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VLAAMS-NATIONAAL WEEKBLAD 

V andaag wordt te Neder-over-Heem-
beek Frans Van der Eist begraven. In de 

portretjes die u verder in ons weel<blad 
leest belichten politici en journalisten de 
veelzijdigheid van de overledene: de jonge 
advocaat die door de heren van de Krijgs-
hoven werd afgeblaft; de bezige secretaris 
van Vlaamse verenigingen die na het de
bacle van collaboratie en repressie uit de 
catacomben kropen; de medestichter en 
de voorzitter van een po
litieke partij; het eenzame, 
maar kordate parlementslid; 
de man die er naar streefde 
om het Vlaamse volk een va
derland te geven. 
Na 1945 over Vlaams-nati-
onalisme en federalisme pra
ten leek wel een zelfmoord
poging, toch nam Van der Eist reeds in 
1949 de draad op in zijn eerste brochure 
Vlaamse beweging en Vlaams-natlonalisme 
had hij het over „de strijd tussen de 
Vlaams-nationale ideologie en de Belgische 
ideologie". Dit wou zeggen dat de Vlaamse 
volksgemeenschap als dusdanig moest er
kend en geëerbiedigd worden en dat de 
pogingen om „van Vlamingen en Walen 
Belgen te maken versmolten in een Bel
gische natie" dienden op te houden. Ver
der moest aan het Vlaamse volk ruime 
autonomie met eigen staatsorganen wor
den gegeven. Niet alleen ter bescherming 
van de eigen taal, cultuur en grondgebied 
maar ook om aan de Vlamingen zelfbe

wustzijn te geven en van de bevolking van 
Vlaanderen een volk, een natie, te maken. 
Eigenlijk verschilde dit programma in niets 
van wat vooroorlogse Vlaams-nationalisten 
hadden nagestreefd, een programma dat 
men door de repressie totaal had willen 
uitschakelen. Na de oorlog was het dan ook 
niet mogelijk om met deze onderwerpen 
eer te halen, maar Frans Van der Eist was 
ook handig. Via allerhande comités deed hij 

Een Vader van 
het Vaderland 

de federalistische gedachte ingang vinden, 
daarbij heeft hij veel eenzaam studiewerk 
geleverd, toespraken gehouden, brochu
resgeschreven, en met Waalse federalisten 
een federale grondwet voor België op
gesteld. 
De grote verdienste van Frans Van der Eist 
is het feit dat hij het Vlaams-nationalisme 
een eigentijds gezicht heeft gegeven, trots 
veel tegenkanting. Het moet voor deze 
man, die eerder voorbestemd was om het 
leven van studax te leiden, een enorme 
uitdaging geweest zijn om zich in de woe
lige wateren van het Vlaams-nationalisme 
te wagen. De kracht van zijn overtuiging, 
zijn dossierkennis, de liefde voor zijn volk 

gaven hem de kracht om door te zetten, 
om zoals hij het uitdrukte „onze eigen 
Vlaams-nationale weg" te gaan. Deze ei
gen weg was de oprichting van een 
Vlaams-nationale partij, een partij meteen 
eigen programma en geen kopie van een 
vooroorlogse formatie. De stichters wilden 
een democratische partij die zich volledig 
achter de parlementaire democratie 
schaarde en die, alhoewel zij opkwam voor 
amnestie, geen partij van het verleden was 
maar een partij van de toekomst. 
Van der Eist werd vlug algemeen voorzitter, 
bijgestaan door algemeen secretaris Wim 
Jorissen, geholpen door een schitterend 
militantenkader Alhoewel de vu lange tijd 
met de nek werd bekeken, stal ze vrij vlug 
de harten van velen. De tijdsomstandig
heden hielpen een handje mee. Zowel op 
communautair als op cültureel-soclaal ge
bied waren het vanaf het Expo-jaar tot 
midden de jaren 70 voor de Volksunie 
gouden jaren Het hoorde om bij de Volks
unie te zijn. De oude getrouwen (door
gaans zeer kritische en onafhankelijke 
geesten, maar hondstrouwe militanten) 
kregen het gezelschap van ontelbare jon
geren die geen geloof hadden in het Bel
gische establishment. Zij zagen Van der Eist 
en Jonssen binnen en buiten het par
lement omringd door jonge en dynami
sche mandatarissen, die een aantrekkelijk 
programma belichaamden en moedige ac
ties ontplooiden. Zij waren daar waar Vlaan
deren onrecht werd aangedaan: Brussel, 

