot op zekere hoogte 
nuttig en onmisbaar. Teveel zout 
in de voeding betekent een 
zware risikofaktor, vooral dan 
i.v.m. hart- en vaatziekten. 

Cholesterol. Het belang van een 
goed tot redelijk cholesterolge
halte wordt door niemand on
derkend. Vlees, maar vooral 
nieren en lever bevatten veel 
cholesterol. De gehalten hier
aan worden voor ieder voe
dingsmiddel w^orden in dit boek 
vermeld. 

Kalium (populair: potas). Over 
kahum in de voeding is, spijtig 
genoeg, niet zoveel bekend. Een 
gunstige opname ligt tussen de 
1.600 tot 2.000 mg. per dag. Bij 
te hoge bloeddruk mag, uiter
aard enkel op doktersvoor
schrift en -begeleiding, tot 3.500 
mg. per dag ingenomen -worden. 
Er is ook een 1/6 relatie ka
lium/natrium. Er is nog even 
von Liebig die anderhalve eeuw 
geleden oreerde: ,,Een teveel 
aan potas w^erkt als gif". Zelfs in 
de bio-tuin mogen wij met dit 
element niet overdrijven... 

Het spijt ons dat wij, al was het 
maar een enkel stukje uit dit wel 
zeer bijzondere boek, niet kun
nen overnemen. 

Wij raden dit werk dan ook 
bijzonder aan voor al wie, be
roepshalve of niet, geïnteres
seerd is in gezonde voeding. 
Eigenlijk zijn we dit allemaal, of 
niet? 

Rik Dedapper 

c^ Nederlandde Voedingditiidde-
lentabeL Uitg. Voorlichtingdbu.-
reau vor de Voeding, podtbiu) 85 
800 te 2508 CK Den Haag, 
Nederland. Om kodten te ver
mijden kan men Uefdt een bank/e 
van tien gulden in ge^tloten op-
dlag opdturen, met de nodige ge-
gevend. 
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SAMENLEVING 
MULTIKULTUREEL BRUSSEL IN KAART 
Dat bepaalde buurten in het Bruöéeb hoofdstedelijk geweat 
een sterke koncentratie kennen van migranten, L) ouwe 
koek. Een onderzoek geleid door de Leuvense professoren 
Herman Van der Haegen en Christian Kesteloot bracht 
voor het eerst dit multikulturele Brussel, wijk per wijk, in 
kaart. De studie werd uitgevoerd in opdracht van VU-
staatssekretaris Vic Anciaux. Ze beoogt de problematiek 
van de aanwezigheid van vreemdelingen in een de
mografisch en ruimtelijk perspektief te plaatsen. 

E
én van de meest fundamen
tele vragen waarop de 
Vlaamse gemeenschap in 
deze delikate materie een 

antwoord verlangt, w^ordt in de 
studie evenwel niet beant
woord: hoe de multikulturele 
samenleving in Brussel en de 
bevolkingsevolutie van de 
vreemdelingen de positie van de 
Vlamingen en het Nederlands in 
de hoofdstad beïnvloeden. 

In hun inleiding lijken de au
teurs zich terdege bewxist van 
deze leemte: Het feit dat men zeLfd 
bij de oordpronkelijke Belgióche be
volking dlechtd met behulp van 
dchattingen de differentiëring naar 
godddierut en naar taalgebruik kan 
aangeven, geeft reédd op duidelijke 
wijze aan welke moeilijkheden zich 
op dit terrein voordoen. De bedte 
benadering van de BruddeLe kul-
turele dwerditeit rrwet dan ook dteu-
nen op de verdchilUn ui nationaliteit. 
Het ruimtelijk patroon van de be
volking van Bruddel naar natio
naliteit kan nauwkeurig vodtgedtetd 
worden — zelfd uitgedplitdt naar de 
722 buurten — dankzij de volkd-
telling van 1991. 

Het nationaliteitskriterium 
biedt inderdaad het voordeel 
dat het cijfermateriaal zomaar 
voor het grijpen ligt. Maar het 
heeft als nadeel dat de Frans
talige, Vlaamse én ook in toe
nemende mate de genaturali
seerde migranten-Belgen in de
zelfde zak gestoken worden. 
Waardoor vragen naar de 
Vlaamse stadsvlucht (als die al 
betekenisvol zou zijn), naar de 
dreigende minorisering van het 
Nederlands (die in zekere sterk 
verfranste ^vijken en gemeenten 
momenteel al katastrofaal is), en 
meer algemeen, naar de over
levingskansen op langere ter
mijn van een Vlaamse kuituur in 
een multikulturele hoofdstad, 
niet eens een aanzet tot ant-
^voord kunnen krijgen. 

VERFRANSING 
Brussel was in wezen tot op het 
einde van het Ancien Régime 
een Nederlandstalige stad. In de 
loop van de achttiende eeuw 
begon de Brabantse stad, die 
toen de hoofdstad was van de 
Zuidelijke Nederlanden, onder 
invloed van het Franstalig Hof 
een bikultureel karakter te ver
tonen. Nog decennia later 
maakten de Vlamingen het leeu-
•wendeel uit van de in wij kelin
gen. Een spontaan verlopend 
sociaal-kultureel proces zorgde 
ervoor dat Brussel verfranste. 
Als men op de sociale ladder 
wilde klimmen, -was men prak
tisch verplicht over te schakelen 
op het Frans, de taal van de 
toenmalige sociale en ekono-
mische elite. Ofschoon de elite 
vandaag niet langer uitsluitend 
Franstalig is, gaat dit spontane 
verfransingsproces in zekere 
middens tot op de dag van van
daag verder. Het volstaat bvb. 
de verhalen te aanhoren van 

Brusselse w^erknemers, zo'wel in 
overheids- als in privédienst, die 
in een taalgemengde omgeving 
tewerkgesteld zijn: in een zeld
zaam geval is de voertaal tussen 
de kollega's op het -werk niét het 
Frans. 

In de jaren zestig van deze eeuw^ 
volstonden de inwijking uit 
Vlaanderen en Wallonië, noch 
de stijgende pendelarbeid van 
Vlamingen en Walen naar Brus
sel (die tussen 1970 en 1980 
verdubbelde), om de behoefte 
aan laaggeschoolde en goed
kope arbeidskrachten te ver
vullen. Er werd daarom een 
beroep gedaan op arbeidskrach
ten uit het Middellandse Zee-
gebied, eerst Italianen en Span- ^ ^ I M H B I I I R R B B ë CB * " ' __^ '* l̂HHK-<i3"rS*l«B»4'iftS5li 
jaarden, later Marokkanen en Sommige wijken van Bru^del worden haast niet meer bewoond. Kantoren maken er de dienst uit, zoaU 'ui 
Turken. lïen speciaal aspekt in 2e Noordwük. 
de ontwikkeling van een mul-

zich tien van de 19 gemeenten station in Sint-Gillis. Al deze zijn herkenbaar door hun kle-
buurten zijn gekenmerkt door ding. 
een verouderd woonpatrimo- ^^ -i i i-
nium. Toch is er geen sprake ? ^ recentste ontwikkelingen m 

van werkelijke gettovormmg; m t.^^^ttltl^l^'T^ 

tikultureel Brussel vormt ten 
slotte de vestiging van Europese 
en internationale instellingen, 
die een instroom van welstel
lende vreemdelingen met zich 
meebracht. 

uit het Brussels gewest. 

Nochtans zijn de Belgen in 
praktisch het gehele Brusselse 
ge-west nog in de meerderheid. 

Vandaag telt het Brussels en ook in de meeste buurten. De 
hoofdstedelijk gewest 286.671 sterkste koncentraties vreemde 

de meeste buurten waar vele l^^^, laten nog steeds een af-
vreemdelingen wonen, zijn er j ^ ^ ' " ^ ^ ^ ^« Belgische bevol-

vreemdeliugen,°30,0% van "de ïin^en'be'^dnlen zTchln de öüde ook nog vele Belgen. v reLde bevolkhiTzierMalr 
totale bevolking (951.580). In industriële noordzuid-as, waar Uitgesplitst naar nationaliteit de afname van de Belgische 
het Vlaams gewest is 4,8% van ook de spoorwegen lopen, in de zijn de Marokkanen de belang- bevolking en de groei van de 
vreemde nationaliteit, in Wal- omgeving van het Noordstation rijkste groep vreemdelingen vreemde bevolking zou minder 
lonië 10,7%. Onder de vijftien in Schaarbeek en in Sint-Joost- (28,5% van de vreemde bevol- snel om zich heen grijpen dan 
Belgische gemeenten met meer ten-Node, in de buurten tussen king, 8,1% van de totale be- voorheen. Volgens de studie, die 
dan een kwart inwoners van het Kanaal en de spoorweg van volking). Meer dan de helft van daarover spijtig genoeg geen cij-
vreemde nationaliteit, bevinden Kuregem en rond het Zuid- de Marokkaanse bevolking is fers verstrekt, komt dit onder 

bovendien jonger dan 30, wat meer wegens een groot aantal 
op een sterk demografisch naturalisaties per jaar. 
groeipotentieel wijst. Meer dan 
de Marokkanen, leven de Tur
ken, de vijfde gastarbeiders-
groep na de Spanjaarden, Ita-
hanen en Fransen, gekoncen-
treerd. De grootste kern Turken 
woont in Sint-Joost-ten-Node 

In hun besluit pleiten de auteurs 
vooral voor een aktief huisves
tingsbeleid: het geplande aan
bod van betere woningen moet 
ook gerealiseerd worden, wat 
enorme inspanningen eist voor 

en Schaarbeek. De buurt van de ^^, renovatie van het woonpa-
Haachtsesteenweg bvb. wordt trimonium in de I9de eeuwse 
door de Brusselaars als onver- gordel. Op die wijze kan de 
valst Turks bestempeld. stadsvlucht van de Belgische 
. . . o • 1 T-. bevolking, die geen genoegen 
Itahanen, Spanjaarden en Fran- „^^^^ ^ ^ ^ ^^^ verouderd wo-
sen zijn momenteel vnj goed ningbestand, tegengehouden 
geïntegreerd. Typisch voor de ^„^den, en kan er een ver-
Spaanse immigratie is dat veel betering tot stand gebracht wor-
gastarbeiders naar Spanje te- den van het sociaal Uimaat in de 
rugkeren met (vervroegd) pen- ^ ^ j 
sioen. Veel Spanjaarden hebben 
tijdens hun verblijf in België De resultaten van het onder-
voor een woning in Spanje ge- zoek werden gepubliceerd in 
spaard. 

Wanneer men over "het vreem
delingenprobleem " spreekt, be
doelt men vaak de Aliaghreb-
Turkse groep. In Brussel is deze 
groep met 38,2% van de vreem 

een mooie brochure. Foto's, be
volkingspiramides, grafieken en 
kartogrammen, en vooral een 
reeks kleurkaarten over de 
spreiding en evolutie van de 
Belgische en de vreemde be-

delingen ook het omvangrijkst. ^ ' ^ ' " ^ ^v ^f^?^^ ülustreren 

Deze vreemdelingen hebben in ^^* tweetahge (N/F) geheel, 

zekere mate het traditionele ge- (p<lj) 
zinspatroon bewaard, kennen 
vrij grote gezinnen, veel jon- c» Multicultureel Brudtiel 1995. 
geren en weinig ouderen. Hun H. Van der Haegen, G. Jucht-

1 sociaal-ekonomisch profiel is mand, Chr. Kedtelaot. De bro-
a aan de lage kant, waardoor zij chure kan kodtelaod aange-
£ zich vooral in het goedkoopste vraagd worden op bet kabinet 

r, j 1- f, E, . . .. , ^ segment van de huisvestings- van dtaatidekretarié voor bet 
Ue Itaiuianse, iipaanse en transe unmigranten zijn al goed markt ophouden. Kultureel ge- Bru^el^ hoofddtedelijk gewekt 
geïntegreerd. zien wordt hun levenswijze Vie Anciaux, LouizaLum 106, 

sterk door de islam bepaald. Zij 1050 Brunei (teL 
leven sterk gekoncentreerd en 02/646.33.50). 
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SAMENSTELLING VAN DE VU-FRAKTIES 
Met acht nieuwe VU-par-
Lementéleden zullen de VU-
fraktied een flink i)tuk ver
nieuwd worden. Dit betekent 
unmer,) dat van de 17 recht-
étreekd verkozen VU-par-
lementéleden (9 Vlaanue 
Raad<f leden, 5 Kaïnerieden, 
2 Senatoren, 1 lid van de 
Bru,)öebe Hoofdstedelijke 
Raad) bijna de helft nieuw 
id. Vervrouwelijking van de 
fraktieó zat er na de ver
kiezingen van 21 mei <ipijtig 
genoeg niet echt in. Slecht,) 
Nelly Maeé (Vlaanue 
Raad) en Annemie Van de 
Caóteele (Kamer) zorgen 
voor de vrouwelijke toetd in 
de VJJ-fraktieti. De redaktie 
sprokkelde over de nieuw
komers en de anciens een 
curriculum samen. 

VLAAMSE 
RAAD 

VOORKEUR
STEMMEN VLAAMSE 
RAADSLEDEN 
Jean-Marie Bogaert 3.086 
WiUy Kuijpers 23.962 
Herman Lauwers 8.3-49 
Nelly Maes 6.880 
Johan Sauwens 31.173 
Kris Van Dijck 6.364 
Paul Van Grembergen 13.718 
Etienne Van Vaerenbergff.135 
Chris Vandenbroeke 4.449 
In de kieskring Aalst-Oude-
naarde werd lijsttrekker Jan 
Caudron ondanks 7.321 voor
keurstemmen niet verkozen. 
Hetzelfde lot onderging Jan 
Loones in Oostende-Disk-
muide-Ieper. Loones behaalde 
op de Vlaamse Raad 6.836 voor
keurstemmen. Hij werd wel 
verkozen tot senator. 

DEVU-FRAKTIE 
INDE 
VLAAMSE RAAD 
Jean-Marie Bogaert is een 
nieuwehng in de Vlaamse Raad, 
maar niet in de politiek. Dit 45-
jarige kaderlid bij Philips-
Brugge zetelde in 1977 voor het 
eerst in de Brugse gemeente-
rjtad. Bij de gemeenteverkie
zingen van 1982 werd Bogaert 
herkozen. Hij werd schepen van 
sociale zaken. In 1987 moest hij 
ontslcig nemen. In '88 werd Bo
gaert niet verkozen, maar in '94 
•wel, voor de gemeenteraad én 
voor de provincieraad. 

WiUy Kuijpers heeft al een rijk 
gevulde politieke karrière ach
ter de rug. Kuijpers w^erd ge
boren op nieuwjaarsdag 1937. 
De regent Germaanse talen is 
gehuwd met Lieve DevLjver en 
heeft vijf kinderen. Van 1957 tot 
1971 oefende hij zijn beroep van 
leraar uit. Willy Kuijpers deed 
in 1970 zijn intrede in de ge
meenteraad van Herent. Het 
begin van een steile politieke 
karrière : hij was kamerlid van 
'71 tot '84, Europees parle-

In afwachting van een eigen gebouw vergaderde de Vlaanue Raad in de Kamer van Volksvertegenwoordigerd. Het beeD van Leopold I werd 
dan wel even bijgewerkt met de vlag van de Vlaanwe Gemeenschap. 

mentslid ('84-'89) en gekoöp-
teerd senator sedert 1989. WUly 
was van dat jaar tot '92 ook 
algemeen sekretaris van de 
Volksunie. In het parlement en 
daarbuiten deed Kuijpers zich 
opmerken als voorvechter van 
verdrukte volkeren overal ter 
w^ereld, en taalgrensstrijder. De 
jongste jaren streed hij ook als 
een van de eersten tegen de 
mensenhandel. Sedert januari 
van dit jaar is Kuijpers bur
gemeester van Herent. Hij was 
al eerder eerste schepen ('83-
'88) van deze Vlaamsbrabantse 
gemeente. 

Voor Herman Lauwers naar de 
poHtiek overstapte, had hij al 
een mooie loopbaan achter de 
rug als Verbondskommissaris 
van het Vlaams Verbond van 
Scouts- en Meisjesgidsen 
( W K S M ) . De 42-jarige psy

choloog w^as voordien, van '77 
tot '80, jeugdkonsulent in zijn 

f emeente Brasschaat. In 1988 
w âm Herman Lauwers de 

Volksunie verruimen als kamer
lid voor Antwerpen. Bij de ver
kiezingen van '91 werd hij her
kozen, en schopte hij het tot 
VU-fraktieleider in de Kamer. 
In het parlement ontpopte de 
scoutsleider zich tot speciahst in 
de ontzuUingsdiskussies, jeugd
beleid, welzijn en kuituur. Lau
wers is gehuwd met Anneiied 
Boumaru en vader van twee kin
deren. Hij is afgevaardigd be
stuurder van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel, de vor-
mingsinsteUing van de VU. 

Nelly Maes is de enige vrouw in 
de Vlaamse Raadsfraktie van de 
VU. De 54-jarige lerares Ne
derlands-Geschiedenis stapte in 
1970 de gemeenteraad van Sint-

DERDE LIJST 
VERKIEZINGSFONDS 
Hierbij de derde lijst van het VU-verkiezingsfonds. Wie na de 
bemoedigende uitslag van zondag 21 mei ;.1. nog een bijdrage 
wil storten kan dit nog steeds op het rekeningnummer 435-
0271521-01. Er toch nog even aan herinneren dat enkel giften 
van partikulieren toegelaten zijn en dat er geen fiskaal attest 
wordt afgeleverd. 