de taalgrens. Zwartberg, Leuven, enz...Er 
ontstond een waar Volksunie-gevoel, een 
sfeer van samenhorigheid en van vrolijke 
kameraadschap. Het frisse en open 
Vlaams-nationalisme van de VU gaf Vlaan
deren een toekomstperspectief, en het 
fiere gevoel tot een natie te horen. Dat 
heeft op zeer velen een diepe indruk ge
maakt. In een vraaggesprek met De Stan
daard Magazine (1994) verklaarde Betty 
Mellaerts dat ze zich als jong meisje in 
Brussel steeds diende te bevestigen te
genover anderstaligen. Dat kon want „Bij 
mij en mijn vriendinnen leefde heel sterk 
het Volksunie-gevoel, niet zozeer het fe
deralisme, dat woord kenden we nog niet, 
maar wel heel erg qua taal." 
Inderdaad, velen kenden het begrip fe
deralisme niet, anderen wilden het niet 
kennen, of verfoeiden het. Het was Frans 
Van der Eist die het, via de Volksunie, in de 
Belgische politiek heeft binnengebracht. 
De schranderheid waarmee hij zijn staats-
visie heeft opgedrongen was gebouwd op 
de diepe overtuiging dat het federalisme 
niet zonder de Vlaams-nationalisten kon 
worden verwezenlijkt. Zijn groot geloof In 
de kracht van het Vlaamse volk heeft hem 
geholpen om zijn droom te verwezenlijken. 
Langs democratische weg, met talent, on
kreukbaar. 
Vandaag neemt Vlaanderen afscheid van 
een Vader van het Vaderland. 

Maurits Van Liedekerke 



Luxe-problemen 
Wie de kranten openslaat wordt daar niet 
zelden zwaarmoedig van. Maar toch zijn 
we in dit stukje van Europa rotverwend. 
De beelden van mensen die omgekeerd in 
een achtbaan hangen wekken dan ook 
eerder de lachlust dan wel het medelijden 
op. Gezien er geen doden of gewonden 
vielen was het een mooi voorbeeld van een 
luxe-probleem. Nog meer luxe-problemen 
zullen zich voordoen wanneer ook de 

herenhemden binnenkort aan 
geheugenverlies gaan lijden. De Franse 
textielfabrikant Rousseau heeft immers een 
hemd ontworpen dat niet meer gestreken 
moet worden maar dat via een 'ultra 
geheim procédé' na het wassen zijn 
oorspronkelijk keurige vorm weer 
terugvindt. 
Nog deze maand is het in de Franse 
winkels te verkrijgen. 

Geblokkeerd 
„Helaas bemoeide Flllp Dewinter (Vlaams Blok) zich begin 
Juli met de controverse, die hierdoor een automatische 
dood stierf. Eli< thema dat het VB kritisch aanraakt, wordt in 
de Wetstraat ogenblikkelijk en onder algemene goed
keuring tot perkament herleid. Niemand hoeft zich dan 
nog de moeite te getroosten een zinnig antwoord te 
bedenken. Elke wantoestand die onder de aandacht van 
het Blok komt, wordt door alle brave democraten blin
delings van tafel geveegd. Ook nu weer." 
Frans Verleyen, hoofdredacteur van Knack, over de exor
bitante uitstapregeling voor de Vlaamse ministers. In 
Knaak, 27 augustus 1997. 

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

Omdat erin Zeeuws-Vlaanderen 
een nieuw geval van varkenspest 
werd vastgesteld, verbood minister 
van Landbouw Pinxten het vervoer van 
varl<ens in zeven Vlaamse gemeenten. 
In Nederland was het Zeeuws-Vlaamse 
bedrijf het 388ste slachtoffer van de 
pest. 

' Onder meer om voldoende jon
geren over te halen zich kandidaat te 
stellen voor luchtmachtpiloot zal vol
gend weekeinde in Florennes toch een 
vllegshow doorgaan. De veiligheids
maatregelen werden opgedreven. 

r Verstand komt met de jaren: in 
1996 werd in Europa 32 miljoen ton 
oud papier gerecycleerd. Dat is 49,8% 
van de totale productie. Vijf jaar ge
leden werd nog niet meer dan 40% 
gerecycleerd. 

r Buitenlandse jongeren die wil
len 'studeren' aan de European uni
versity krijgen daarvoor van het mi
nisterie van Buitenlanflse Zaken geen 
visum meer. Reden daarvoor is de 'on
dermaatse kwaliteit' van het onderwijs 
dat European verschaft. Het inschrij
vingsgeld bedroeg gemakkelijk tot 
300.000 fr. per jaar en gaf slechts de 
garantie op een niet-erkend 'di
ploma'. 

r voerense kleuters van de 
Franstalige particuliere school zullen 
binnenkort lessen Nederlands krijgen. 
Er wordt nog gezocht naar samen
werking met Nederlandse scholen. De 
Franstalige meerderheid heeft 30 jaar 
geweigerd om Nederlands te geven. 
Nu in 2.000 ook de Nederlandse Voe
renaars mee mogen stemmen, blijkt 
een en ander wel mogelijk. 

r" In oktober zal er een parlemen
taire onderzoekscommissie worden 
opgericht die zich zal toeleggen op het 
dossier van de moord op André Cools. 

8 Een rapport over kindermishan
deling dat in het Europees parlement 
werd besproken eist het ontslag van 
gewezen Justitieminister Wathelet als 
rechter van het Hof van Justitie. Het 
rapport meent dat Wathelet zijn ver
antwoordelijkheid niet genomen heeft 
bij de voorlopige vrijlating van Michelle 
Martin en Mare Dutroux. 