De binnengekomen bedragen zullen in ons weekblad vermeld 
worden, naamloos, onder Initialen of voluit; de milde schenker 
beshst daar zelf over! 
Deze week brengen 
dank! 

wij de derde lijét met onze hartelijk 

Totaal vorige lijsten 
R. Talpe, Aiveringem 
A.H. Vanduffel, Herent 
K. Hermans, Kortenaken 
Lucien De Cock, Antwerpen 
Germain Lefever-Louwyck, Elverdinge 
A. Noppen, Kortenberg 
Anne-Marie Wampers, Maasmechelen 
Anna Dexters, Maasmechelen 
Marcel Allaert, Gits 
J.V., Mechelen 
ER, leper 
Virgenie De Rijck, Holsbeek 
Ward Herbosch, Wommelgem 
F. Van den Dries, Brussel 
Ruge, Mol 
Rik Dhoest, Jabbeke 

Totaal 3de lijst 

66.070 fr. 
5.000 
2.000 
1.000 

200 
10.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
500 

1.000 
500 

1.000 
500 

1,000 

94.270 fr. 

Niklaas binnen. Daar zit ze nog 
steeds, sedert '88 als schepen. 
Haar loopbsian als parlements-
hd nam een aanvang met de 
verkiezingen van 1970. Eerst als 
volksvertegenwoordiger (van 
'71 tot '78, en van '85 tot '91), en 
als senator (van '81 tot '85, en 
van '91 tot '95) vertegenw^oor-
digde ze de VU in Sint-Ni-
klaas. 

Zij volgde er de onderwijspro
blematiek, ontwikkehngssa-
menwerking, en het buitenlands 
beleid op de voet, en werd alom 
gew^aardeerd voor haar niet af
latende strijd tegen de w^apen-
handel. Nelly Maes is geschei
den en heeft drie kinderen. Ze is 
tevens voorzitter van het 
Vlaams Internationaal Cen
trum, een niet-goevemementele 
ontvrikkelingsorganisatie die 
aanleunt bij het VU-gedachten-
goed. 

Johan Sauwens groeide de 
jongste jaren als Vlaams mi
nister uit tot een van de grootste 
VU-zwaargewichten. De 44-ja-
rige advokaat en gewezen 
VUJO-voorzitter debuteerde 
in de gemeenterjiad van Bilzen 
in 1977. Hij bouwde er de VU-
fraktie stevig uit, en veroverde 
in '83 de burgemeesterssjerp. 
Hij w Ĵis intussen al provincie
raadslid in Limburg. In 1985 
deed Sauw^ens zijn intrede in de 
kamer van volksvertegenwoor
digers. De BUzenaar legde ook 
daar, zoals al gebleken was in de 
strijd tegen de Al 2 in Limburg, 
sterke klemtonen op het leef
milieu. Hij w^erd Vlciams Ge
meenschapsminister van Open
bare werken en Verkeer m 
1988, en beheerde dit pas ge
federaliseerde departement 
voortreffehjk. Na de verkiezin
gen van '91 werd Sauwens op
nieuw Vlaams minister, ditmaal 
van Verkeer, Buitenlandse Han
del, Staatshervorming en Mo
numenten en Landschappen. 
Johan Sauwens is gehuwd met 
Muni Fcdtjetu. Hij is vader van 
drie kinderen. 

Gewezen VUJO-DB-lid Kris 
Van Dijck is sedert de gemeen
teverkiezingen van '88 aan een 
ware politieke blitzkarrière be
zig. Toen mjiakte hij als schepen 
van jeugd, sport en ontwikke-
lingssamenvi'erking een opge
merkte entree in de gemeen

teraad van Dessel. Zes jaar later 
Wcis de 31-jarige onderwijzer al 
burgervader van Dessel. Kris 
Van Diick is gehuwd met Mar-
tine WiL. 

Fraktieleider in de Vlaamse 
Raad Paul Van Grembergen is 
in VU-middens cJ lang een vaste 
waarde. De 57-jarige leraar be
gon zijn politieke karrière als 
provincieraadslid voor Oost-
Vlaanderen in '68. In Ertvelde 
werd hij schepen in 1970, en 
vier jaar later zetelde hij in de 
kamer. Van Grembergen werd 
kamerfraktieleider in 1980, en 
fraktieleider in de Vlaamse 
Raad in 1985. Hij was boven
dien algemeen VU-sekretaris 
van '86 tot '89. Bij de gemeen
teverkiezingen van vorig jaar 
haalde Van Grembergen met 
zijn lijst in Evergem een erg 
knap resultaat, met een sche-
penmandaat als bekroning. Paul 
Van Grembergen is gehuwd en 
vader van drie kinderen. 

Etienne Van Vaerenbergh had 
er al een mooie gemeentelijke 
karrière opzitten vooraleer hij 
parlementslid werd. De 51-ja
rige advokciat zetelt sedert 1977 
in de gemeenteraad van het Bra
bantse Lennik, w^aar hij tevens 
burgemeester was van '82 tot 
'94. In 1990 kwam hij als op
volger van wijlen Daan Vervaet 
in de kamer van volksverte
genwoordigers. Hij liet er zich 
opmerken als een van de ij
verigste parlementsleden, en 
beet zich o.m. véist in de pro
blematiek van Vlaams-Brabant. 
Van Vaerenbergh is voorzitter 
van de Federatie Vlaamse Krin-
gen-Rodenbachfonds en Vla-
najo. Hij is gehuw^d en vader 
van 2 kinderen. 

Met cJgemeen VU-sekretaris 
Chris Vandenbroeke vaardigt 
de VU een specialist in on
derwijs en demografie naar het 
parlement af. De 50-jarige do
cent van de vakgroep Ekono-
mische Geschiedenis en Demo
grafie van de Gentse universiteit 
pubhceerde al ettelijke boeken 
over sociale geschiedenis en de 
Vlaamse beweging, en kreeg de 
Camiel Huysmansprijs voor zijn 
w^etenschappeUjk werk. Hij is 
tevens voorzitter van het VU-
vormingsinstituut Lodewijk 
Dosfel. 
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KAMER 

VOORKEURSTEMMEN 
KAMERLEDEN 
Fons Borginon 5.450 
Geert Bovirgeois 6.075 
Hugo Olaerts 8.333 
Annemie V.d. Casteele 9.352 
Karel Van Hoorebeke 4.412 

DEVU-FRAKTIE 
IN DE KAMER 

De Kamer is een moeilijke lijst 
gebleken voor de VU: Lieven 
Bauwens (4.171), Patrick De 
Groote (2.780), Walter Luyten 
(5.970), Geert Lambert (4.098) 
en Ferdy Willems (3.500) kon
den als lijsttrekker en ondanks 
goede persoonlijke skores geen 
Kamerzetel voor de VU be
machtigen. Onder degenen die 
dat wel deden maar liefst 80% 
nieuwelingen. 

Antwerpenaar Fons Borginon 
(12 juli 1966, Lier) heeft de eer 
gehuwd te zijn met Krutten Ex. 
Tijdens zijn studies Rechten aan 
de U F S L \ en aan de KUL liet 

SENAAT 

VOORKEURSTEMMEN 
SENATOREN: 
Bert Anciaux 178.720 
Jan Loones 14.237 

DEVU-FRAKTIE 
IN DE SENAAT 

Bert Anciaux (11 september 
1959, Merksem) woont, samen 
met Damienne Tant, Lien en Stijn 
in Neder-over-Heembeek. Na 
zijn studies Rechten aan de 
VUB kiest hij voor het advo-
katenberoep. 

In 1976 \vordt hij, naast hd van 
de Partijraad, voorzitter van 
VUJO-Brussel. Van 1983 tot 
aan zijn verkiezing tot algemeen 
VU-voorzitter in 1992, is hij 
voorzitter van VU-Brussel. 

Bert Anciaux verdiende zijn po
litieke sporen in de Brusselse 
gemeenteraad (1987), waar hij 5 
jaar later een schepenambt zal 
bekleden. Het boegbeeld van de 
VU verdedigt vanaf dit jaar de 

hij zich, als praeses van het 
KVHV, kennen als een Vlaming 
in hart en nieren. Hij is als 
assistent verbonden aan de 
rechtsfcikulteit van de UFSIA, 
waar hij met zijn ervaring als 
advokaat de praktijk aan de 
teorie kan toetsen. In het Ant-
•werpse is hij VU-bestuurslid en 
zijn inzet heeft zich vertaald in 
een eerste mandaat in de Kamer. 
Borginon hoopt zich, naast de 
splitsing van de SZ, bezig te 
houden met de jongerenproble-
matiek. 

We schrijven 1951 als Geert 
Bourgeois (6 juli 1951, Roe-
selare) het levenslicht ziet. Pre
cies 25 jaar later verwerft hij een 
zetel in de gemeenteraad van 
Izegem om hem nooit meer te 
verliezen. Gedurende zijn eerste 
twee mandaten kan hij laten 
zien wat hij waard is als schepen 
van Openbare Werken. Thuis 
vindt deze advokaat (RUG) 
steun bij zijn vrou^v Betty Hoóte 
en zijn 2 kinderen Fitter en KareL 
Na zow^at alle plaatsen op de 
nationale hjsten bezet te heb
ben, gaat Bourgeois nu dus naar 
de Kamer. Zij speciale aandacht 
zal daarbij uitgaan naar Justitie, 
SZ en Binnenlandse Zaken. 

Vier jaar geleden werd geboren 
en getogen Genkenaar Hugo 

De Kamer van voLkövertegenwoordLgeró zal er dtrakt) wat minder vol uitzien: het aantal zeteL werd van 
212 naar 150 teruggebracht. 

« • » • 
Olaerts (23 oktober 1949, 
Genk) voor het eerst verkozen 
tot Kamerhd. Na zijn studies 

gaat hij aan de slag als boek
houder en trouwt hij met Anita 
Stormt met wie hij 2 kinderen, 
Ann en Geert, grootbrengt. Sinds 
1977 zetelt hij voor de VU in de 
Genkse gemeenteraad, 10 jaar 
later bemachtigt hij een plaatsje 
in de Limburgse provincieraad. 

Nu begint hij dus cian zijn 
tweede mandaat in Kamer. 
Olaerts heeft zich de jongste 
jaren in Kamer en Vlaamse 
Raad positief laten opvallen als 
ekspert inzake kuituur, media 
en financiën. Op het Partijbe
stuur ziet men hem zelden ver
schijnen zonder zijn geel sjaal
tje. De vier nieuwe kamerleden 
zullen ten aUen tijde op zijn 
ervaring een beroep kunnen 
doen. 

D. VU-ka e enige dame in de VU-ka-
merfraktie heet Annemie Van 
de Casteele (15 mei 1954, Beer-
nem). Samen met haar echt
genoot Dirk De Nul zorgt zij dat 
Stijn en JelU hun studies af
werken. Als de kroost ziek is, 
•weet deze apotekeres en licen
tiate Staats- en Bestuursweten-

S schappen, die in haar studen

tentijd de RUG onveilig 
maakte, altijd w êl een middeltje 
te vinden. Naast lid van het 
Partijbestuur en VU-onder-
voorzitter is zij gemeenteraads
lid - sinds 1982 - in AfOigem. 
Op haar hjstje goede voorne
mens troffen ^ve oa. de splitsing 
van de SZ en de grootstedelijke 
problematiek aan. Deze dame 
zal zeker haar mannetje \veten 
te staan in de strijd voor gelijke 
kansen tussen man en vrouw. 

De VU-voorzitter van het ar
rondissement Gent-Eeklo heet 
Karel Van Hoorebeke (20 
maart 1950, Gent) en is sinds 
1977 politiek aktief en zetelde 
van 1984 tot 1991 in de Gentse 
gemeenteraad. Na zijn rechten
studies aan de RUG schreef ook 
hij zich in bij de Orde van 
Advokaten. 

In De Pinte luisteren zijn kin
deren naar de namen Brecht, 
Barend en Klaarke die 'moeder' 
zeggen tegen Leen De Greve. In de 
Kamer zal Karel de VU-fraktie 
ondersteunen met oa. zijn ken
nis van het havenbeleid. 

In de plechtige senaat mogen Loaned en Anciaux zich met 73 andere 
senatoren bezinnen. 
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Vlaamse belangen vanuit de Se-
n£iat. 

Sinds Jan Loones (2 juni 1950, 

KOÖPTATIE VU-SENATOR 
Het verkiezingsresultaat van 
21 mei j.l. brengt met zich mee 
dat de VU, naast twee recht
streeks verkozen senatoren én 
één zgn. Gemeenschapssena
tor (aan te duiden uit de VU-
fraktie in de Vlaamse Raad), 
ook één nationale koöptatie 
kan verrichten. 

Konform de partijstatuten 
(art. 9.9.) wijst de Partijraad 
dit mandaat toe. Kandidaten 
•worden aangewezen, hetzij op 
voorstel van het Partijbe
stuur, hetzij op voorstel van 
tien leden van de Partijraad. 

De voordracht van de kan
didaten moet schriftelijk bij 
de voorzitter van de Partij
raad gebeuren. Kandidaten 
richten hun schrijven aan: Pol 
Vanden Bempt, voorzitter 
Partijraad, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel. 

De kandidaturen moeten ten 
laatste op woensdagmiddag 7 
juni om 12 uur het Algemeen 
Sekretariaat bereiken. 

De Partijraad neemt een be
slissing op haar vergadering 
van zaterdïig 10 juni e.k. 

Oost-Duinkerke) de RUG, na 
het behalen van een diploma in 
de Rechten, de rug toekeerde, 
verdedigt hij vanuit Oost-Duin
kerke als advokaat de belangen 
Vein zijn kliënten. Hi) is gehuwd 
met Karolien Chauvin met •wie hij 
drie kinderen heeft: Lotte, San-
der, en Miei. In 1982 wordt hij 
gemeenteraadslid in Koksijde 
•waar hij nu lierste Schepen is. 
Hij doet zijn intrede in de Ka
mer in 1989 en twee jaar later 
maakt hij de overstap naar de 
Senaat. 
De West-Vlaming heeft zich in 
de Senaat ontpopt tot een be-
grotings- en justitiespecialist, in 
de Vlaamse Raad verdiepte hij 
zich in kuituur en toerisme. Nu 
zetelt hij opnieu^w in de Senaat 
•wéiar hij zeker tot 1999 zal op
komen voor een Vlaams, on
gebonden en sociaal beleid. Tot 
slot melden we dat Loones elke 
maandagochtend vroeger op
staat om het Partijbestuur bij te 
•wonen. 

VNOS OP TV 1 

338.188 X JA! 

Op maandag 5 juni a.d. be^te^dt VNOS ruime aandacht 
aan het even nwoi ab verraó^end verkiezingdre<)uLtaat van 
de VU. 
Een ontleding van de globale rejultaten (Vlaanue Raad, 
Kamer, Senaat, Hoofddtedelijke Raad) en een dtand van 
zaken in elke provincie door vijf VU-verkozenen. 
Johan Sauwetu (Vlaanue Raad — Lunburg) 
Kri) Van Dyck (Vlaanue Raad — Mechelen-Turnhout) 
Annemie Van de Coöteele (Kamer — Bruddel-Halle-
Vilvoorde) 
Paul Van Grembergen (Vlaanue Raad — Gent-Eeklo) 
Geert Bourgeois Kamer — Kortrijk-Roejelare-Tielt). 
Een voordtelling van de VU-verkozenen. 
VNOS volgde voorzitter Bert Anciaux tijden^) de kampagne 
en op de verkiezingdavond en vroeg hem naar een evaliuitie 
van de VU-redultaten. 

• VNOS - Maandag 5 juni a.s. om 22u.45 op 
B R T N - T V l . 
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IN MEMORIAM 
JETJE CLAESSENS HERDENKEN 
Vooreen tweede maai, dedert 1950, bezocht zij in de loop van 
auguötiu-deptember 1991 Vlaanderen. Zo beluisterde ik 
Jetje Claeddeoif om haar jeugdtijd beter te leren kennen. Zij 
waj een mooie, goedlachse grijze dame die haar leeftijd niet 
droeg. Haar leven, in de tuséenoorlogse tijd, tussen dat van 
de tantes van Lieve, mijn echtgenote, en vele vrienden, 
boeide me. Zoveel vragen riep die tijd voor onze generatie op. 
Daarover brachten we in ons blad van 20 september 1991 
een bijdrage, die zij achteraf vanuit Argentinië, erg 
waardeerde. 
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IN MEMORIAM 
^DENKEN • • • 

De laati)te foto in Mar del Plata, Argentinië. 

A
ls ik nu over haar de fel
gekleurde Belga-overlij-
densberichtjes in de kran
ten lees, dan besefik eens te 

meer hoe moeilijk het is om — 
een halve eeuw later — objektief 
een stuk geschiedenis te inter
preteren. Ook over het jeugd-
•werk in Vlaanderen. En daarin 
vullen de Dletde MeLtjed merk-
w^aardige maar veelal onbe
kende bladzijden. 

REBELSE VROUWEN 
Jetje Claessens, geboren op 27 
december 1912 in hartje 
Schaarbeek, bewerkte in 1937 
mee de omvorming van de 
Vlaanuche Landsbond voor 
Roorruch-Kathoiieke Vrouwen en 
Meidje<) naar een eigentijdser Ik 
Dien. De ondertitel luidde: Diet-
éche Bond voor Vrouwen en Meu-

Wie het in Vlaanderen over 
vrouwenemancipatie wil heb
ben, mag niet voorbij gaan aan 
die zeer vooruitstrevende ge
neraties vrouv*ren. Vanaf 1913 
(in de geest van de Blauw-
voeterie) bepleitten zij zeer 
vroeg gelijkheid voor mannen 
én vrouwen. De eis voor het 
algemeen JVL/V-stemrecht weer
klonk fors te Gent — met meer 
dan 2.000 Vlaams-Nationalis
tische vrouwen — tijdens de eer
ste grote meisjeslanddag in het 
naoorlogse Vlaanderen van 
1919. Vanaf 1925 werd Ik Dien, 
zoals het AKVS, volop door de 
kerkelijke overheid bestreden. 
Alaar GrabriëUe Van Caeneg-
hem, Julia Putman, Nora 
Puype, Colomba Thiel, Angela 
Dosfel-Tijsmans en Jetje Claes
sens — allen gelovig — weken niet 
voor de kromstaf. En dat zijn 
slechts enkele meer bekende na
men uit de lijst van de vele 
me^k^vaardige I.D.-vertegen-
w^oordigsters voor die tijd. 

Men mag zich afvragen — indien 
er geen kerkelijke vervolging en 
geen 2e W O met koUaboratie en 
repressie zouden geweest zijn — 
welke grote stempel deze 
Vlaams-Nationale vrouwen-
ploeg op onze Vlaamse maat
schappij en emancipatie wel zou 
gedrukt hebben. Ook de so
cialistische voorman Kamiel 
Huysmans (1871-1968) en oom 
van Jetje Claessens, getuigde 
dat meermaals binnen zijn fa
milieverband. 

Inderdciad, tientallen van die 
Dietse Meisjes vinden we bin
nen die halve eeu'w, vooraan 
terug in kloosterorden, op verre 
missieposten, als verpleegsters 
en leerkrachten, met telkens een 
originele uitdrukken van hun 
grote waardenbeleving voor 
mens-en-volk. 

E^n voorbeeld slechts: de nu — 
door haar palliatieve zorgen — 
bekend ge\vorden zuster Leon-
tine, was ooit als Joske de Buys-
scher een DMS'ster. Zij voelden 

en beleden het Dietse of heel-
nederlandse, alsof die Oranje-
droom voor het grijpen lag, als 
je er maar goed voor ,,werkte" ! 
Steevast anti-Belgisch, ijverden 
ze voor een onverfranst maar 
ook voor een onverduitst Vlaan
deren. De berichtgevers die nu 
slordigweg de Dietse Meisjes-
scharen, waarvan Jetje Claes
sens de algemene leidster zou 
worden, met de Bund Deut-
scher Madel in één kollabo-
ratiepot stoppen, werden ver
keerd ingelicht of zijn te k-wader 
trouw. 

SCHAARBEEK 

De vader van Jetje Claessens 
stamde uit Alaaseik, moeder 
kw^am uit Bilzen. Een echtpaar 
met ondernemingszin en hoge 
kreativiteit. Vader-apoteker 
startte aan het Liedtsplein in 
Schaarbeek met een onder-
zoekslabo én een apoteek, die 
moeder in de hand hield. Maar 
de Ie W O legde veel van vader 
Claessens' wetenschappelijke 
plannen stil. Daarom vertrok hij 
als scheikundige (voor de be-
handehng van water) naar 
Kongo. Malaria-aanvallen hiel
den hem echter vanaf 1930, 
„thuis". Jetje leefde als de 
tweede jongste tussen de andere 
vier kinderen. 

Allen belandden ze voor hun 
schoolse vorming in pensiona
ten: Borgloon, Hasselt en Val-
meer. Moeder Claessens-Huys-
mans werd een der eerste vrou-
wehjke kaderambtenaren bij het 
toenmalige ministerie van Kun
sten en Wetenschappen, later 
bij dat van Financiën. Johanna-
Camdla-\j\xó.e.T\n^- Henriette-
Maria Claessens kreeg haar 
tw^eede doopnaam van haar be
kende oom. Naar de geest van 
die tijd zou de Schaarbeekse 
dooppriester hem niet in „zijn 
kerk" bij het doopsel toelaten ! 

Het zou even'wel dezelfde oom 
zijn, die Jetje op Sint-Niklaas-
dag 1950 — na 6 jaar en 3 
maanden gevangenisstraf, — uit 
Sint-Kruis (de Brugse vrou-
^vengevangenis) vrij kreeg. Zijn 
hulp bleek doeltreffend gew^eest 
te zijn! Tijdens haar gevan
genistijd huwde ze Frank De-
laeter uit Leffinge „met de 
handschoen". 

Dat was de eerste stap voor haar 
vrijlating. Over Frankrijk was 
deze leraar Engels-Nederlands 
als Oostfrontvnjwilliger (zon
der ooit daar toegekomen te 
zijn) naar Spanje gevlucht. Op 
de grens van Baskenland in 
Iruna (Pamplona) bleef hij een 
tijdlang privé-leraar bij een 
adeUijke familie. Hij liet van 
daaruit Jetje niet in de steek. 
Kamiel Huysmans bewerkte 
voor zijn nichtje de familie-her
eniging, op voorwaarde dat zij 
onmiddellijk het land verliet. 

Frank Delaeter droomde in Ar
gentinië een nieuw leven voor 
„incivieken" en werkloze West-
vlaamse vissers. In Mar del 
Plata zou Jetje Claessens met 
hem dat nieu-w leven beginnen. 

Twee Dietse Meisjes (die niet 
„verbrand" waren) haalden in 
die beloken tijd ,,de leidster" af 
uit de gevangenis van St.-Kruis. 
Veiligheidshalve geschminkt en 
met een aardig vrou-wendoekje 
op het hoofd — om onderweg 
niet herkend te worden — be
landden ze bij haar zus te Leu
ven. Vandaar (met reispapieren 
in orde gebracht door oom Ka
miel) vertrok ze naar een uit
geweken Vlaams landbouw^ers-
gezin in het Franse Orleans. 
Met een Oostende-DoverbUjet, 
bereikte zij veUig Karel De-
laeters oudste zus, in Engeland. 
Vanuit Southampton ondernam 
ze tenslotte de overtocht naar 
Buenos Aires. 

DE NOORDZEE-
VRIENDEN 
Al lesgevend bouwden zij in 
Mar del Plate hun gezin uit. 
Frank Delaeter op de fiets, 
werd er snel — als meertahge 
Vlaming en kerkkoorleider — 
een populaire professor. Ooit 
hebben wdj voor hem en enkele 
leden van de „Vlaamse kolonie" 
in Argentinië een reeks nep-
diploma's klaargestoomd, toen 
een nieu'we Argentijnse w êt 
deze vereiste voor buitenlandse 
lesgevers. Te vroeg, op A sep
tember 1981, stierf Frank. Ook 
twee van haar kinderen zouden 
Jetje voortijdig ontvallen. Piet, 
bij -wie ze inwoonde, huwde op 
29 mei 1976 met Greetje 
Logghe, een Westvlaamse ka
piteinsdochter uit de grote fa
milie aan de 

Chubutrivier in Mar del Plata. 
Het mooie, gastvrije witte huis, 
zagen velen in de BRTN-Pa-
norama-reportage van Dirk 
Mampaey (voorjaar 1993) on
der de titel: Wat gebeurd id, ui 
gebeurd. 

Met De Noordzeevrienden; de 
Vlaams-Nederlandse werking 
in Alar del Plata, werden 11-
julivieringen opgezet; onder-
wdjs in het Nederlands; „De 
Schakel" — het kontaktblad met 

O— 

Vlaanderen — uitgegeven, enz... 
Jetje droomde ook van een de
gelijke technische school in Mar 
del Plata. Op 24 april 1987 
schrijft zij naar onze familie: 
„Zou België hier niet zo'n dchooi 
kunnen financieren ? Ze zou binnen 
enkele jaren renderend kunnen zijn. 
Er zijn hier overal afdelingen van de 
Alliance Frangaide en er id ook een 
bloeiende Duitde dchooL Een 
Vlaamde technidche dchool zou duk-
deé hebben. In de voormiddag: een 
Argentijnse vorming; in de namid
dag met eigen leerkrachten, een Eu-
ropeed- Vlaamd programma." 

Hciar heelnederlandse, opvoed
kundige zin klonk er eens te 
meer in door. Ze heeft die tot het 
laatste beleefd. Haar grote 
briefwissehng met Vlaanderen 
bewees dit. Onverwachts is zij 
op zondag 21 mei 1995 niet 
meer teruggekeerd uit het zie
kenhuis. Op haar werktafel la
gen meerdere brieven, die nog 
„naar overzee" moesten ver
trekken... Omwille van Piet, 
Greetje en de kleinkinderen, 
verankerd in Argentinië, ver
koos ze om in Argentinië verder 
te blijven leven en er ook te 
sterven. 

Politiek liet ze zich in Argentinië 
niet verleiden tot enige belang
rijke uitspraak over de Vlaamse 
beweging. Maar in vele brieven 
bepleitte zij steeds de Vlaamse 
zelfstandigheid én ook de een
heid tussen de Vlaams-Natio
nalisten. Haar nieuwjaarswens 
van 31 december 1992 luidde: 
„ Van gander harte wend ik de familie 
Kuijperd een dchoon en gelukkig 
nieuwjaar. Moge 1993 U goede ge
zondheid brengen en de vervulling 
van Uw intiemdte wenkten. Moge 
Vlaanderen zelfdtandig worden en de 
ruzied overbrugd." Meer dan wie 
ook wist ZIJ hoe dodelijk en 
nutteloos voor de Vlaamse ont
voogding de (voor)oorlogse ru
zies tussen de Vlaams-Natio
nalisten w^aren geweest. En hoe 
bewust had ze de nefaste Duitse 
opbod-invloed van De Vlag en 
de volksvreemde Hitlerjeugd 
niet bestreden ? 

ZELFSTANDIGE KOERS 
In Bruno De Wevers Greep naar 
^«/Kzfy^f-hetVNV 1933-1945-
lezen we hoe kunstmatig die 

vooroorlogse- en bezettingeens-
heid in de Vlaams-Nationale 
rangen - omwille van de vele 
disputen/ruzies — wel was. Het 
AVNJ werd gaandeweg vanaf 
1937 in het VNV-vaarwater ge
bracht. En tijdens de bezetting 
herleidde het VNV, zonder de 
specifieke eigenheid van het 
jeugdwerk te eerbiedigen, van 
bovenuit deze jeugdwerking tot 
het N S J V (Nationaal-Socialis
tische Jeugd Vlaanderen) ! Ge
lukkig zag iedereen dit niet zit
ten... 

Velen bleven in mindere of 
meerdre mate dissident met 
Dietse-contra Germaanse in
stellingen ! De grootnederlan
ders gaven zelfs enkele klan-
destiene ,,Blauwvoet"-en uit. 
Ook Jetje Claessens was het 
met die volksvreemde pom-
peuse kollaboratienaam 
(NSJV) niet eens. En met haar 
Dietse Meisjesscharen bleef ze 
een •wankele-zelfstandige koers 
varen in de geest van ,,lk Dien". 
Weliswaar bleef ze ,,trouw aan 
de leiding, aan dr. H. Elias". Als 
algemene leidster van de Dietse 
Meisjesscharen zou ze de zeven 
door het VNV op 26 april 1944 
uitgesloten leidinggevende 
grootnederlandse DBV'ers, 
w.o. Remi Pirijns en Pol Daels, 
niet volgen. (Leo Poppe die 
later ook uitweek naar Argen
tinië, nam dan de DBV-leiding 
over.) Gezagsgetrouwheid 
stond in die betwiste jaren als 
„hogere waarde" meermaals bo
ven het recht op verscheiden
heid... Die gezagsgetrouwheid 
betekende achteraf een der aan
gevochten kernpunten van haar 
proces! Haar vreselijke audi
teur Mare de Smet (die dr. A. 
Borms liet terechtstellen) kon 
overigens weinig schuldigs vin
den in het Dietse Meisjesscha-
ren-dossier. Maar de symbool
waarde voor die tijd was groot... 
Vandaar haar terdoodveroorde-
hng. 

In een vraaggesprek met 
„Storm" (tweemaandelijks jon
gerenblad — mei-juni 1977) 
zegde zij bij haar eerste bezoek: 
„Ik hoop werkelijk dat uw ïdealidme 
een voortzetting id van het onze, al 
kunnen dtandpunten anderd zijn. Je 
kan tendlotte ook niet buiten je tijd 
leven.' ' E^n merkwaardige 
zin...voor cJle tijden! Zeker 
wanneer je het pas verschenen 
boek van de jongere en de „ge
vierde" André Leysen „Achter 
de Spiegel — Terugblik op de 
Oorlogsjaren" leest. 

Hij werd: eredoctor van de K â-
tolieke Universiteit van Leu
ven ; voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Agfa-Gevaert en 
van de bijhorende houdster
maatschappij (holding!) Ge-
vaert; voorzitter van de 
Vlaamse Uitgeversmaatschap
pij met het vlaggeschip „De 
Standaard"... Hij „maakt deel 
uit van de bestuursraden van 
verscheiden Belgische en bui
tenlandse ondernemingen en or
ganisaties", enz... 

Deze „bedrogene van de Füh-
rer-kultur, in de ban van een 
mytfac die miljoenen bezielde" 
(blz. 119) leidde ooit het Ant
werpse groepje Hitlerjeugd, dat 
vernietigend neerkeek op de 
Blauwvoetvendels en de Dietse 
Meisjesscharen... 

Willy Kuijpers 
senator 

WOENSDAG 31 MEI 1995 



MMORM 
HUGO SCHILTZ OVER HEKTOR DE BRUYNE: 

„VLAANDEREN ZAL UW INBRENG MISSEN" 
Zaterdag 2 7 me i w e r d te Krui-
b e k e H e k t o r de B r u y n e be
graven. H u g o Schi l tz sprak er 
vo lgend In M e m o r i a m uit. 

Hektor, 

Goede kameraad, trouwe mededtrij
der, het lot heeft a uit uw lijden 
verloot. Een lijden dat gij man
moedig en lucied, zoaló je altijd 
geweedt bent, hebt gedragen, ge
relativeerd en verwerkt tot het u te 
machtig werd. 

Een moedig man waart ge, ui het 
vasthoudend verdedigen van wat gij 
voor goed en waar hitld, ook al 
druiate dit éomö in tegen heersende 
opvattingen. Deze moed bracht u 
twee maal in de gevangenis, waaruit 
gij telkens geestelijk ongebroken zijt 
buitengetreden. Moedig ook in eigen 
kring wanneer het er op aankwam 
binnenskamers uw vrienden, partij
en strijdgenoten te wijzen op wat ze 
naar uw mening fout deden. Maar 
daarbuiten vormde je steeds front in 
een onwrikbare loyauteit. 

De liefde voor uw volk en de aan
vaarding van de opdracht die in uw 
wezen was neergelegd: „dit volk mede 
te doen herleven", waren de on
uitwisbare bakens die de koers van 
uw professioneel en politiek leven 
hebben bepaald. Deze trouw en Lxy-
auteit maakten u heud niet blind 
voor de gebreken van dit volk noch 
van de Beweging nut diezelfde naam. 
De onwrikbaarheid van uw diepste 
overtuiging ging immers gepaard 
met een zeldzame klaarziendheid die 
u de waardeloosheid, de domheid van 
veel oratorisch radikalisme en on
nadenkend extremisme deed door
zien. Uw radikalisme was er een van 
doordachte systematisch dagdage
lijkse plichtvervulling in het grote 
kader van de Vlaamse heropstan
ding. 

Gij kende uw volk. Hektor, en gij wist 
hoezeer dit volk achter veel felle 
woorden een meer dan gemiddelde 
behoedzaamheid verbergt en dat het 
de naweeën in zich draagt van eeu
wenoude gezagsgetrouwheid, na de 
val van Antwerpen voor Farnese en 
de uittocht uit Vlaanderen van het 
grootste deel der onafhankelijk den
kenden. En bijgevolg de Vlaamse 
heropstanding noodgedwongen gere
aliseerd moest worden via de lange 
mars door de instellingen. Vandaar 
de evidentie en de konsekwentie 
waarmee gij op verzoek van uw partij 
en ondanks alle kritiek van oude 
vrienden, één van de eerste Vlaamse 
nationalisten geweest zijt die een 
Belgisch ministerambt hebben aan
vaard. 

Het talent waarmee gij op rege
ringsniveau in een korte tijd het 
bewijs hebt geleverd van uw grote 
kennis van de internationale ge
schiedenis en van de essentiële be
ginselen van de geopolitiek, hebben 
indruk gemaakt en hebben aan het 
Vlcuims-natwnalisme een groot 
prestige bijgebracht in kringen waar 
men zulke degelijkheid voorheen niet 
vermoedde. 