ONDERWIJS 
Vlaams minister van Onderwijs Luc Van 

den Bossche (SP) bereidt een nieuw de
creet op het secundair onderwijs voor. 
De wijze waarop dit zal gebeuren roept 
vraagtekens op. Eerst zal de Vlaamse 
regering een voorontwerp van decreet 
goedkeuren. Dan worden de onderhan
delingen met de belangenorganisaties 
gestart. De vakbonden, inrichtende 
machten, de Sociaal Economische Raad 
voor Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse 
Onderwijsraad (Vlor) worden uitgeno
digd. Pas nadien en voor het zomerreces 
van 1998 wil de Onderwijsminister het 
decreet door het parlement laten goed
keuren. Waarom wordt het niet eerst in 
het parlement besproken? 
Met het decreet wil Van den Bossche 
geleidelijk de koppeling van de finan
ciering aan het aantal leerlingen invoe
ren. Daaruit volgt dat scholen verplicht 
zullen worden samen te smelten of sa
menwerkingsverbanden op te zetten. 
Bovendien denkt de minister aan een 
vermindering van het aantal studierich
tingen en aan een herziening van het 
personeelsbeleid. Tot slot zou ook het 
aantal vastbenoemden beperkt worden. 
Hopelijk houdt de minister vooral de 
kwaliteit van het onderwijs voor ogen. 
Duidelijk is dat de lagere scholen stief-
moedelijk behandeld worden. Het lager 
basisonderwijs trekt aan de alarmbel. Al 
te vaak wordt een beroep gedaan op de 
"gratis" en tijdrovende inspanningen van 
het personeel. Overigens verdringt 
Vlaanderen de laaggeschoolden. Dat 
blijkt uit een studie van het Hoger In

stituut voor de Arbeid (HFVA). Vier op 
tien van de openstaande jobs worden aan 
mensen toegenkend die een hoger di
ploma bezitten dan nodig en aanvan
kelijk gevraagd. In de andere gewesten 
komt dit minder voor. 

VLEESFRAUDE 
De Duitse autoriteiten hebben 40 ton 
rundvlees van het verdachte Belgische 
vleesbedrijf Dien'cfcï in beslag genomen. 
Het vlees is allicht afkomstig van Groot-
Brittannië. Sinds 1996 geldt een ex
portverbod voor Brits rundvlees. Dat 
belet niet dat Belgische bedrijven het 
verbod omzeilen. Sinds juli 1997 komt 
het een na het andere Belgisch vlees-
schandaal aan het licht. 
Federaal minister van Volksgezondheid 
Marcel Colla (SP) wordt met de vinger 
gewezen. Ambtenaren werden geschorst 
en een kabinetsverantwoordelijke heeft 
zijn functie neergelegd, maar een gron
dig onderzoek blijft uit. Na de VU, eist 
nu ook Agalev het onstlag van minister 
Colla. 

VAN HECKE 
Gewezen CVP-partijvoorzitter Johan 

Van Hecke verlaat de Belgische politiek. 
Hij nam eertijds als voorzitter ontslag. 
Naar eigen zeggen omdat een echtschei
ding en zijn relatie met journaliste Els De 

Temmerman door de „fundamentalis
ten" van de CVP werd aangegrepen om 
zijn vernieuwingsoperatie in de kiem te 
smoren. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal hij tot 
directeur van een Afrika-instituut van de 
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Europese Volkspartij worden benoemd. 
Hij zou instaan voor de opleiding en 
vorming van Afrikaanse christen-demo
cratische politici. De interesse voor 
Afrika ligt Van hecke nauwer aan het 
hart dan de Belgische politiek. Daarin 
zag hij voor zichzelf geen beduidende rol 
meer weggelegd. Ook zijn partij volgt 
hem niet in de vernieuwinsoperatie. Als 
kamerlid zal hij door het Oostvlaamse 
provincieraadslid Anne Van Haesen-

donck opgevolgd worden. 

DISCRETIE 
In Knokke kwamen de fractieleiders van 
de kamer overeen de sancties voor los
lippige leden van de onderzoekscom
missies te verstrengen. Wie de discre
tieplicht niet nakomt, zal voortaan ook 
een deel van zijn wedde verliezen en mag 
niet meer door een partijgenoot op
gevolgd worden. 

Intussen krijgen de parlementaire on
derzoekscommissies lik op stuk van de 
gerechtelijke wereld. De strijd tussen de 
machten zal ook tijdens het komende 
parlementaire jaar het politieke leven 
beheersen. 

Tijdens de opening van het gerechtelijk 
jaar tikte procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie Eliane Liekendael de com-
missie-Dutroux op de vingers. Ze ver
wijt deze commissie een parallel ge
rechtelijk onderzoek te voeren. Met be
hulp van juridische argumenten liet ze 
verstaan dat de door de commissie ge
noemde magistraten geenszins via tucht-
of strafprocedures aangepakt kunnen 

worden. 

Lady Dl. Dodi 

en Michael 

Jackson 

houden 

'Laatste 

Avondmaal' in 

ParUse Ritz. 

4 september 1997 
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H et overlijden van Frans Van der Eist zal bij vele WIJ-lezers en VU-militanten 
uiteenlopende herinneringen oproepen. Ook buiten de VU-familie worden 

anekdoten opgehaald en commentaren ten beste gegeven. Een politicus van het 
gehalte van Frans Van der Eist laat niemand onberoerd. Onze redactie heeft tal 

reacties over de figuur en het werk van de overleden stichter-voorzitter 
samengesprokkeld, zowel binnen als buiten de partij. Naast de vele lovende 

woorden, zijn er ook kritische - maar zelden negatieve - klanken te horen. Alle 
ondervraagden legden de nadruk op de betekenisvolle rol die Frans Van de Eist als 
partijvoorzitter heeft gespeeld en over de integere wijze waarop hij zijn mandaat 

als politicus heeft vervuld. 

M E M O R I A M • 

Stichtei^voorzitter 
Frans van der Eist 

overleden 
In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 
29 augustus 1997 is in zijn woning te 
Neder-over- Heembeek Frans Van der Eist 
overleden. 

Van der Eist was er op 13 maart 1920 
geboren en volgde humaniora in Schaar
beek en Jette. Te Leuven studeerde hij 
rechten, politieke en sociale wetenschap
pen en wijsbegeerte. In 1944 trad hij als 
advocaat op in belangrijke politieke pro
cessen voor de militaire rechtbanken waar 
hij o.m. Hendrik Elias en Gerard Romsée 
verdedigde. 

FEDERALISME 
Frans Van der Eist droeg bij tot de na
oorlogse wederoprichting in Vlaanderen 
van het Algemeen Nederlands Verbond, 
tussen 1951 en 1958 was hij secretaris van 
het Algemeen Vlaams Oudhoogstuden-
tenverbond. Belangrijk was zijn rol van 
secretaris van het Vlaams comité voor 
Federalisme, hij ontwierp mee de federale 
grondwet (1952) m samenspraak met 
Waalse federalisten, een ontwerp dat hij 
later (1962) bij de Kamer van Volks
vertegenwoordigers zou indienen. 
Frans Van der Eist behoorde tot het 
groepje mensen dat op 21 november 1954 
in café St.-Michiel op de Brusselse Grote 
Markt de VZW Volksunie heeft opgericht. 
Prof. Waker Couvreur werd voorzitter, hij 
nam reeds in november 1955 ontslag en 
werd door Frans Van der Eist als waar
nemend voorzitter opgevolgd. In april 
1957 werd Van der Eist dan algemeen 
partijvoorzitter wat hij tot 1975 zou blij
ven, met Wim Jorissen als algemeen se
cretaris aan zijn zijde. 
In 1958 werd Van der Eist voor het 
arrondissement Antwerpen verkozen, hij 
zou in de Kamer van Volksvertegenwoor
digers zetelen tot 1974. Al die tijd was hij 
ook fractievoorzitter, een taak die hij met 
groot gezag vervulde. Vooral in de be
langrijke parlementaire debatten was zijn 
aandeel groot. Amnestie, de schoolstrijd, 
Marcinelle en werk in eigen streek, de 
onafhankelijkheid van Kongo, de taal
grens, de splitsing van de Leuvense uni
versiteit. Zwartberg, de grendelgrondwet; 
het waren zovele grote dossiers waarmee 
Van der Eist de aandacht trok op de 
achteruitstelling van het Vlaamse volk en 
de VU een duidelijk, eigen politiek profiel 
gaf. 
Het meest was hij begaan met het ver

wezenlijken van het federalisme, voor Van 
der Eist was deze staatsvorm de enige 
manier om het nationaliteitenconflict in 
België op te lossen. 

Daarover schreef hij: „In alle eerlijkheid 

achtte ik een federale staatshervorming 

noodzakelijk om af te rekenen met de 

unitaire, gecentraliseerde Belgische Staat én 

met de Belgische ideologie en om een vrije 

en onbedreigde ontplooiing van de Vlaamse 

volksgemeenschap mogelijk te maken. Het 

federalisme zou een zo ingrijpende machts

verschuiving tot gevolg hebben dat de 

Belgische Staat geen bedreiging meer kon 

zijn voor het Vlaamse volk. 

Naar mijn oordeel was het federalisme de 

meest voor de hand liggende en gemak

kelijkst te verwezenlijken oplossing voor 

het nationaliteitenconflict in België." 