Het Vlaams-nationalisme recht la
ten wedervaren en het de kans geven 
daadwerkelijk nude te beslissen over 
de strukturele ontwikkelingen van 
Vlaanderen was de opdracht die gij 
uzelf had gegeven en vasthoudend 
nastreefde. Het feit dat gij er een 
begin hebt kunnen aan geven en dat 
er nadien, mede dankzij dit begin, 
een spektakulaire vooruitgang werd 
geboekt was voor u een reden tot stille 
vreugde en voor ons een reden tot 
grote dankbaarheid. 

Zij du u gekend hebben, en het zijn 

DENKEND AAN DAENS 
O p 5 jun i 1994 hield gewezen 
VU-sena to r , Europar l ement s l id 
en N C O S - v o o r z i t t e r Maurits 
Coppieters tijdens de Daensdag in 
Aalst de feestrede. D e eminence 
grise van de sociale, Vlaamse en 
d e r d e were ldbeweg ing w e r d 
ver leden w e e k 75 jaar. D i t 
v o r m d e v o o r he t Pr ies te r 
Daens fonds en Perspect ie f Uit
gaven de aanle id ing om de 
Daens - r edevoe r ing v a n C o p 
pie ters Kijk dan toch naar de wereld 
van vandaag te publ iceren in een 
sobere en ve rzo rgde b r o c h u r e . 

In zijn r edevoer ing m a a k t e 
Coppie te r s de ve rb ind ing tus 
sen de geschiedenis en de ak-
tuahtei t , tussen he t V laande ren 
ten tijde van D a e n s en het 
V laande ren van vandaag . Hij 
p u t t e daarbi j o.m. uit de toe
sp raken van pr ies ter D a e n s in 
he t par lement , en zet te d iens 
sociale bew^ogenheid, rel igieuze 
over tuiging, Vlaamsgez indhe id 
en pacifisme in de verf. Telkens 
m a a k t Coppie te r s de vergeli j
k ing met de huidige toes tand . 
Hij v raag t zich b v b . af w a a r o m 
in progress ieve, l inkse k r ingen 
v a n d a a g het Vlaming-zijn mis
k e n d word t , en de Vlaamse ont-
voogdingsstr i jd misprezen 
•wordt, niciar ook, w a a r o m in 
Vlaams-radika le k r ingen zo 

er velen, weten bovendien dat uw 
rotsvaste trouw, uw systematische 
mzet voor de Vlaamse zaak steeds 
werden beleefd in een hoofse stijL Gij 
hield niet van de boertigheid, de ver 
doorgedreven nonchalance die in 
Vlaanderen al te vaak verward wordt 
nut autenticiteit, en bij Vlaamse 
aktiviteiten soms nogal grif aan bod 
komt. Maar men moest u al heel 
goed kennen om iets te merken van 
uw afwijzen van deze trek in ons 
volks karakter op een van de vele 
kermissen allerhande waarmee een 
politicus zoal te nuiken krijgt. Want 
ondanks uw scherpzinnig inzicht 
waart ge mild voor uw volksgenoten 
en hun gebreken ving je op met 
schrandere ironie en vriendelijke hu
mor. 

Nog veel meer zou kunnen gezegd 
worden op dit ogenblik dat wij af
scheid moeten rumen: met verdriet, 
in het besef dat Vlaanderen uw 
waardevolle inbreng zal missen en 
dat wij uw diskrete vriendschap niet 
meer zullen ervaren; nut dank
baarheid voor wat we van u mochten 
leren en wat gij mede hebt ver
wezenlijkt voor ons allen. 

Alleen nog dit Hektor: 

in een tijd dat kwistig adellijke titcL 
over Vlaanderen worden rondge
strooid omdat dit volk, mede dankzij 
u, eindelijk herleeft en zijn kracht 
begint te tonen, en men zich dus 
haast om zijn vriendschap te kopen, 
nemen wij afscheQ van u, die als 
Vlaams-nationalist, hebt getoond 
wat de echte adel is van geest en 
gemoed. 

Vaarwel Hektor, Vlaamse seigneur. 

De Heer zal u genadig zijn. 

H u g o Schi l tz 

makkeh jk app laus geoogst 
w o r d t w a n n e e r de georgani 
see rde arbeiderss t r i jd e rvan 
langs krijgt, w a a r o m d a a r zo 'n 
hviiver v o o r "l inks" bes taa t . 

Copp ie t e r s plei t te er in zijn re 
devoer ing o.m. voor om te cian-
v a a r d e n da t w e v a n d a a g in kr in
gen leven, die komplemen ta i r 
zijn: Vlaanderen-Be lg ië -Eu-
ropa . Hij b r a k een lans voor 
amnest ie w a a r a a n ve rzoen ing 
voorafgaat . Hij n o e m d e \vel-
ove rwogen en kri t isch gekon -
t ro leerde solidariteit tussen de 
regio's, o.m. met onze naas te 
b u u r Wallonië , als de be lang
rijkste t egenmach t tegen een 
naandoze kap i taa l skoncen t ra t i e 
en maffiose park t i jken . Hij 
v roeg zich af of, als V laande ren 
he t zo lang nages t reefde zelf-
bestuiu- v e r w o r v e n heeft, na
t ional isme niet ingerui ld moet 
w o r d e n voor pa t r io t t i sme. 
W a n t , ,,'wie zijn nu, bij ons en 
elders , de onmach t igen , de ge
man ipu lee rde a fhanke l i j ken?" 

(Pdj) 

£ c» Kifk dan toch naar de wereld 
I— van vandaag. Maurits Coppie-

Het ideaal van priester Daens is volgens Maurits Coppieters ook ^''''- Uitg. Perspectief, Minder-
vandaaq nog aktueel. broedersstraat 24, 2000 Antwer-

^ ^ pen (UL 031226.64.05), 1995, 
' " - » « • • • • • • 22blz, 150fr. 
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ü ï ï DE REGIO 
WEST-VIAANDEREN VU-LEDEGEM 

IN MEERVOUDIGE ROUW 
J U N I 

Za. 3 E R T V E L D E : Paul Van 
Grembergen nodigt uit op de Meet-
jeslandse Braadfeesten. Van 19 tot 
24u. in Ertvelde Centrum, Lin-
denlaan-Aardeken. Ook op 4 juni 
van 12 tot 22u. Org. : PVG en alle 
afdelmgen van het Meetjesland. 

Di . 6 O U D E N A A R D E : Geleide 
wandeling met vertrek om 14u. 
Grote Markt, voor restaurant De 
Cridts. Bijdrage 80 fr. voor toegang 
stadhuis en stadsgids. Bijkomende 
komentaar van Leo Puissant (laat
ste private bewoner van het Huis de 
Lalaing, tevens bekend als sekre-

LIMBURG 

M E I 

Wc . 31 T E S S E N D E R L O : Met 
FW-Tessenderlo gezellig Gneks 
eten bij Vangelis, Zwarte Ring te 
Meldert. Apertief, aangeboden 
door de kas, rond 19u. 

J U N I 

Za. 10 G E N K : 7de tuinfeest met 

taris van Walter Lu3rten). Ook be
zoek aan stedelijk wandtapijten
atelier. Iedereen welkom. 

Za. 10 SINT-NIKLAAS: Vertrek 
edukatieve daguitstap ,,Kennisma
king met Diest". Om 8u. l5 aan het 
stadhuis. Org. : Davidsfonds en 
Vormingscentrum L. Dosfel. In
lichtingen: 02/219.25.00. 

J U L I 

Zo. 9 Z O T T E G E M : 11 Juli-bar-
becue. Van Hu.30 tot 15u. in de 
Bevegemse Vijvers. Volw. 400 fr., -
12j. 250 fr. Org. : Vlaamse Vrien
denkring Zottegem. 

braai, limburgse vlaai en koffie. 
Zang door Scheldekoor en Stonne 
Wouters (orgel). Om 14u.30 in de 
tuin van de Slagmolen, Slagrao-
lenstraat. Vooral inschrijven (450 
fr) op rek. 335-0136262-23 van 
SMF-Limburg, St.Truiden, of tel. 
011/68.76.47. Niet-eters: steun en 
toegangskaart: 100 fr Org. : SMF-
Limburg. 

TEHEUSDEN-ZOLDER 

OPEN INFO-AVOND 
OVER IJZERBEDEVAART 
O p vr i jdag 9 jun i 1995 gaa t in A f s p r a a k : 9 juni om 19u.30 in 
H e u s d e n - Z o l d e r een open info- K C Heusden -Zo lde r , D e k e n 
avond door over de I J z e r b e - s t raa t 4 0 te Zolder , 
devaa r t . 

P r o g r a m m a : 

19u .30: W e l k o m en 
F l a n d e r s Fields" . 

film , ,In 

20u . : Pane lgesp rek me t G u i d o 
Sweron , D o o r Vandue ren , 
F r a n s Vanst ippelen , Lionel 
V a n d e n b e r g h e en WUfried Ro-
siers. 

2 I u . 3 0 : Info- en p r o p a g a n d a 
mater iaa l 68ste I J z e r b e d e 
vaar t . 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
RENDEERT 

02/219.49.30 

VU-WEST-LIMBURG 
BEZOCHT EUPEN 

• O p 22 j anuar i 1995 ontviel 
ons op 73-jarige leeftijd A n d r e 
Lakiere , ech tgenoo t v a n me
v r o u w S imonne Liebaer t . 

• O p 1 mei 1995 in zijn 63ste 
levensjaar verl iet ons Leon 

VLAAMS-
BRABANT 

J U N I 

Vr. 2 L E N N I K : Om 20u. lezing 
door Ludo Abicht over ,,Humor in 
alle ernst". Om 20u. in het Ge
meentehuis. Provinciale vormings
avond van het FVK-Brabant. 

Vr. 2 H A A S R O D E : Ierse zang- en 
poëzieavond met muzikaal optre
den van Erin Gobragh. Om 20u. in 
parochiezaal, Milsestraat (naast 
kerk). Org. Muzich Meerdal i.s.m. 
Iers Kollege Leuven. 

Zo. 4 O U D - H E V E R L E E : Bar
becue van VU-Oud-Heverlee, 
vanaf 12u. bij de Paters Don Bosco, 
Waversestwg. Info: Jef en Ciska 
(016/47.13.23). 

D i . 6 A S S E : Gespreksavond over 
De Nieuwe Ex:htscheidings\vetge-
ving. Om 20u. in jeugdcentrum 't 
Bronneken, vergaderlokaal boven 
Jeugdhuis, Stationsstraat 88. Org. : 
FACW. 

Peeters , ech tgenoo t v a n G o d e 
lieve Vanacke re . 

• Tenslot te over leed op 8 mei 
1995, bijna 90 jaar oud, F lo ren t 
Acx. 

Innige en kristelijke dee lneming 
aan de getroffen families La
kiere, Pee te r s en Acx. 

VU-VROUWEN 
VERGADEREN 
D e VU-vTouwen nodigen alle 
ge ïn te resseerden uit op h u n ver
gade r ing van d o n d e r d a g 8 jun i 
a.s., om 20u. op he t Bar r ika-
denple in 12 te 1000 Brussel . 

ZOEKERTJE 
• D e Federa t i e van Vlaamse 
V r o u w e n g r o e p e n zoekt b r ieven 
ui t de repress ie-per iode, ger icht 
a a n v r o u w e n of geschreven 
door v rouwen , thu is of in de 
gevangen i s : s tu ren n a a r F W , 
t.a.v. M a r t i e n Bode , Bennes teeg 
2, 9000 Gen t . Tel. 09/223.38.83. 
F a x : 09/223.71.87. 

IN MEMORIAM 
PALMYRE CUVELIER 
O p 13 mei j . l . is op 69-jarige 
leeftijd P a h n y r e Cuvelier, echt
genote v a n WiUy Roose over
leden. PcJmyre w a s de doch t e r 
van de vooroor logse u i tba te r 
van he t Vlaams H u i s te Brugge . 
Vanaf haa r 10 jaar w a s zij lid 
van de Ker l innekes en de D M S . 
O o k n a de repress ieper iode 
bleef zij niet van tegenslcigen 
gespaa rd . M a a r h a a r echtge
noo t Wil ly w a s er s teeds om 
h a a r te s t eunen en m o e d in te 
sp reken . Palnryre v/as altijd 

rechtlijnig, h a a r Vlaams-nat io-
nale over tu ig ing w a s ro tsvas t en 
s teeds w a s zij b e k o m m e r d om 
de toekoms t van onze par t i j . 
Bovendien w a s zij de mede 
mensel i jkheid zelve en gedien
stig voor iedereen. 
12en s lepende ziekte heeft het 
uiteindelijk gehaa ld . Wij zullen 
ha*ir missen m a a r verge ten zul
len wij h a a r n i e t ! 
Aan onze goede vr iend Wil ly 
w e n s e n vAj veel s te rk te toe . 

M a r e D e Vr ie se 

WEST-VLAANDEREN 

De Volksunie We^t-Limburg en het Vormlngdcentrum Lodewijk 

Dodfet trokken erop uit naar de Duitdtalige Gemeenöchap. In Eupen 

maakte men a.m. kenn'u met de Partij der Duitdtalige Belgen, 

waarmee de VU verbonden u) via de Europese Vrije Alliantie, en 

bezocht men de zetel van de Raad van de Duitdtalige Gemeenschap 

(foto). 

V « « V • « 

J U N I 

Wo. 7 I Z E G E M : V-Club voor kin
deren: bezoek aan de kruidentuin 
en speelplein Iso. Afspraak om 
13u.30, Ommegangstraat 5. Inkom 
50 fr. Org. Vlanajo. 

Wo. 7 I Z E G E M : V-Club voor vol-
w^assenen: 3e les Pergamano. Om 
19u.30, Ommegangstraat 5. Inkom 
50 fr., org. Vlanajo. 

Do . 8 B R U G G E : Om 20u. cau
serie over „Het verschijnsel mas-
sahysteri rond de overleden ko
ning", door prof. J aak Claes. In 
Vlaams Ontmoetingscentrum De 
Gulden Spoor. Org. en info: 

I 060/34.30.82, Informativa. 

£ w o . \4 B R U G G E : Voordracht 
I met demonstratie over Bier maken. 
I Om 16u. Meer info: V W G -
I Brugge, 060/59.99.53. 

I Do . 15 O O S T E N D E : 1ste 
1" Spreekavond over kruldengenees-
I kunde. Om 20u. in het Trefcen-
p trum, Aartshertogstraat 4 te Oos-
S. tende-Mariakerke. 2de deel op 

22/6. Inschrijven: 300 fr. voor de 2 
avonden, 069/50.84.80. Org. : 
VOVO. 

D o . 22 B L A N K E N B E R G E : Met 
VWG-Blankenberge néiar Bou
logne. Vertrek om 8u. aan stadhuis. 
Kostprijs 600 fr. Met bezoek ingang 
Euro-tunnel, en Nausica te Bou
logne. Info: 060/41.36.64. 

Wo. 28 B R U G G E : Verrassings-
reis: per trein naar Pare Paradisio 
in Cambron-Casteau. Samenkomst 
station (voorkant, gratis parking) 
om 8u. 

Vertrek om 8u.26. Prijs p.p. 700 fr 
(reis H/T, inkom park). Inschrijven 
voor 14/6 op tel. V W G - B r u g g e : 
050/59.99.63. Org. : V W G -
Brugge. 

J U L I 

Za. 1 Z W E V E G E M : Vertrek edu
katieve dïiguitstap „Kennismaking 
met de Westhoek". Om 8u. aan het 
Gemeentehjk zwembed. Org.: VU-
Zwevegem en Vormingscentrum L. 
Dosfel. 

MECHELEN-
TURNHOUT 
VIERT FEEST 
N a a r jjiarhjks geb ru ik organi 
seert de V U van he t a r r o n 
dissement M e c h e l e n o p zater
dag 10 jun i een groots eetfestijn. 
D i t j aa r valt er ex t ra te vieren, 
w a n t naas t een behoorhjk kies-
resul taa t is er ook he t feit da t 
M e c h e l e n - T u r n h o u t o p n i e u w 
een VU-par lements l id (Kris 
Van D y c k ) naa r Brussel s tuur t . 
Iedereen is d a n ook van ha r t e 
u i tgenodigd om in de v r e u g d e te 
delen en naar Ber laar te k o m e n . 
H e t feest v indt plaats in de zaal 
FamUia ( tegenover de ke rk ) , 
oms t reeks 18u. 

Vooraf inschri jven is we l nood
zakelijk, kon t ak t ee r daa rvoo r 
arr. sekre tar is M i a BiUiet 
(015/51.31.69 - s avonds of 
02/425.10.00 - k a n t o o r u r e n ) . 

ANTWERPEN 

J U N I 

Di . 6 K A L M T H O U T : Miei Cools, 
om 20u. in Cambuus, Heide. Inkom 
200 fr., 260 fr. niet-WB-leden. 
Org. : i.s.m. FW-Kalmthout . 

Vr. 9 BERLAAR: VU-schepen 
Walter Lu3^en zal u te woord staan 
in het gemeentehuis, Markt. Voort
aan iedere vrijdag na tel. afspraak 
(03/482.11.93). 

Za. 10 BERLAAR: Arr VU-feest 
te Berlaar-Heikant, zaal Familia, 
aan de kerk, baan Lier-Aarschot. 
Deelnemingsprijs: 460 fr., -7j. 226 
fr. Tomatenroomsoep, Orloffge-
braad, champignonsaus, groenten-
krans, ijsroom. Avondmaal: 18u., 
nadien gezellig samenzijn. Info: 
016/61.31.69 of 03/482.11.93. 