EERSTE ONDER CELIJKEN 
Zijn groot gezag als partijvoorzitter en 
fractieleider wilde niet zeggen dat Van der 
Eist een autoritair man was. Integendeel, 
hij wenste een partij waarbinnen man
datarissen en kaderleden hun talenten 
konden ontplooien. Eerder dan een voor
zitter was hij de primus inter pares die op 
congressen, kaderdagen en in het par
tijweekblad de grote lijnen uitzette waar
binnen veel mogelijk was. Deze open sfeer 
zorgde ervoor dat veel jongeren de oude 
getrouwen kwamen vervoegen. Tegenover 
de traditionele unitaire partijen groeide 
een jonge, open en vooruitstrevende par
tij, deze sfeer lag aan de basis van be
langrijke partijcongressen, van legenda
rische straatacties, van een groot aantal 
plaatselijke partijafdelingen. 
De Volksunie was ook aantrekkelijk omdat 
ze naast een staatshervormend programma 
ook maatschappij-hervormende plannen 
had die tot dan door geen enkele andere 
partij waren behandeld. Het leefmilieu, 
het bestaansminimum, de ontwikkelings
samenwerking; zijn enkele voorbeelden. 
Van 1974 tot 1985 zetelde Van der Eist in 
de Senaat, waar hij eveneens de VU-fractie 
voorzat. Het was in die tijd dat hij samen 
met de toenmalige partijvoorzitter Hugo 
Schiltz het Egmontakkoord onderte
kende. 

Van der Eist interesseerde zich ook sterk 
aan buitenlandse onderwerpen, zo was hij 
lid van de Interparlementaire Benelux-
raad, de Raadgevende Vergadering van de 
Raad van Europa en van de Vergadering 

van de West-Europese Unie. Tijdens de 
legislatuur 1977-1981 zat hij de Com
missie voor Buitenlandse Betrekkingen 
van de Senaat voor. In 1983 werd hij 
Minister van State, zo werd hij de eerste 
Vlaams-nationalistische politicus die in de 
Kroonraad kon zetelen. Eerder was hij 
groot-officier in de Leopoldsorde gewor
den wat hem in radicale kringen niet in 
dank werd afgenomen. 
Na de pubhcatie van zijn memoires De 

bewogen jaren 1920/1958 trok Van der 
Eist zich volledig uit het politieke^ leven 
terug. (1985). 

POLITIEK TESTAMENT 
Nog een keer, in oktober 1992, richtte hij 
zich via een artikel in De Standaard en het 
weekblad WIJ tot de publieke opinie. Het 
was de periode waarin politieke over-
loperij aan de orde was, het verdere be
staan van de Volksunie ter discussie stond 
en er sprake was van een vertrouwenscrisis 
tussen partijen en kiezers. In de klare en 
directe stijl die hem eigen was zette Van der 
Eist zijn visie uiteen. Hem bekommerde 
het identiteitsverlies van de partijen, ook 
van de VU; het feit dat de politieke macht 
meer en meer in handen van drukkings-
groepen, organisaties en van personen 
kwam die niet democratisch verkozen zijn. 
Maar vooral zijn boodschap aan het adres 
van het humanitaire Vlaams-nationahsme 
trok alle aandacht. De stichter-voorzitter 
sprak niet alleen van een bestaansreden, 
maar vooral van een noodzakelijk bestaan 
dat „nog zal winnen aan belang." 
Het was zijn waarschuwing tégen over-
loperij naar de VLD, maar ook tegen deze 
naar het Vlaams Blok. Omdat deze bood
schap ook vandaag nog zeer actueel is, mag 
ze wel als het politiek testament van Frans 
Van der Eist beschouwd worden. Wij 

drukken de tekst dan ook volledig in ons 

weekblad af. 

GRAAG EN GOED 
Frans Van der Eist was ook de eerste 
hoofdredacteur van ons weekblad, ook in 
die functie willen wij hem graag gedenken. 
De Volksunie was nog maar net opgericht 
of hij dacht er aan de partij een eigen 
persorgaan te geven. De traditionele pers 
was de jonge partij allesbehalve gunstig 
gezind, zij werd regelmatig aangevallen en 
gekleineerd, een eigen medium was dus 
noodzakelijk om haar belagers van ant
woord te dienen en om haar militanten en 
kaderleden stof tot verweer te bezorgen. 
Daarvoor werd De Volksunie opgericht, 
een blad dat eerst maandelijks, dan veer
tiendaags, later als weekblad verscheen en 
de voorloper van WIJ was. Ook toen het 
weekblad een eigen redactie kreeg bleef 
Van der Eist, die graag en goed schreef, 
medewerker. Ontelbaar zijn zijn artikelen 
over federalisme en staatshervorming, zijn 
geschreven portretten van Vlaamse figu
ren die hij had gekend, niet zelden in 
repressieomstandigheden. Uitgevers en 
auteurs van politieke en historische wer
ken hoopten dat Van der Eist hun boeken 
in ons weekblad zou bespreken, dat 
scheelde bij de verkoop... 
Ook als medewerker aan ons weekblad 
gedenken en danken wij hem. 

• • * 

Namens alle lezers van WIJ bieden wij aan 
mevrouw Gaby Van der Eist-Van der Kuy-
len, aan de kinderen en kleinkinderen ons 
diep medeleven aan bij het plotse afsterven 
van deze uitzonderlijke man. 