Ma. 12 K A L M T H O U T : Hypnose, 
een krachtig instrument. Door Paul 
Theeuws. Om 20u. in Salon De 
Raaf, Withoeflel 2, Helde. Org.: 
FW-Kalmthout . Inkom: VTB-
F W - D F - W B - l e d e n : 200 fr, niet-
l eden :260f r 

Zo. 18 BERLAAR: Viering 116 
jaar DF-afdellng met ontvangst op 
gemeentehuis, om lOu., huldemis 
om l l u . Iedereen welkom. Info: 
Walter Luyten, 03/482.11.93. 

Di . 20 K A L M T H O U T : Stadswan
deling „Acht eeuwen zondig Ant
werpen, i.s.m. FW-Berchem. (kan 
ev. verlegd worden naar do. 29/6). 
samenkomst aan Brabo, Grote 
Markt om 20u. Bijdrage 100 fn 
Inschrijven: Paula Cauwenbergh 
(239.66.21). 

J U L I 

Vr. 7 BERLAAR: Guldensporen-
viering om 20u. in de gemeentelijke 
jongensschool. Feest- en bezin-
ningsrede door Kultuurschepen 
Walter Luyten. Gratis toegang. 

Za. 8 H E I S T O / D B E R G : Ge
meentelijke Guldensporenviering 
in kultureel centrum Zwaneberg, 
om 19u.30. Feestrede: Maurits De-
wüde. Gratis toegang. Iedereen 
welkom. 

STAD IZEGEM 
V i W . SPORTCENTRUM-IZEGEAA 

Openstaande betrekkingen. 
Aanwerving van een ISDDER en een SPORTf UNOIONARIS 
De aanvragen, vergezeld van een afschrift van de vereiste getuigschriften 
of diploma's, moeten ten laatste op 15.06.95 aan de Raad van Beheer van 
de VZW. Sportcentrum-lzegem, Stadhuis, 8870 Izegem, toegestuurd 
worden. 
De aanwer^ngsvoorwaarden en alle nuttige inlichtingen kunnen be
komen worden op de personeelsdienst van de VZ.W. Sportcentrum-
lzegem, Stadhuis, 8870 Izegem (tel. 051/30.22.04). 

Namens de Raad van Beheer, 
De Secretans, De Voorzitter, 
A DEGEZELIf F. DUHAMEL 
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' LANDM 
SPORTBOYKOT OPGEHEVEN 

RUGBY-KOORTS OVERSPOELT ZUID-AFRIKA 
KAAP STAD/STELLENBOSCH - Jarenlang hebben de '^nwn. De sfeer in het Nuwe- niet in Nuweland waren, zaten Australische ploeg stelselmatig 
ZuQafrikamn er tevergeefs naar uitgekeken omwlLle mn l^^d^tadion bereikte pas echt aan hun televisietoestel geUuis- opgevoerd. Enkel in h « laatste 
„ . • ' . . I I I / T T ^^n hoogtepunte toen president terd. rnve-ondernemingen kwartier van de wedstrijd ^va-
de LnternatwnaU Sportboykot tegen hun land: de or- Mandela op het veld kwam om hadden voor TV's gezorgd ren de Wallabies in staat enig 
ganuatle van de vierjaariijkde Wereldbeker Rugby op eigen het officiële startsignaal te ge- waarop personeelsleden de he- weerwerk te bieden tegen de 
bodem. Met de afschaffing mn het Apartheids regime kon Y^""- ..-Nelson, Nelson", klonk roïsche strijd van hun landge- overmacht van de Springbok-
Q Q . Q , . . , . -̂ -̂  ^ ,,. ' -.j II . . , het uit de kelen van opgewon- noten konden volgen tijdens de ken. JNa tachtig minuten ver-
Öe droom eindeUjk m vervutUng gaan. Na een kleurrijke jg^ Springboksupporters ter- werkuren. Pubs en restaurants scheen op het skorebord de 27-
openingsceremonie en een presidentiële toespraak werd wijl een zee van Zuidafrikaanse wisten dan weer klanten te lok- 18 overwinning voor Zuid-
verieden donderdagvoormiddag de aftrap gegeven voor de vlaggen op en neer bewoog. In ken met grote TV-schermen en Afrika. 

--) , - 1 , T /o/ • A L I-" naam van de Reeenboognatie speciale — ̂ "•"' " " î -.-". --^^ 

eerste wedstrijd tuisen regerend wereldkampwen Australië ^^^^^ ^ ^ j ^ ^ ^ Mandela ieder- biedingen 
en gastland Zuid-Afrika. 

Dier en öraai 

CHESTER WILLIAMS 
De Wereldbeker '95 leverde van 

grasmat illustreerden Zoeloe
krijgers en Sotho's, zwarte mijn

een welkom: „Jullie aanwezig
heid in Zuid-Afrika bevestigt de 
eenheid in verscheidenheid die 
onze jonge demokratie s3^mbo-
liseert". Na z'n speech werden 
witte en blauw^e balonnen op-

KLINKENDE 
OVERWINNING 
Tegen alle verwachtingen in 
slaagden de Springbokken er al 

zich gewillig meeslepen door de 
traditionele Afrikaanse muziek 
De lucht Wcis gevuld met zwaai
ende handen, vlaggen en span 
doeken. De verschillende groe 

was klaar voor de 
kaanse strijd tegen AustraHë 

hadde Zuidafri- naaaen een afgetekende over
winning voorspeld voor de Wal
labies. Australië is immers de 

Na de wedstrijd was iedereen 
het er roerend over eens dat de 
Springbokken een verdiende 
overwinning hadden behaald. 
Buitenlandse verslaggevers in 
het Nuweland mediasentrum 
vertelden aangenaam verrast te 
zijn door de Zuidafrikjianse 
overwinning. De kans dat het 
gjistland nu in de halve finale 
belandt, is meer dan reëel. E^n 
gelegenheid die door Spring-
bok-aanhangers meteen werd 
aangegrepen om feest te vieren 
tot in de vroege uurtjes. „Va-
naand kuier oiu lot dagbreek toe, 
want du L) die grootdte dag nóg vir 
Suid-Afrikaanje rugby", aldus een 

De atmosfeer in en buiten het huidige w^ereldkampioen en 
stadion in Kaapstad kan ver- heeft meer speelervaring. De 

pen gingen na hun respektieve geleken worden met de stem- overmoed van de Australische 
optredens naast elkaar staan op ming tijdens een belangrijke in- spelers, de motivatie van de 
een groot blauw doek om de terland België-Nederland. Hoe- Springbokken en de aanhou- i i i • v 
Zuidafrikaanse landkaart uit te wel Hemelvaartsdag geen wet- dende aanmoedigingen van de dolgelukkige Jvaapse supporter 
beelden. telijke feestdag meer is, kwam supporters gaven de eerste helft ™ *̂ °P '^^ achtergrond een kon-

de Zuidafrikaanse maatschappij echter een totaal ander uitzicht. '^^^ ^an luid toerende wagens. 
Na de voorstelling van de zes- donderdag grotendeels tot stil- Zuid-Afrika kon de rustperiode "^oenie eens prraat nte va nn 
tien deelnemende landen door stand. In de straten van Stel- ingaan met een voorsprong van 
kinderen, zong P.J. Powers het lenbosch was er geen levende één punt (14-13). In de tweede 
Wereldbekerhed A world in ziel te bespeuren. Diegenen die speelhelft werd de druk op de 

reënhoogmuie nie; onj het vandag 
die hele pot goud gekry". 

Filip Vandenbroeke 

SOCIOLOGIE OP MENSENMAAT: 

HET WORDT NOOIT MEER ALS VROEGER 

, .. r p f. werkers, plaas'werkers, boeren 
Dl) de aanvang stot or voor ver- .. "̂  j ..i i -j vv.i.i.N. ^i. -^xa^yy^ .̂ «1̂ 1111̂ 1̂  wp- ,-. , - - , , 
1 • 1- • 1 1- > • T 1 mosluns,... de nike verschelden- „„!„,.„„ T„.- OU* .,<.̂ „1I,t̂ ^ U t̂ snel in hun stempel op de ope-
hitte politieke diskussies. In de , -j r̂  •{ . p . , j , gelaten, lot slot vertolkte het . t- S , , ^ 

1 1 n • • held van Zuid-Arrika. in de ;„„„„„„„],„„„ ,,„„ r>^.,I,^„ok^.. nmeswedstnid te drukken, 
ogen van de zwarte bevolking IS •, ,. ^ c • u r r jongerenkoor van Urakensber- r, ^ ^ u c ^ 

1 1 •• - . . 1 1 1 1 tribunes heten öpnngboktans „^„ j ^ „^*;„„^l„ 1;<>J„„„„ All̂ c hiookmakers en rugbv-ranaten 
rugby een bij uitstek blanke _;^i, _;„; ,^ 5 J ]„ gen de nationale liederen. Alles L „ J J _ _ „c~„.t„i:„_j., 
sport. Het Zuidafrikaanse vijf
tiental telt slechts één zv̂ ârte 
speler: de 24-jarige vleugel 
Chester Williams. Volgens ken
ners behoort hij tot het kruim 
van de rugby-spelers in de •we-
reld. Maar wegens een dijspier
letsel moest Williams verstek 
laten gaan voor het treffen met 
de Wallabies (Austrahë). E^n 
streep door de rekening van 
adverteerders, politici en de 
Suid-Afrikaanse Lugdiens die 
hem „gebruikten" om de sport 
aan te prijzen bij de achter
gestelde zwarte gemeenschap. 
WiUiams kan alsnog het veld 
opdraven indien een andere 
Springbok gekwetst raakt in de 
loop van de volgende twee we
ken. 
„Dit zal het laatste Wereldkam
pioenschap zijn waarbij Zuid-
Afrika wordt vertegenwoordigd 
door een spierwit team", ver
telde president Nelson Mandela Onze maatschappij is onder- noodzaak wordt. Niet iedereen is Hooghe dus een doemden- 85% vrijzinnig is gew^orden. 
recent aan de Engelse zender hevig aan grote veranderingen kan dat betalen zodat de de- ker): mensen zijn weliswaar Mensen kiezen op de menu-
ITV. Hij verwees daarbij uit- \vaarvan vooral de snelheid mokratisering enkel een ver- vrijer, hebben over het alge- kaart van de katoheke ober. „Er 
drukkelijk naar de ,,regstel- ^vaarmee ze gebeuren in het oog schuiving heeft tew^eegge- meen een hogere levensstan- L) voor de rrwderne gelovige geen 
lende aksie ten voordele van springt. „Het L) dan ook vrijwel bracht. Nog steeds is het zo dat daard, maar verliezen door tegerupraak tuiden het toejuichen 
zwarten en kleurlingen. ,,De onmogelijk die veranderingen in en- diegenen met voldoende finan- deze, hoofdzakehjk ekonomi- van depaud tijdene een van diend vele 
huidige samenstemng van de kele krachtlijnen te vatten. In dit ciële middelen, meer kansen sche, vooruitgang wel een mo-
Zuidafrikaanse ploeg zal veel boek probeer ik dit toch te doen: een hebben op een tweede (bui- reel kader, 
waarnemers niet ontgaan", al- soort gochiedenu) van de 20éte eeuw tenlands) diploma dat gemak-
dus nog Mandela. Op de voor- in zeven hooftstukken.", schrijft keiijker toegang verschaft tot de 
avond van de Wereldbeker '95 Mare Hooghe in de inleiding arbeidsmarkt. Talent en door
heeft minister van Sport en van Het wordt nooit meer aU vroe- zettingsvermogen zijn dus nog 
Ontspanning Steve Tshwere ger. Dat is krasse taal die enige altijd niet voldoende. 
(ANC) trouwens een aantal huiver opwekt. Allesomvat- „ 1 r 1 1 1 
misnoegde ANC-senatoren op tende boeken en dat op amper De auteur heeft het ook over de taal verloren heett, maar dat zi, j-oiieice naaiicrmg, oe cnrisrenjKe 
de vingers getikt omdat ze had- 130 bladzijden ? Ongunstig be- massamedia Hoe meer kom- anderzijds wel verwacht dat de kaartersbond en stuurden hun 
den gezegd de Springbokken vooroordeeld begonnen wf dan munikatiemiddelen er zijn, hoe burgers belastingen betalen en kmderen naar de Chu-o. Nu is 
/ r ^ . r A / - . i x . 11 . . . . o _ minder de mensen kommuni- dat die belastingen voor de ene "at met meer zo: leaer maaKt 

ceren. De nieuwe media luis- Vlaming meer gelijk zijn dan zijn keuze uit het volledig zui-
teren niet, ze spuien enkel. Voor voor de andere. „Meruen die hun lenpakket. „Dit betekent met dat 
de politici zijn ze niettemin van inkomen uit arbeid halen, zijn aan de verzuiung zelj verdwenen ui: de 
ongekend belang: 20 sekonden een bepaalde plaat,» gebonden, en verzuilde instellingen bejtaan nog 
op TV komen, levert niet zelden kunnen nietd andere dan belasting ^l^ifl «" hebben evenveel macht ah 
meer stemmen op dan 4 jaar betalen op die plaatd. (...) Ka- tevoren. Maar hun fundamentele 

bestaansreden Li wel verdwenen: 

Hooghe \iet stelt: „Neem nu het wel gemakkelijk uitwijken naar mensen gelaven er niet meer in, het 
overeenkwotaspelvoordeAr- u c j MA AMI07F geval van een nog jong kamerlid, dat Liechtenstein (...). De belasting- " ' 
gentijnse toernee van de Spnng- . ^ 2 ^ zeer verdiensteUjk werk levert rond paradijzen zijn dan ook de luizen in 
bokken. „Het Spnngbok-team rvAmCKLIU ^ ^ ^ ^ ^ wetgeving. Alleen h dat zo de peL van de internafwnaLe ge-
zal echter altijd op basis van Waarover heeft Hooghe het ingewikkeld dat geen journalist er meenschap. (...) AL, alle postbud-
verdienste worden gekozen, j ^ , Q^^^. Ĵ ^̂  f̂ ^̂^ ^^^ ^^^ iets van snapt, en de naam van ons firma's in Liechtenstein duizend 

onderwijs, over de ontkerke- kaderltd duikt dan ook nooit op in de frank belasting betalen, heeft men vvorden. 
lijking, over de teloorgang van media, (...). Datzelfde kamerlid doet voldoende geld om de gevel van het Dat de zuilen 'nooit meer als 
tradities en over de machts- later een wat ondoordacht voorstel paleis te schilderen, en voor de rest vroeger' worden, kunnen we 
toename van ekonomie en \ve- om belastingen te heffen op peep- heeft de overheid er weinig kop- slechts hopen. Over de andere 
tenschap. Bevattelijk neerge- shows en in de kortste keren is hij een zorgen." Hooghe besluit door te grote veranderingen leest u be-
pend, geen al te pretentieuze bekende Vlaming geworden." stellen dat daardoor enorme ter zelf alles in Hooghes boek. 
bew^eringen met af en toe een hoeveelheden geld onttrokken Wie zich een klein beetje voor 
luchtig fait-divers. LIECHTENSTEIN worden aan landen die het wél Je hedendaagse maatschappij 
Nemen we bijvoorbeeld de pa- Het is met dit soort voorbeelden ' ' " ' ' ' ' ^ ' ' gebruiken. interesseert zal daar zeker ple-
radoks binnen het onderwijs, dat Hooghe een aantal inge-
Dankzij de demokratisering wikkelde menswetenschappe-

het Nuwelandstadion en 2,5 volgen steeds meer mensen een lijke teorieën weet te verkleu-en 
miljard TV-kijkers in 125 lan- hogere opleiding, geheel naar voor een groot pubhek. Daar-
den waren donderdagmiddag wens. Datzelfde feit heeft echter naast biedt hij geregeld weer- .̂  ^. _ 
getuige van het begeesterende een waardevermindering van werk aan de euforie die meestal nog slechts 15% van de Vla- 'fe'*'?' -("^y-Jyyy, Mare Hooghe, 
openingsfeest voor het wereld- het eerste diploma tot gevolg met vernieuwingen gepaard mingen wekelijks naar de kerk ' " ^ ' *^'^^^ Halewyck, Leuven, 
kampioenschap rugby. Op de waardoor een tweede stilaan gaat (voor de 'hokjesliemebber' gaat, betekent niet dat de andere l""j> lj(> "Iz., 49Sjr. 

Diezelfde ekonomische macht 
brengt ook de legitimiteit van de 
politiek in het gedrang. Mensen 
stellen vast dat de politiek de 
greep op de vrije ekonomie to-

reizen, en het vrolijk naast zich neer 
leggen van alles wat du paus over 
anti-conceptie zegt." Wachten tot 
Pinksteren dus. 