(mvl) 3 
4 september 1997 

-^iJr^r^TSi,/^!^^:^^ 



e Standaard van dinsdag 27 oktober 1992 

publiceerde een vrije tribune van Frans Van der 

Eist. Ze werd geschreven naar aanleiding van het 

steeds weer in vraag stellen van de VU, na de 

overloperij naar de VLD, enkele dagen voor de VU-

leden samen kwamen op de Heizel. Het was de 

laatste keer dat Van der Eist in de openbaarheid 

trad. Zijn boodschap blijft actueel. 

• I N M E M O R IA M -f^ 

Frans Vander 

Eist, hier 

geflankeerd 

door Wim 

Jorlssen, 

schreef zUn 

laatste 

openbare 

politieke 

boodschap In 

1992. 
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De crisis die de politieke partijen treft, is 
Icenneiijl; verbonden met een vertrou
wenscrisis waardoor de relatie met hun 
kiezers ondermijnd is. Voor deze ver
trouwenscrisis kan een reeks redenen 
opgesomd worden, die vaak echter geen 
afdoend antwoord biedt als men blijft 
weigeren de diepere oorzaak te onder
kennen. 

Deze diepere oorzaak moet gezocht wor
den in het feit dat de partijen geleidelijk 
hun identiteit verloren hebben, dat zij 
losgeraakt zijn van hun ideële grondslag 
en van hun wortels, door meer en meer de 
macht en de machtsuitoefening te zien als 
hun enig doel. 

Streven naar de macht hoeft niet per 
definitie oneerbaar te zijn, maar de macht 

is op zich geen bestaansreden voor een 

politieke partij. Een partij moet een idee 

vertegenwoordigen, een bezielend maat-

vaagd en zelfs goeddeels volkomen uit
gevlakt. De burger krijgt de indruk dat 
zijn steun en zijn stem alleen gevraagd 
worden om de ambities van deze partijen 
en van hun politici te bevredigen. Daar
voor echter, zo blijkt thans, laat hij zich 
niet meer warm maken. 
Men moet de durf hebben de dingen bij 

Nog toekomst voor 
humanitair 

Viaams-nationaiisme 
schappijbeeld, een samenlevingsvorm 
waarin men kan geloven, waarvoor men 
bereid is te strijden. Van partijen die 
loutere machtsmachines geworden zijn, 
gaat er geen bezieling meer uit. Het 
onderscheid tussen deze partijen is ver-

BertAnciaux: 

VU rouwt om 
een groot man 

Onmiddellijk na het bekend raken van het 
overlijden van Frans Van der Eist verspreidde 
algemeen VU-voorzltter BertAnciauxóe vol
gende boodschap; „Namens de partijraad 
van de VU kunnen wij niet genoeg de nadruk 
leggen op de grote rol die Frans Van der Eist 
gespeeld heeft in de heropleving van de 
Vlaamse beweging en van het Vlaams-na-
tionailsme. Van bij de stichting van de VU 
heeft hij er de nadruk op gelegd dat de partij 
een onvoorwaardelijke verdediger zou zijn en 
blijven van de parlementaire democratie. 
Door zijn groot geloof In de levenskracht van 
de Vlaamse natie, zijn verdraagzaamheid te
genover andersdenkenden - alhoewel hij 

ManuRuys. gewezen hoofdredacteur van de 
krant De Standaard, herdacht Frans Van der 
Eist als volgt. „Hij was een Vlaamse gent
leman. Hij dwong steeds eerbied af in het 
parlement, en voor zijn persoon en voor zijn 
partij In haar moeilijke en ondankbare be
ginjaren. Hij sprak doordachte taal en ver
afschuwde de demagogie en clowneske me-
dlastunts. Hij deed aan politiek om Vlaan
deren te dienen, niet uit persoonlijke ambitie 
of om zich te verrijken. In zijn behoedzame 
strategie stonden de belangen van de 
Vlaamse Brusselaars centraal. Enkele maan

door zijn politieke tegestrevers vaak werd 
gekleineerd - en zijn Integriteit heeft hij de 
VU aanzien en gezag gegeven. Daardoor 
konden de Vlaams-nationalisten de stu
wende kracht worden achter de hervorming 
van het unitaire België tot een federale unie. 
De rol van Frans Van der Eist daarbij Is zeer 
groot geweest. 
Dat Vlaanderen vandaag over een eigen re
gering en een eigen parlement beschikt. Is 
aan hem te danken. Wij, zijn opvolgers, zijn 
hem daar zeer erkentelijk voor. De partij is In 
diepe rouw. Vlaanderen en de VU hebben 
een groot man verloren We zullen hem 
missen " 

Manu Ruys: 

Gentleman 
den geleden schreef hij mij een brief waarin 
hij zich grote zorgen maakte over de on
verschilligheid van de Vlaamse regering voor 
Brussel en Vlaams-Brabant. Het is jammer dat 
hij het tweede deel van zijn memoires nooit 
gepbubllceerd heeft. Na zijn afscheid van de 
politiek heeft hij gekozen voor de stilte. Hij 
had vanuit zijn ervaring, zijn wijsheid, zijn 
evenwichtig oordeel en zijn onbaatzuchtig 
Idealisme diegenen kunnen helpen die vra
gen stelden en blijven stellen over de evo
lutie van de partij, die zoveel aan hem te 
danken heeft." 

hun naam te noemen. Het probleem is 
niet in de eerste plaats en alleen de 
burgers nauwer bij de politiek te be
trekken. Het wezenlijke probleem is te
vens het vertrouwen van de burgers in de 
politici te herstellen. De enkeling, de 
burger als individu, is vaak niet op
gewassen tegen de steeds ingewikkelder 
problemen van onze tijd en onze sa
menleving. Des te belangrijker wordt de 
wijze waarop zijn inspraak en mede
zegging omgezet worden in beslissingen, 
in een beleid. 

In een parlementaire democratie is het 
essentieel dat de burgers „volksverte
genwoordigers" kiezen die hun vertrou
wen hebben, die het blijvend verdienen 
en die de taak op zich nemen het land te 
besturen. Een blijvende vertrouwensre
latie wordt echter niet opgebouwd met 
cliëntelisme of met demagogie en slogans, 
maar op grond van een gemeenschap
pelijke overtuiging, een idee, een sa
menlevingsmodel, een maatschappij
beeld dat niet zuiver materialistisch is 
maar dat een spirituele, een ethische 
grondslag heeft. Daaraan, en daaraan 
alleen kan zij een aantrekkingskracht ont
lenen die bezieling en geloof verwekt. 
Deze grondslag, deze visie die als richtlijn 
duidelijk blijft, moet aanwezig zijn boven 
de dagjespohtiek, boven de praktische 
problemen die mekaar opvolgen. 
De politici moeten duidelijk de verant
woordelijkheid opnemen voor hun taak 
die zij niet mogen afstaan of overlaten aan 
democratisch niet te controleren krach
ten en groepen. Zij alleen zijn door het 
volk gemandateerd, zij alleen zijn on
derworpen aan de controle en de goed- of 
afkeuring van de kiezer; het komt dan 
ook hen, en hen alleen, toe te beslissen. 
Het is ongezond en gevaarlijk wanneer de 
feitelijke macht overgaat in handen van 
drukkingsgroepen, van belangen of or
ganisaties en van personen die niet de
mocratisch verkozen zijn, die daaren
boven vaak nauwelijks bekend zijn aan 
het volk en die geen publieke rekenschap 
of verantwoording verschuldigd zijn. 

Men komt aldus terecht in een schijn-
democratie. 

Het herstel van de democratie en van het 
politiek gezag moet zichtbaar zijn voor de 
burger door de onafhankelijkheid van 
regering en parlement in het nemen van 
beslissingen, en door de aanwezigheid 
van ideële motiveringen in het politieke 
debat. 

Waarin onderscheiden de traditionele 
partijen zich nog onderling? Deze vraag 
leidt terug tot het hoofdthema: de vaag
heid en de zwakheid van de partijen die 
hun eigen ideeëngoed, hun grondslag, of 
het geloof erin ofwel verloren hebben 
ofwel vergeten zijn. Deze vaagheid wordt 
vaak omzwachteld met een verwijzing 
naar de „pluralistische maatschappij", 
waarbij men er van uitgaat dat pluralisme 
een ideologie zou zijn. Echt en oprecht 
pluralisme erkent het bestaansrecht van 
de verscheidenheid, doch kan de eigen 
grondslag en de eigen ideële basis niet 
vervangen. 

Vaagheid en daaruit voortvloeiend zwak
heid en verzwakking schijnen niet voorbij 
te gaan aan de partij die wij destijds 
hebben gesticht. De stevige en blijvende 
basis, de ethische grondslag en de be
staansreden van deze partij is het hu
manitaire Vlaams-nationalisme. De ver
vaging van deze grondslag, het ombuigen 
van deze enige bestaansreden, kunnen 
niet anders dan leiden naar identiteits-
verlies en dientengevolge naar verlies van 
het vertrouwen bij velen wier verwach
ting het is de idee gedragen te zien door 
idealisme en onbaatzuchtige inzet. 
De vervaging van de eigen identiteit 
werkt de valse opvatting in de hand dat 
ons humanitair volksnationalisme, dat 
het Vlaams-nationahsme zijn reden van 
bestaan zou verliezen met de verwe
zenlijking van het federalisering of zelfs 
met het totstandkomen van een volledig 
zelfstandig Vlaanderen. Voor het Vlaams-
nationalisme worden hierdoor slechts de 
voorwaarden vervuld waarin het zich 
volledig zou kunnen en moeten ont
plooien en inzetten voor de verwezen
lijking van het eigen maatschappijbeeld, 
een ander en beter Vlaanderen. 
De foute opvatting dat het Vlaams-na
tionalisme met de staatshervorming en 
het verwezenlijken van federalistische 
structuren zijn strijd gestreden en zijn tijd 
gehad heeft, brengt sommigen er toe een 
ander en beter Vlaanderen aan te kon
digen onder de hoofding van de Vrijheid. 
Het humanitair volksnationalisme heeft 
op de schaal der waarden echter altijd zijn 
eigen inschatting en ethische opvatting 
over de vrijheid gehad, niet alleen over de 
vrijheid van de Vlaamse gemeenschap. 
Ook de persoonlijke vrijheid is een groot 
goed, maar in een solidaire samenleving 
zoals wij die zien kan of mag de vrijheid 
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niet grenzenloos zijn en ontaarden in 
egoïsme. Dan vernietigt de vrijheid van 
de ene, de sterke of rijke, de vrijheid van 
de andere. Vrijheid wordt bandenioos-
heid wanneer het recht van de enkehng 
op respect voor zijn persoon en de waar
den, die ten grondslag liggen aan een 
ordelijke en solidaire gemeenschap, ten 
onder gaan. De egoïstische vrijheid, de 
vrijheid als het privilegie van een groep of 
van een kaste of van een stand, is on
verzoenbaar met de idee van een recht
vaardige gemeenschap waarin sociale be
kommernis en solidariteit onontbeerlijk 
zijn. 