Hetzelfde gebeurt met de ver
schillende zuilen. Tot voor 30 
jaar gingen mensen naar de ka-

(Zuid-Afrika) niet te zullen ook aan de lektuur. Ons voor-
steunen wegens de eenzijdige oordeel bleek gelukkig onjuist 
selektie. te zijn. Het werkje valt zeer 
In een reaktie verklaarde goed te pruimen en geeft een 
Edward Griffiths, hoofdbe- ^"f^ staaltje weg van dure so-
stuurder van de Suidafrikaanse ciologie op mensen- of mas- ^ ^ ^ ^ ^^^mi 

Rugbyvoetbalunie (Sarvu), dat s a n i ^ t , j o d d al te hard werken, of zoals pkaalhezltters daarentegen kunnen 
de unie binnenkort zal beslissen vulganserend te worden. 6 . . . . f . y . 

voegde hij eraóin toe, „we kun
nen dit zonder gewetensproble
men doen als in de lagere af
delingen voldoende aandacht 
wordt besteed aan ontwikke
ling. Genoeg spelers uit alle be
volkingsgroepen kunnen zo de 
ervaring verwerven die daar
voor nodig is." 

DOLLE DONDERDAG 
Zowat 50.000 toeschouwers in 

zijn lege dozen geworden. Maar zo
als wel vaker gebeurt overleven in
stellingen zichzelf, ook als hun reden 
van bestaan al lang verdwenen 'is." 
Het zijn politieke 'concerns' ge-

ZUILEN 
bele 

(gv) 
Interessant vonden we ook het 
gedeelte waarin hij het heeft ^ Het wordt nooU meer oL vroe-
over de ontkerkelijking. Dat Sl^r, België een halve eeuw mo-

^ ^ - WOENSDAG 31 MEI 1995 
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TEDöNMfflG 
TIEN LERAARS-KUNSTENAARS VAN SINT-LUCAS GENT 

VLAAMSE KUNST TE SINT-PETERSBURG 
Het Hoger Instituut voor Beel
dende Kunsten Sint-Lucas 
Gent IS een kind van zijn tijd. 
Het lerarenkorps weerspiegelt 
dciarvan de diversiteit: eenheid 
en verscheidenheid is, zoals 
overal, zoek. Alles is mogelijk, 
alles geschiedt. Figuratieven in 
het spoor van de klassieke tra
ditie, maar ook abstrakten die 
inmiddels klassiek zijn gewor
den, funktioneren er naast de 
installatie-kunstenaars of de te-
oretici die niet ,,het doen" maar 
het „nadenken over het doen" 
als hun kunst beschouwen. 

KLASSIEKE TRADITIE 
Een segment van dit leraren
korps, zijnde tien kunstenaars 
die zich verbonden weten van
uit de klassieke figuratieve tra
ditie maar verscheiden vanuit 
de eigen persoonlijkheid, stellen 
vandaag tentoon te Sint-Peters
burg, en dit in de Akademie 
voor Architektuur en Beel
dende Kunsten, het vermaarde 
Repin-instituut. Deze tentoon
stelling kadert in een samen
werkingsakkoord van beide in
stituten en is tevens een ant
woord op twee voorafgaande 
tentoonstellingen van het Re
pin-instituut in Vlaanderen. 

De drijvende kracht achter dit 
alles is Harold Van de Perre, 
leraar aa.n Sint-Lucas Gent en 
gastdocent (sinds 1993) aan het 
Repin-instituut. 

Gemandateerd door zijn direk-
teur, stelde hij de selektie samen 
en realiseerde de tentoonstelling 
vanuit de volgende reaUteit: de 
Akademie van Sint-Petersburg, 
sedert 250 jaar de belangrijkste 
van Rusland, is bijzonder be
kend voor haar hoogstaande 
akademische opleiding en haar 
onveranderlijke klassieke tradi
tie. 

De kennis vsui de anatomie, de 
studie naar het naakt, het por
tret, de natuur en de studie naar 
de meesters, blijft de stelregel. 
Ook de grondige kennis van het 
metier wordt ambachtehjk 
nauwkeurig onderricht en ge
ëist van de student-kunstenaar. 
Pas na de studietijd Ugt de weg 
naar de vrijheid open. 

Landschap (eUi) door Raf Coorevitd 

Hieruit volgt dat deze akademie 
kan bogen op een schare van 
buitengewoon vakkundige te
kenaars, aquareUisten en gra
fici. 

Rekening houdend met deze 
werkelijkheid, werd de selektie 
voor de Vlaamse tentoonsteUing 
zó opgevat dat een artistieke 
ontmoeting van min of meer 
gelijkgestemden in het verschiet 
zou liggen. 

Deze „ontmoeting" werd inge
zet op 18 mei j.1. want op die dag 
werd de tentoonstelling Vlaanue 
Kunét Vandaag — Tien professoren 
t>an Sint-Lucoö Gent met luister 
geopend. 

DUBBEL
TENTOONSTELLING 
Deze opening vond pljiats m de 
Blauw^e Zaal van het museum 
van de Akademie van Rusland 
én in de expozaal van het Repin-
instituut. Beide zalen bevinden 

"Jüèf'' 

zich in het majestatisch aka-
demiegebouw op de Universi-
teitskaai aan de Neva. 

De opening, ingezet door een 
k-wartet met muziek van Mo
zart, werd bijgewoond door een 
bijzonder talrijk en hoogstaand 
publiek, waaronder belangrijke 
kunstenaars van Sint-Peters
burg en vele professoren van het 
Repin-instituut. Onder hen de 
beroemdste beeldhouwer van 
deze stad, de legendarische Ani-
kousjhin, dekaan van de fakul-
teit Beeldhouwkunst; onder 
hen ook de in Rusland over
bekende schilder A.A. Mlnikov, 
dekaan van de fakulteit Schil
deren, en voorzitter van de kul-
tuurraad van deze stad. Het TV-
station van St.-Petersburg 
bracht een verslag van de ope
ning in haar Kultuur-nieuws. 

Vooraf heette de rektor van het 
Repin-instituut, de schilder 
Oleg Eremeëv iedereen welkom 

^ « • # 

en benadrukte hij de samen
werking van het Instituut uit 
Gent met zijn instelling. Nadien 
sprak Jozef Janssens, ere-di-
rekteur van Sint-Lucas en voor
zitter van de raad van beheer. 
Hij onderstreepte de betekenis 
van kuituur en uitwisseling van 
kunst voor het Vlaamse en Rus
sische volk. 

Vervolgens nam de schilder 
A.A. Mlnikov het woord. Hij 
herinnerde aan de grote traditie 
van de Vlaamse schilderkunst 
met genieën als Van Eyck, 
Breughel en Rubens, en in het 
verlengde daarvan wees hij op 
de ^veerklank en de invloed van 
de konferenties-met-dia's die 
Harold Van de Perre reeds bijna 
drie jaar lang te Sint-Petersburg 
als gastdocent brengt. En in het 
licht van deze Vlaamse traditie 
prees hij de kwaliteit van de 
tentoonstelling. 

Na hem dankte Harold Van de 

. « i 

.̂ ^«SSr-'' 

ii:% 

Landdchap (rietpen en penseel) door Irmine Remue 

Perre het Repin-instituut, het 
Museum en alle aanwezigen. 
Nadien werd de dubbeltentoon
stelling voor het publiek ce
remonieel geopend. De nieu'ws-
gierigheid was groot, de \vaar-
dering niet minder. 

STILLE MEESTERS 
Voor Etienne Van De Velde ging de 
waardering vooral naar zijn 
markante naaktstudies en ge
tekende dromen. 

Voor Lu£ Tack betrof het zijn 
verfijnde penseelaanzetten van 
portret en landschap; in de h-
thografische kunst van NicoLe 
HaUberghe werd vooral de ge
raffineerde vereniging van oos
terse invloeden en westerse 
vormgeving opgemerkt. 

Jef Seynaeve maakte indruk met 
zijn klassieke portretstudies en 
„gedroomde' portretten. In 
CarL) Chrutiaen s aquarellen 
prees men de realistische waar
neming in éénklank met de ro
mantische vlucht. 

Roland De Winter oogstte aparte 
bijval met zijn even fantasierijke 
als rijkgekomponeerde gravu
res, houtsneden en etsen. 

Met bijzondere hoogschatting 
werd de inzending van RafCoor-
evitti bejegend, zijn figuurteke
ningen voor hun gedreven te-
kenschriftuur de hand van de 
grote klassieke meesters waar
dig, zijn etsen van stillevens en 
landschappen voor hun rijke en 
intense textuur. 

Eenzelfde hoogschatting vielen 
de „met potlood geschilderde" 
barokke tekenkreaties van Her
wig Dneóschaert te beurt, en prees 
men de lyrische vlucht in de 
even pikturale als panoramische 
landschappen van Irmine Re
mue. 

Eenzelfde waardering gold de 
inzending van Harold Van de 
Perre, de glasraamontwerpen 
voor hun konstruktieve kom-
positoire kracht; de aquarellen 
voor het alomtegenwoordige 
licht dat de tema's doorstraalt en 
vervoert naar een nvytische we
reld. 

In het totaal worden 70 werken 
tentoongesteld. 

Tenslotte dient ook gemeld dat 
de tentoonstelling vi'ordt bege
leid door een prachtige affiche 
en een even mooi geïllustreerd 
kataloogje, beiden in het Rus
sisch. 

E^n en ander werd mogelijk 
door de steun van Sint-Lucas 
Gent en het Ministerie van 
Vlaamse Cultuur — Dienst Ad
ministratie Kunst, en door het 
sponsorship van Alhers-Astros 
en de logistieke steun ter 
plaatse. 

Alisschien kunnen wij deze 
dubbeltentoonstelling best om
schrijven als de aanwezigheid 
van ótdle meei)terd uit Vlaanderen 
op (tegen)bezoek in Sint-Peters
burg. 

c» De tentoonstelling loopt tot 19 
Juni, in de Blauwe Zaa.1 van het 
Mutteum van de Akademie van 
Rusland, en in de expozaal van 
het Repin-instituut. Beide zalen 
bevinden zich in het akademie-
gebouw, Universiteitskaai (aan 
de Neva) te Sint-Petersburg. 
Open elke werkdag van 9 tot 
17u. 
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KÜLT-IMTJE 
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD: 

WAAR BLEEF MOZART? 
De term wedstrijd doet eerder 
aan sport dan aan muziek den
ken. Daarom zijn sommige mu
sici ronduit tegen. Niet wie de 
vonk van de muze bezit en 
breekbaar is als porselein haalt 
het, vinden ze, maar wie vaar
dige vingers heeft en het best 
bestand is tegen druk. Een won
derkind verliest vlug zijn won
der. Een broos meisje moet door 
de hel. Maar er is een keerzijde. 
E^n wedstrijd kan poorten ope
nen voor talent dat anders zou 
verwelken zonder ooit te heb
ben gebloeid. 

PIANO 
Dit jaar stond de piano centraal 
in de Elisabethwedstrijd. Bij de 
laatste twaalf kandidaten zijn er 
minder Japanners, geen Ame
rikanen, wel enkele mensen uit 
Scandinavië - een ongewoon 
verschijnsel — , een paar Ita
lianen en uiteraiard de Russen 
waar het talent uit de bomen 
valt. Ze vormen een pracht van 
een mozaïek. Ik zie ze voor-
bijschuiven: de leiders en de 
volgzanien, de poëten en de ge
weldenaars, de helden en de 
feeën. Uit het vraaggesprek dat 
kommentator Fred Brouwers 
voor hun optreden met elk van 
hen had blijkt hoe open die 
jonge mensen zijn en hoe groot 
hun belangstelling is voor een 
brede waaier van muziek, li
teratuur, sport en - zo zegt de 
geestige Zweed Per Tengstrand 
kurkdroog — ook voor meisjes 
en een goede Bordeaux. Elk van 
de kandidaten speelde als op
gelegd werk „Requiescat" van 
de Engelsman John Weeks, ge-

Tsjaikowski als een onbeschre
ven blad, nog vol verwondering. 
En wie wachtte op het wonder 
kreeg zaterdcig zijn gading. 
Liszt is vaak verguldsel. De 
Duitser Markus Groh maakte 
er goud van. 

Toch had ik hem liever in bv. het 
intieme vierde pianokoncert van 
Beethoven gehoord. En de 
Finse Laura Mikkola, amper 21, 
trof alle schakeringen die de 
aartsmoeUijke Prokofjev ver
eist: kracht, intimiteit en ironie. 
Terecht werden ze eerste en 
tweede, al hadden de meesten 
daar in de buurt de Koreaan 
Park verwacht. Maar belangrijk 
is dat de Parnassus werd bezet 
door de dichters. 

(wdb) 

Luzt u vaak vergnDöeL Be Duitjer Markus Groh (foto) maakte er goud van. 

schreven ter nagedachtenis aan 
zijn in 1993 overleden vader. 
Het werk is geen echt piano
koncert, want de solist krijgt 
weinig kans om zich te pro
fileren. Het lijkt eerder een con
certante simfonie die wordt af
gelijnd door passages met klok
kenspel en zacht spelende hout
blazers, en een pianopartij die 
alleen maar kiemcel bijft, rond
dwalend in het orkest. De ver
tolking van de meeste laureaten 
was bijgevolg weinig persoon
lijk en leunde dicht bij de par-

NAAR EEN ONBEZOEDELDE PLAATS: 

DE VIJFDE DIMENSIE 

De jeugd van tegenwoordig... 
schrijft hoogst uitzonderlijk 
ook wel eens een gedicht. De 
St. Lutgard'udchoolin Merksem 
ging dieper in op die interesse 
van haar leerlingen voor po
ëzie. De leerkrachten Neder
lands staken de koppen bij 
elkaar met een dichtbundel 
als resultaat. De Vijfde Dimeruie 
heet de uitgave en bevat een 
40-tal gedichten van scholie
ren. 

De titel, zo laat de bijgaande 
mededeling ons weten, lag ei
genlijk voor de hand: alle ge
dichten zijn geschreven door 
vijfdejaarsstudenten en de 
achterliggende dimensie is er 
een van vrede en verdraag
zaamheid, waarmee de ini-
tiatiefnemende docenten zich 
tegelijk verzekeren van een 
hitnotering op de 'Progres
sieve Leraren'-lijst van het 
Vlaams Blok. De strijd voor 
een betere wereld is niet meer 
zonder gevaren... 

Onder de gedichten nogal wat 
karamellenverzen die de kli-
chés van dromerige David Ha-
miüon-meisjes nog weten te 
verstevigen, msiar zeer zeker 
ook enkele stukjes die het 
lezen meer dan waard zijn. 
Het initiatief op zich kunnen 
wij slechts toejuichen. Het 

ontleden van C/aM en Kopland 
mag dan misschien tot de 
noodzakelijke stof voor het 
vak Nederlands behoren, de 
beste herinneringen houden 
ook wij over aan het zelf 
schrijven van stukken, of dat 
nu verhandelingen dan w êl 
gedichten waren. Stimuleren 
van kreativiteit en inzet zet, 
waar het liefde voor het vak 
betreft, waarschijnHjk meer 
zoden aan de dijk dan het 
hersenloos opdrammen van 
de betekenis van stijlfiguren. 

Het uitbrengen van zo'n 
dichtbundel heeft meestal een 
goed doel en dat is ook nu niet 
anders: de mogelijke winsten 
worden integraal overge
maakt aan het St. Egi^iu^ge-
nootéchap dat zich onbaatzuch
tig inzet voor (kans)armen en 
verdrukten. Dat, samen met 
de inzet van de scholieren, 
maakt dat iedereen minstens 
kan overwegen zich de dicht
bundel aan te schaffen. 

c» De Vijfde Dimensie, poë
ziebundel door de leerlingen 
van de St. LiUgarditdchool te 
Merksem, 200fr. gewone prij^, 
500 fr. ekdtra dteunprijd, u 
mag uw bijdrage storten op bet 
nummer 789-5129996-72 met 
de vermelding 'Poëziebundel 
vijfde jaar'. 

tituur aan. Toch kwamen de 
markante figuren al naar boven. 
Zo de Italiaan Giovanni Bel-
lucci die met kleur en kontrast 
de piano volwaardig het klin
ken. Zo de Rus Victor Liadov 
die vooral oog had voor de 
dialoog met het orkest. 

Het solostuk dat vroeger het 
middendeel vormde, de kandi
daat in de intimiteit van de 
sonate bracht en bijgevolg een 
ander facet van zijn persoon
lijkheid toonde is nu wegge
vallen. Sommigen betreuren dit 
omdat ze kamermuziek en con
certo even^waardig vinden; an
deren staan achter deze wij
ziging omdat de wedstrijd an
ders te uitputtend wordt. 

SCHAKERINGEN 
Volgt dan het slotkoncerto, door 
de laiu^eaten gekozen naar hun 

gesiardheid en hun verwant
schap met de muziek. Toch 
vreemd dat het kringetje van 
komponisten ook dit jaar alw^eer 
bijzonder klein bleek en eerder 
geschikt voor de virtuoos dan 
voor de dichterlijke ziel. Ik denk 
aan de effektrijke Liszt, het sa
lonstuk van Chopin, de eeuwig 
terugkerende Tsjaikowski en de 
kracht van Prokofjev. 

Waar zijn de weemoed van 
Grieg, de passie van Schumann, 
en vooral de poëzie van Mo
zart? Maar ook hier springt 
talent eruit. De jonge Zuid-
Koreaan Jong-Hwa Park 
raasde in Prokovjevs tweede pi
anokoncert als een windhoos 
doorheen het geweld van het 
orkest, maar hij deed dat als een 
nog ongesiepen maar echte pa
rel. De wat wereldvreemde Rus 
Viktor Chestopal benaderde 

AGUSTA O M ZELF TE SPELEN: 

BELASTING EN 
BELEGGINGSGIDS '95 
Wij hebben de eer en het ge
noegen u eraan te herinneren 
dat uw belastingsbrief uiterlijk 
29 juni 1995 ingevuld en ^vel in 
de bus moet hggen. Dag witte 
stranden in Cuba, dag Ferrari, 
dag villa in Frankrijk. 

Zich beroepend op het phchts-
gevoel van de burger heeft Uit
geverij Petckmatu ook dit jaar 
weer een fijn overzicht uitge
bracht met daarin alle tussen-
wegeltjes, achterpoortjes en 
luchtbruggen die gebruikt kun
nen worden om de behoevende 
medemens zo min mogelijk te
gemoet te komen. 

Heeft ook u op uw kommu-
niefeest kollega's van het werk 
uitgenodigd, studeren uw ge
huwde kinderen nog steeds of is 
die Rolls Royce werkelijk nood
zakelijk voor uw beroep uit te 
oefenen: Pelckmans, uw fiska-
list weet raad. Omdat belas
tingen besparen op zich reeds 
een mooie verwezenUjking is. 

En omdat de Vlaamse toon-
dichter die de belastingsbrief 
mocht opstellen nog steeds niet 
nuchter is, hebben de samen
stellers van de gids ook nog hun 
best gedaan om hun editie al
leszins wél verstaanbaar te ma
ken. 

En, ja hoor, ook hier zit 'de Leo' 
weer tussen, want wat lezen ŵ e 
in bijgaande brief met Speciale 
dossiers '95: „Aankoop van een 
onroerend goed in Frankrijk, (nieuw 
in deze editie) Dit onderwerp kwam 
vorig jaar in een politieke iitroom-
verdmlling. Wij vonden het een reden 
om hier dieper op in te gaan. Dit 
onderdeel behandelt voornamelijk de 
aankoop via een vennootéchap en de 
mogelijkheden om een schemerzone 
te creëren voor de Belgbche fuktu." 
Vanaf p. 337. Ieder gezin zijn 
eigen woning! Nu ook in 
Frankrijk! 

c» BeLuting- e? Belegging^gid>i 
1995, Uitg. Pelckjmuu* - Ka
pellen, 1995, 400 blz., 590 fr. 

oStT^^^ 1 
I Het leven vanï>anJ^^,^,^^,, 

Op diverse fronten wordt 
gepraat over de vorming van 

nieuwe regeringen. Blijft alles 
bij het oude ? Een analyse en 

gesprekken met Louis 
Tobback en Herman De Croo. 

Deze week in Knack. 

De zomer wordt lekker 
Ideeën voor verfrissende 

soepen. Kennismaking met de 
kookkunst van Axel Colonna-
Cesari. Een nieuwe toekomst 
voor Zuidafrikaanse wijn en 
Hongaarse Tokaj. De revival 

van Gewürztraminer. Een 
dossier zomergastronomie, 

deze week in Weekend Knack. 

En verder: 
Bericht uit Sarajevo: Bosnië 
bloedt opnieuw • De Kon. 

Elisabeth-wedstrijd getoetst. 

Knack 
+ W EEKEND KNACK 

TEl.H KNACK + TALEN 

ELKE WOENSDAG TE KOOI' 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 3 J U N I 

HELP! 
De Britse komische film van Richard Lester (1965) met the 
Beatles is een eek maar boeiend verhaal, waarin de hele 
moderne maatschappij en alle tradities op de korrel genomen 
worden. Tussen de Beaties-nummers in wordt ook muziek 
gedraaid van o.m. Wagner en Beethoven. (Ned. 1, om 
14u.55) 

THE GO-BETWEEN 
Harold Pinter baseerde zijn scenario voor deze Britse film 
(1970) op een roman van L.P. Hartley. Een 12-jarige knaap 
wordt de liefdeskoerier tussen een aristokratische vrouw (een 
prachtige rol van Julie Christie) en een pachter (Alan Bates). 
Een schitterende film. (Ka 2, om 21u.30) 

ZONDAG A J U N I 

BORN ON THE FOURTH OF JULY 
Aangrijpend drama van Oliver Stone (1989) naar de au
tobiografische roman van Vietnamveteraan Ron Kovic, een 
„patriot voor God en vaderland" die zich na zijn pijnlijke 
ervaringen ontpopte tot een vermoed anti-oorlogsaktivist. Tom 
Cruise vertolkt de rol met passie en overgave. (VTM, om 
20u.l5) 

DINSDAG 6 J U N I 

EYE OF THE NEEDLE 
Amerik. spionagefilm (1981) naar de gehjknamige roman van 
Ken Pollet. Donald Sutherland is erg overtuigend als de 
brutale en ijskoude Duitse agent die strandt op een eUandje 
voor de Schotse kust en er de knappe vrouw (Kate Nelligan) 
van een rolstoelpatiënt verleidt. (Ka 2, om 22u.l5) 

WOENSDAG 7 J U N I 

TWINS 
Onderhoudende komedie van Ivan Reitman (1988) over een 
genetisch gemanipuleerde tweeling (Arnold Schwarzenegger 
en Danny DeVito) die eikaars bestaan ontdekken als ze 35 zijn. 
De hoofdakteurs, die eigenlijk niet bij mekaar passen, zorgen 
door hun verrukkelijke vertolkingen voor heel wat lol. (Ka 2, 
om 22u.l5) 

D O N D E R D A G 8 J U N I 

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE 
Een bejaarde impressisonistische schilder krijgt elke zondag 
zijn nogal sullige zoon en diens gezin op bezoek. Geheel 
onverwacht komt ook zijn favoriete dochter langs, die hem na 
haar vertrek op een nogal brutale manier bewust maakt van 
zijn eenzaamheid. E^n poëtische film van Bertrand Tavernier 
uit 1984, met Louis Ducreux, Sabine Azéma en Michael 
Aumont. (TV2, om 20u.) 

Sabine. Azéma en Loui) Ducreux in de dobere, poëti)che film Un 
dimanche a Li campagne. Donderdag 8 juni op TV2, om 
20u. 

VRIJDAG 9 J U N I 

PRIVATE BUCKAROO 
Mini-musical van Edward Chne (1942) met het beroemde 
zusjes-trio The Andrew Sisters. Met hun rondreizende show 
trekken zij langs soldatenkampen en worden begeleid door 
H a n y James en zijn band. (Ned. 2, om l lu .55) 

THUNDERHEART 
E^n op feiten gebaseerde Amerik. triller (1992) met Val 
Kilmer, Sam Shepard en Graham Greene. In het begin van de 
jaren '70 werd een FBI-agent naar het Fine Ridge Reservation 
in Dakota gestuurd om er de moord op te helderen op een 
Sioux-indiaan. De zaak zorgde toen voor heel wat op
schudding. (TVl, om 20u.50) 

MET GEMENGDE GEVOELENS 
•A"A' 1/2 Dumb and Dumber 
van regisseur Peter Farrelly 
roept zoals men dat zo mooi kan 
zeggen, „gemengde gevoelens" 
op. Het is zo dat men van som
mige personen kan verdragen 
dat ze na de maaltijd een 
„boerke" laten, en dat je zelfs 
een veest door de vingers ziet. 
Anderen hoeven nog maar een 
geweging naar hun neus te ma
ken, of je denkt al aan de af
schuwelijke korsten die ze eruit 
gaan halen. Akteurs Jini Car
rey, Jeff Daniels, Lauren Holly 
en Teri Garr zijn van de eerste 
kategorie. Hun ruwe, soms 
boertige en brutale café-humor 
gaat erin als zoete koek en geeft 
een portie anti-stress mee, ter
wijl het verhaal toch ook al niet 
zo veel om handen heeft. Het 
draait allemaal om een losgeld 
van 100.000 dollar, die iemand 
bhjkbaar wil hebben, terwijl een 
andere er mee aan de haal is. 
Leuk om op een hete dag, -wan
neer de bioskoop nauwelijks in 
trek is, toch eens naar binnen te 
stappen en eens lekker boertig 
te lachen. 

'k^ Het leven van de „slechtste 
regisseur aller tijden" Ed Wood, 
krijgt gestalte in de naar hem 
genoemde film van Tim Burton. 
Wie een FUmgoer's Companion 
in zijn boekenkast heeft staan, 
kan daar lezen: Wood, Edward 
D. J n r (1922-78). Insept Ame
rican director of grade ,,Z"mo-
vies. Wood is nooit van die 
kwotering afgeraakt. Wood, die 
zelf nogal erg geleek op Tyrone 
Power, startte in de jaren vijftig 
met ,,Glen or Glenda", een tra-
vestietenfilm — zelf %vas hij een 
beroemd travestiet en in al zijn 
werk was dat aanw^ezig. Hij was, 
zelf hoofdrolspeler en zijn fe
tisjisme voor angora-pulls 
kwam er duidelijk in tot uiting. 
Alles was van erg ver gebaseerd 
op wat toen nog een groot 
schandaal was, namelijk de sex-
operatie die de Deense Chris
tine Jorgensen had ondergaan 
om van sexe te veranderen. In 
zijn latere film „Bride of the 
monster" ('56) en „Plan 9 from 
Outer Space" ('56) gebruikte hij 
steeds een aan lager wal ge
raakte (morfine-verslaving) 
Bella Lugosi in de hoofdrol. 

Andere films van hem -waren 
,,Hail Bait" en „The sinister 
Urge' , maar allemaal werden ze 
opgenomen in enkele dagen en 
met een budget waarvoor men 
nu zijn vakantie-video draait. 

Tim Burton heeft het HoUy-
woodiaans leven in de schaduw 
erg goed kunnen vatten en 
Johnny Depp geeft schitterend 
gestalte aan Wood. „Orson 
Welles was 26 toen hij Citizen 
Kane maakte, en ik ben al der
tig", terwijl de akteur die de 
jongste jaren steeds meer boei
ende karakterrollen te vertolken 
krijgt, Martin Landau, een da
verende Lugosi — „Ik ben enkel 
een ex-schrikaanjager" — neer
zet, die als vriend en spirituele 
mentor van Wood gaat fun
geren. Burto nheeft zich dan 
ook toegespitst op deze vriend
schap en Martin landau zorgt 
voor de meest mooie momenten 
in ¥A Wood. De fJm zit vol 
filmhistorie en zal een pubhek 
van cinefielen erg kunnen 
boeien. Zij die enkel een filmpje 
willen meepikken, gaan echter 
beter naar een andere film. 

-k-tck Tot nog toe was de 

Jim Carrey binnenkort ab boertige akteur in 
een rot hem op het Lijf geachreven. 

Dumb e3 Dumber" 

Nieuwzeelandse regisseur Peter 
Jackson enkel bekend bij de 
hoiTor- en SF-fanaten, die in 
drommen naar zijn films gingen 
kijken, wanneer die op het 
Brusselse Festival van de Fan
tastische Füm -werden afge
draaid. „Bad Taste" en ,,Brain-
dead" getuigden niet enkel van 
veel bad taste — maar dan erg 
gesmaakt — maar ook van kennis 
van het genre. Djiarom is het zo 
verwonderlijk dat zijn nieuwste. 
Heavenly Creatures, op som
mige momenten bijna poëtisch 
is, terwijl moord er toch de 
drijfveer van is. Het scenario is 
gebaseerd op een echte moord
zaak, die in de jaren vijftig de 
voorpagina's van de kranten en 
de schandaalbladen haalde. 

Het verhaal: Pauline Parker 
(Melanie Lynsky) is een ietwat 
teruggetrokken meisje, met een 
hele hoop gebrek aan zelfver-
trou-wen. Wanneer het flamboy
ante Engelse meisje Julie 
Hulme (Kte Winslet) in haar 
klas terechtkomt, duurt het niet 
lang of ze sluit vriendschap met 
Pauline, die daardoor uit haar 
schelp — waarin ze zich tot
nogtoe veilig vond — komt ge
kropen. Ze worden onafschei
delijk en hun idool is Mario 
Lanza, die ze om zijn tragische 

dramatiek bijna vereren. Ze 
kreëren een fantasie\vereld die 
ze Borovnia dopen, waarin twee 
geliefden met hun zoon — die een 
massa-moordenaar is — leven. 
Miaar steeds meer zal hun fan
tasie zich gaan vertalen in hun 
dagelijks leven en de twee meis
jes verliezen langzaam aan de 
greep op de -werkelijkheid. Dan 
belandt Juliet in het ziekenhuis, 
met tuberculose, en de twee 
meisjes geven hun omgeving 
dciarvan de schuld en -worden 
nog onhandelbaarder. 

Wanneer enkele sex-experi-
menten fout lopen, en er een 
poging -wordt ondernomen om 
hen voor altijd te scheiden, komt 
moord aan de deur kloppen. 

Juliet en Pauline zijn geen mon
sters, maar lijken eerder slacht
offers van hun omgeving die 
hun -vriendschap voortdurend 
afkeurt — een vriendschap die 
zich ergens in een vage zone 
hjkt te be-vinden, waarin nie
mand kan doordringen en 
daarom dan maar veroordeeld 
wordt. lïen film zoals er wel 
meer uit Nieuw-Zeeland ko
men, met sfeer en hemelsblau-we 
luchten vol unheimlichkeit. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Boelarbeider,! blijven woe^t", 
las Atasverus 
Tem se! 

© 
VLD maakt er in Antwerpen 
een Hutsepot van 

© 
Rooms-rood. Is dat ook niet 
een beetje paars ? 

© 
Manneken Pist 
prijzen 

© 
Vlaamse film haalt onderste 
uit de Cannes 

© 
Opnieu-w aardbe-ving 
Ochotsk! 

© 

EN OOK DIT NOG 
M A A N D A G S J U N I 

KONGOLEZEN IN HET BLANKE 
PARADIJS 
Het persoonlijke levensverhaal van vijf Kongolezen die tijdens de 
koloniale periode (1885-1960) in België verbleven, vormt de 
leidraad in de dokumentaire van André Van de Vijver, Olga 
Deckers en Erik Pertz. Hun getuigenis w^erpt een hcht op de 
koloniale machtsverhoudingen en op de houding van de Belgische 
goegemeente tegenover de eerste z-warten. (Ka 2, om 22u.l5) 
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WEDERWOORD 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheur
mand in. De andere 
fjubliceert zij, naarge-
ang er plaats is. 

De redaktie behoudt 
zich het recht voor 
brieven in te korten en 
persklaar te maken. 

Brieven worden on
dertekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te ge
bruiken. 

21 M E I ( l ) 
Uit het hart wens ik U, waarde 
voorzitter, beste koppigaard; 
uwr vrienden-mede^verKe^s en 
de Volksunie-Vlaamse Vrije De-
mokraten oprecht geluk met het 
fantastisch verkiezingsresul
taat. 

Mijn grote w^aardering gaat 
naar uw rol in de kampagne. 
Uw deel in het laatste voor
zitter sdebat op vrijdag 19 mei 
j.l. w âs schitterend. Ik ben bhj 
dat te kunnen melden. 

Gemeend hoop ik dat het ver-
kiezingssukses de basis zal w^or-
den van een sterke Volksunie in 
de Vlaamse beleidsvoering. 

Bob Van Hooland, 
Sint-Martens-Latem 

21 MEI (2) 

zelfde lot te ondergaan zoals 
Toon Van Overstraeten, des
tijds in het kiesarrondissement 
Nijvel verkozen. Hij werd djiar 
ab Vlaming onverdiend Jian de 
deur gezet. 

Dat soort „Vlamingen" heeft 
zich niet in de nieuwe Vlaamse 
Raad te komen nestelen. Dat ze 
hun heil ergens anders gaan 
zoeken! 

J a n De Dier sn, 
Erembodegem 

21 MEI (3) 

Die franskiljonse vertegen
woordiger van het UF, in de 
Vlaamse Raad verkozen, dient 't 

Manu Ruys heeft op 26 mei j.l. 
een ,,korreltje" geschreven in 
De Standaard waarin hij de 
hoogste VU-cijfers van het jaar 
1981 vergelijkt met deze van 21 
mei '95. 

Waarom niet het laagste VU-
cijfer van 1954 (nauwehjks 
100.000) met deze van 1995? 

Zijn dat objektieve vergelijkin
gen, die hij dan doet volgen met 
minachtend kommentaar op de 
wijze waarmee Bert Anciaux 
zoveel aanhang kreeg bij de 
jongeren van nu en van de toe
komst ? 

Wü Manu Ruys met alle geweld 
dat we ons neerleggen bij de 
gevolgen van het verraad van 
enkele bange muizen naar par
tijen met de vleespotten ? Naar 
de CVP en de VLD, duidelijk de 
aanbidders van de macht (al dan 
niet zw^aaidend met de „C" of de 
„V"). 

Leugens hebben vele volksna
tionalisten doen geloven dat J o -
han Van Hecke niet loog. Zoals 
Verhofstadt loog en loochende 
met zijn tijdelijke Vlaamsge-
zindheid. 

Als Manu Ruys eindelijk eens 
de eerlijke moed zou hebben en 
schrijven over Blok en nalopers 
uit CVP-stal (Suykerbuyk bv.) 
dan klopte hij ,,Bertje" bemoe
digend op de schouders en • 
^venste hem proficiat om de ma- j 
nier waarop deze in uitzonder- I 
lijk moeilijke omstandigheden ' 

de gevolgen van verraad van 
eigen topmensen wist op te van
gen. 

A.T., Oostende 

21 MEI (4) 
Wie zich de moeite getroost om 
alle verkiezingsuitslagen sedert 
1954 na te pluizen beseft dat een 
groepje jonge mensen met am
per 1 zetel en in een vijandig 
klimaat op veertig jaar tijd 
Vlaanderen hebben veranderd. 
Op de weg naar Europa hebben 
gestuurd als een land met een 
eigen federaal statuut en met 
een „zelfbestuur" waar geen en
kele Vlaamsgezinde ooit durfde 
van dromen. 

Vlaanderen mag gerust zijn: bij 
grondige ontleding van de uit
slagen van 21 mei '95 ontdekt 
men de jeugd van de Vlaamse 
toekomst, bevrijd van alle wrok. 
Sociaal bewogen zullen zij 
Vlaanderen zodanig goed „be-
meubelen" dat iedereen die in 
Europa en in de wereld echt 
voor vrede is, zich veUiger voelt 
dan nu. 

F. Habltans, Schaarbeek 

21 MEI (5) 
Proficiat VU met dit mooie 
stenunenresiJtaat! Zoals menig 
Vlaming slaakte ik ook een 

diepe zucht van opluchting. 

Wjiar is de tijd toen ik dat 
magisch woord ,,federalisme " in 
grote letters zag prijken in een 
KSA-blaadje van mijn studen
tenjaren, toen nog obscure lek-
tuur. Inderdaad onze pastoor 
verwittigde toen, zelfs zonder 
officieel herderlijk schrijven zijn 
gelovigen vanop de kansel dat 
ze zwaar zouden zondigen door 
VU te stemmen. 

Hopelijk slagen we er nu in om 
het menig ingeslapen Vlaming 
diets te maken dat Vlaanderen 
slechts de iure en de facto echt 
kan bestaan als het een volledig 
autonome staat wordt. Dan zul
len we tijdens onze vakantie
maanden in het buitenland mis
schien niet meer gefrustreerd 
geraken doordat we zelfs Duit
sers met een tekeningske moe
ten uitleggen •waar „dierbaar 
Vlaanderen" ergens zou kunnen 
hggen op de landkaart. Laten 
we ons spiegelen aan het voor
beeld van Tsjechen, Slovaken, 
Litauers enz., die op wereldvlak 
een eigen identiteit hebben ver
worven ! 

Herman D e Bie, Ekeren 

SATERDAG 
Graag eens een woordje van lof 
voor de Saterdag in W I J . De 
Vlaamse beweging mag ook met 
humor gevoerd worden. Er zijn 

U Charmante 
& Gezellige hotels 
in de mooiste Hoelqes 
van West Vlaanderen bieden U: 

Midweek, Weekend & Surprise arrangementen. 
Bij boeking midweek = ües champagne, (niet juli & aug.) 

INFO a 057/22.87.15 
Advertentie 
uitknippen 

immers „Bewegers" die niet 
hartelijk kunnen lachen, wel 
grijnslachen, grimlachen en 
groenlachen, maar nooit glim
lachen en zeker niet als het 
toevallig eens op hun kap en op 
hun kosten is dat er gespeeld 
wordt of gespot. 

Saterdag bewijst ook dat er met 
taal kan gespeeld worden, als 
men ten minste zijn taal kent. 
Humor en relativerende zelf
spot zijn bewijzen van volwas
senheid. Komiek en platvloers
heid zijn van een andere ka-
tegorie. Moge Ahasverus nog 
veel lezen en horen. 

Herman Maes, Deinze 

nv de wiime-fabrisac 

/ mlgroetr&at 128 
/ B 9800 Bohoonaarde 

^ ' den<larmonde 
082/42 33 04 - 42 39 18 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
directmail 

Bnigge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

4j€cDe Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Bnigge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

- DEVRIESE ^ 
woonverlichtinp 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 , ' ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrlce 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordynen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

Luxe kamers, de stilte gratis, 3 nacht. Gastronom. HP 
2.170 ppn WE of midweek, vele extra's. 

Spec arrangementen met dubb. Whir lpool in de kamer. 
. . . . ^ jQ ^ Brugge/Oostende. 

J % 1 Bel voor folder: 
/ ^ A I 0 5 9 / 2 6 . 8 2 . 9 7 - 2 6 . 8 3 . 8 0 

fox 2 6 . 8 9 . 3 5 
Knip me uit - fles champagne. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

A HERENKLEDING 

[ f Viermees 
V J L / Steenhouwersvest. 52 

^ - ^ ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l<ortingen 
— Kwaliteitsprodul<ten 
— Uitstellende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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ü 
MGR JOS. DE SMEDT NA HERDERLIJKE BRIEF: 

"IK BID AANHOUDEND, 
OOK VOOR DE VLAAMS-NATIONALISTEN." 

•^f^VOLKSÜI^ 

Een paar dagen voor Pinksterzondag 22 mei 1958 werden 
enkele Brugge VU'erj op de hoogte gebracht dat een 
herderlijke brief op konut wad. De priester Michiel 
Engliöch, broer van Joe en archivaris van hetb'udom, had 
zich van die taak gekweten. Op zaterdag 21 mei werd ten 
huize van Jan De Bondt in Dikómuide een open brief aan 
de bi)échop opgesteld. De brief werd 's nachts gedrukt en 's 
zondags na de musen uitgedeeld. Die dag toerde ook een 
VU-karavaan door Brugge en scheerde een vliegtuig-met
spandoek over het bisschoppelijk paleis. 

I
n hun open brief verklaarden 
de VU'ers door de aanval op 
hun „hoog Vlaams ideaal ge
griefd en ontgoocheld" te zijn. 

Niet alleen voelden zij zich ge
kwetst in hun onbaatzuchtige 
inspanning voor Vlaanderen 
maar ook werd hun onvoor-
vi^aardelijk vertrouwen in de 
kerkelijke gezcigsdragers ge
troffen. Zij -weigerden te aan
vaarden ,,dat in België het ge
loof om duistere redenen en 
door duistere invloeden verbon
den blijft met het lot van één 
politieke partij, de CVP." Zij 
somden enkele feiten op waarin 
de CVP tegenover de Vlamin
gen in gebreke was gebleven. 

GEWETENSDWANG 
Sterkste argument van de brief
schrijvers was de aanval op de 
ge-wetensvrijheid van de gelo
vigen. Ook het feit dat alleen de 
bisschop van Brugge zo'n 
scherpe richthjnen had durven 
uitschrijven zat de VU van 
West-Vlaanderen zeer hoog. 
„Het w^eze ons toegestaan onze 
biezondere gegriefdheid uit te 
drukken, zo wij vaststellen dat 
uwe Excellentie alhier een 
„zw^are zonde" wil noemen het
geen in de andere bisdommen 
van het land met meer ma
tigheid en onnadrukkelijkheid 
w^ordt aangeduid, zodat de na
denkende gelovige niet zou kun
nen doorgronden hoe de ze-
dehjkheid van eenzelfde daa.d 
naar de plaats zou kunnen ver
schillen." 

Wat een zeer rake opmerking 
was. 

Op 28 mei had Mare Boey, 
voorzitter van de Westvlaamse 
W B , een onderhoud met de 
bisschop die hem reeds 's an-
derdaags een brief schreef 
waarin hij ontkende dat het zijn 
bedoeling ^vas een aanval te 
doen op het hoog Vlaams ideaal 
van de VU'ers. 

De bisschop: „Mijn herderlijke 
brief dtaat op een ander plan. Door 
God gelodt met de verdediging van de 
kriitelijke Godddierut heb ik aan de 
gelovigen verklaard dat zij (....) de 
zware verplichting hebben op doel
matige wijze allereerdt de boven
natuurlijke en eeuwige belangen van 
oru) volk te beveiligen." 

De ,,doelmatige wijze" stond 
volgens mgr De Smedt gelijk 
aan ,,eendrachtig voor de CVP 
stemmen" want ,,in tijden van 
gevaar moet de kerk richthjnen 
geven die bindend zijn voor het 
geweten . 

De bisschop wist Boey verder te 
vertellen niet ongevoelig te zijn 
voor „het drama dat zich in het 
gemoed van velen afspeelt. Ook 
van ,,de mensen van de Volks

unie onder wie velen reeds zo
veel te dragen hadden." 

De bisschop verzekerde Boey 
dat hij ,,aanhoudend (bidt) op
dat de H.Geest aan deze ge
liefde broeders het nodige licht 
geve om objektief in te zien wat 
van hen gevergd wordt nu de 
anti-godsdienstige machten, 
meer dan ooit in het verleden, de 
Kerk bedreigen." 

Op 29 mei pubhceerde De Stan
daard de bisschoppelijke brief 
integraal, aangevuld door een 
gelijkaardige mededeling van de 
bisschop van Gent, mgr CcJ-
le\vaert. Deze voegde er bo
vendien aan toe: „Wij zien ons 
verplicht de aktie van de Volks
unie ten strengste af te keuren. 
Wij begrijpen niet hoe een 
groep, die zich als kristelijk 
voorstelt, op dit moment de 
kristelijke krachten durft ver
delen." 

De katolieke kranten namen de 
bisschoppelijke stelling over. In 
Het Belang van Limburg schreef 
Tenax, CVP-senator Hubert 
Leynen, dat „gij verplicht zijt in 
geweten voor de CVP te stem
men". In Het Volk beschuldigde 
Schildwacht de „scheurpartij" 
van hoogverraad tegenover het 
Vlaamse volk omdat zij de CVP 
niet langer als een Vlaamse par
tij wil erkennen. De Volksmacht 
(ACV) pakte leden die zich tot 
de VU bekenden zw^aar aan. 
Het verst ging Louis Kiebooms 
(later CVP-kamerlid) in Gazet 
van Antwerpen : „Vlamingen, 
stemt 't zij voor de sociahsten, 't 
zij voor de hberalen, 't zij voor 
de CVP, maar stemt nooit voor 
de Volksunie!" 

Het blad De Volkdunie voelde aan 
hoe de sfeer zich tegen de partij 
aan het keren was. Het titelde: 
„Alleen de VU kan de rode 
opmars in Vlaanderen keren". 
De biezondere verkiezingsuit
gave kreeg zelfs de kop ,,Chris
telijk en Vlaams" mee. Het blad 
wees op het feit dat gelovige 
kiezers in politieke aangelegen
heden volgens eigen geweten 
kunnen handelen. De VU van 
West-Vlaanderen riep op te 
stemmen ,,zonder schrik, zon
der gewetensangst". 

PATER STRACKE 
En toen verscheen de brochure 
Vlaanderen Eerst. Vertoogschrift ten 

gerieve van de katolieke kiezers van 
1958. De naam van de auteur 
klonk raadselachtig A. Testibus, 
maar was niemand minder dat 
de jezuitenpater Desiderius 
Stracke. De verantwoordelijke 
uitgever was Antoon de Pes-
seroey. 

De brochure opende met citaten 
van de pausen Pius XI en Leo 

Pater Stracke die onder de naam A. Testihus de bisschoppen van 
antwoord diende. 

» « • 

XIII. Zij stelden dat kerk, bis
schoppen en pastoors zich vol
strekt buiten en boven partij
politiek moeten houden, anders 
maken ze op zeer onkiese wijze 
misbruik van de godsdienst. 

De auteur vroeg zich af of er nu 
„in ons land nog velen zijn die 
inzake verkiezingen zich geen 
eigen oordeel hebben gevormd, 
en door de ervaring van 130 jjiar 
niet goed w^eten wat hun plicht 
desgevallend zijn zou." 

Vervolgens ging de steller in op 
de drie essentiële punten van de 
herderlijke brief: stemmen voor 
linkse partijen is niet geoor
loofd, dissidentie is niet gerecht
vaardigd, geen onthouding of 
blanko-stem. 

Volgens de auteur had de ker
kelijke overheid zich moeten be
perken tot de oproep eendrach
tig op te komen maar niet mo
gen reppen over een gewetens
verplichting. ,,Want alleen op 
het strikt religieuze terrein heeft 
zijn uitspraak wel geen onfeil
bare maar toch bindende ge
wetenskracht. " 

Testibus peilde vervolgens naar 
de houding van het episkopaat 
tegenover de Vlaamse bewe
ging. ,,We weten (...) dat de 
Belgische bisschoppen zich lie
ten leiden door de volgende op
vatting. Indien de Vlaamse be
weging, vroeg of laat, tot haar 
primaire doeleinden en bestre-
vingen komt, loopt de eenheids
staat België gevaar, te worden 
ingericht op federatieve grond
slag. Dan zouden de Waalse 
katolieken, van de steun en in

vloed hunner Vlaamse geloofs
genoten beroofd, hun politieke 
ondergang beleven; dat mag 
nooit! " 

En verder: ,,Wij, Vlamingen 
(...) die nooit beroep mochten 
doen op daadkrachtige tussen
komst van de hogere geestelijke 
overheid in de rechtmatige eisen 
onzer Vlaamse volksbeweging, 
wij mogen dus voorzeker deze 
vrijheid opeisen als een heilig 
recht, en onze gedraging in kies-
perioden er in overeenstemming 
mee brengen." 

SCHEURPARTIJ 
Vervolgens ging de auteur in op 
de richtlijn niet voor een scheur
partij te stemmen maar vî el op 
de CVP, een partij die de Vla
mingen herhaaldehjk in de kou 
had laten staan. Hij noemde het 
„een onverantwoorde bewering 
aan de Vlaamse bevolking voor 
te houden dat er geen redenen 
zouden zijn tot het stichten ener 
nieuwe partij en er ook voor te 
stemmen.' 

Testibus: „Wij mogen dus be
sluiten dat niemand aan een gedeelte 
van het Vlaamse volk het recht 
ontzeggen mag een nieuwe partij te 
stichten, omdat ook van de CVP, 
indien deze het weer voor het zeggen 
kreeg, niet te verwachten ui, dat er 
voor goed met die hemeltergende 
toestanden en handelingen zou wor
den afgerekend." 

Pater Stracke was in zijn besluit 
duidelijk: „...de staat is er voor het 
volk, het volk Li er niet voor de staat, 
dus zeker niet voor een partij, welke 
dan ook, wanneer deze 130 jaar lang 
niet beantwoordde aan haar plicht. 

< ^ 

hoewel ze dit kon. Uit liefde tot ons 
volk weigeren wij onze stem en steun 
aan die staatsinrichting en aan die 
partij, die dat niet praktisch er
kennen wiL" 

KACHELPIJP 
In zijn rubriek Feiten en Be
schouwingen (De Standaard) ant
woordde Bert D'Haese op de 
brochure. 

„Naar onze bescheiden mening 
zou de auteur er beter aan ge
daan hebben zijn argumentatie 
ten gunste van het optreden van 
de Volksunie —want als wij goed 
begrijpen is dat toch de ver-
schijningsreden van deze bro
chure - te baseren niet op een 
min of meer ortodoks-teologi-
sche grondslag, maar op za-
kelijk-praktische argumenten." 
En verder:,,... laten we de man
nen van Vlaanderen Eerst uit
nodigen om ons één enkele voor 
Vlaanderen gunstige maatregel 
aan te duiden, getroffen door de 
regering Van Acker." 

En dan komt de ware bedoeling 
van het artikel boven: ,,En als ze 
dat niet kunnen en ze vi'erkelijk 
eerst Vlaanderen en niet de 
Volksunie willen dienen, dat ze 
dan helpen beletten dat we weer 
gestraft worden met een rege
ring -waarin de Waalse Brus
selse loges de plak zwaaien." 

; En een sneer naar de VU mocht 
; niet ontbreken: „Als het kris-
> tehjk blok aan een Vlciamse dis

sidentie een paar honderddui
zend stemmen verliest (...) ver
wondert ons de triomfkreet van 
Le Peuple helemaal niet: het 
VNV herrijst uit zijn as." 

De lezer moet -weten dat het 
gew^ezen VNV-kamerlid Bert 
D'Haese zich radikaal tegen de 
oprichting van de VU had uit
gesproken. 

In deze k-wade sfeer gingen dan 
op zondag 1 juni de verkie
zingen door. 

Frans Van der Eist, die de ka-
merlijst voor Antwerpen aan
trok, maakte de verkiezings
avond in een Antwerps lokaal 
mee. 

F. Van der Eist: „De uitslagen 
waren ontmoedigend. Men kon zelfs 
twijfelen of de enige zetel in Ant
werpen zou behouden blijven. Het 
was treurig en de mensen dropen de 
een na de ander af. In de nacht kwam 
ik met mijn vrouw terug van Ant
werpen, men kan zich indenken in 
welke stemming. Toen wij thuis
kwamen, hing er een verroeste ka-
chelpijp aan de deur." 

Voor de Kamer haalde de Volks
unie slechts 104.823 stemmen 
en 1 verkozene, voor de senaat 
nog een k-wart minder. De her
derlijke tussenkomst had dus 
ha«ir effekt niet gemist. 

En de bisschop van Brugge ? 
Op 11 november 1958 zegende 
hij de crypte van de nieu-we 
IJzertoren in. In zijn kanselrede 
Vrede en Verzoening deed hij een 
oproep voor een ,,-wei-willende, 
breeddenkende, opbou-wende 
houding" die de ,,tweeledigheid 
van onze volksaard en onze kui
tuur legaal aanvaardt en het 
mogelijk maakt aan de Vlamin
gen Vlaanderen lief te heb
ben." 

(mvl) 
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