Dat de enkeling verplichtingen heeft te
genover de gemeenschap waarin hij is 
opgegroeid, waarvan hij de erfgenaam is, 
waartoe hij behoort en waarbinnen hij 
kan leven in veiligheid en waardigheid, is 
onbetwistbaar. Dit inzicht behoort tot de 
ethische grondslagen van het humanitair 
Vlaams-nationalisme. 
Het voortbestaan van onze volksgemeen
schap met haar eigen identiteit zal mis

schien zelfs sterker dan voorheen in het 
Europa van morgen verder bedreigd wor
den. Het voortbestaan en de bloei van een 
volksgemeenschap hangen af van de mate 
waarin een nationaal bewustzijn aanwe
zig is. Wie zal betwisten of betwijfelen dat 
het een primordiale taak is dat Vlaams
nationaal bewustzijn te stimuleren en 
levendig te houden? Kan men deze taak, 
deze opdracht, zonder angst en twijfel 
zomaar overlaten aan andere partijen die 
vreemd staan tegenover het ideeëngoed 
van het Vlaams-nationalisme, de ethische 
en spirituele opvatting die de grootste 
waarde hecht aan de betekenis van de 
volksgemeenschap voor de samenleving 
en de maatschappij vorming? 
Het is daarenboven niet denkbeeldig dat 
de drie traditionele partijen, die ook in de 
meeste staten van de EG onder een of 
andere benaming bestaan, een Europese 
dimensie nastreven en evolueren naar een 
versmelting om Europese partijen te wor
den die het zwaartepunt van hun be
langstelling en van hun activiteit ver-

Willy Kuijpers: 

Nuchter en 
volhardend 

De Herentse burgemeester Willy Kuijpers 

liet enkele maanden geleden de nationale 
politiek voor wat zij was. Hij had er 25 
jaren in doorgebracht en dat was recht
streeks te danken aan Frans Van der Eist. 
Willy ontmoette hem als 17-jarige snaak 
voor het eerst in een overvolle Leuvense 
aula in 1954. „Van der Eist kwam daar 
spreken samen met vertegenwoordigers 
van de Middenstandsorganisatie en van 
de landbouwers. Voor ons was dat fe
deralisme erg verrassend, bv. door de 
vergelijkingen met Canada en Zwitser
land. Hij gaf een heel andere staatsvisie 
dan wij in de geschiedenislessen voor
geschoteld kregen. 

Van der Eist was ook de her-oprichter van 
het Algemeen Nederlands Verbond en hij 
had ook een zeer nuchtere heel-Neder
landse visie, die ook op federale grond
slag berustte. Ze was gebaseerd op we
derzijds respect voor Vlaanderen en Ne
derland. Dat hij met het Boerenfront en 
met de middenstanders kwam spreken 
was voor ons iets nieuws en gaf een 
unieke dimensie aan de Vlaamse bewe
ging. De standen werden als het ware 
doorbroken. Dat is een waarde van de VU 
die niet genoeg beklemtoond kan wor
den. Van der Eist deed dat al in de jaren 
'50. 
Wat mij ook in hem trof was het be

dachtzame. Hij was nooit poujadistisch 
en waarschuwde ook voor de herhaling 
van fouten uit het verleden. Hij was zeer 
voorzichtig. Hij had vastgesteld dat het 
Duits imperialisme nadelig was voor de 
ontvoogding van Vlaanderen en dat de 
collaboratie in feite verloren tijd was. De 
Vlaamse beweging werd immers 20 jaar 
terug in de tijd geslingerd. Ook zijn 
bezonnenheid, zijn eigenschap tot di
aloog en tot frontvorming - zonder daar
bij zijn standvastigheid te verliezen -
blijven mij bij. Ondanks onze verschil
lende leeftijd en persoonlijkheid heeft hij 
op mij als parlementslid nooit enige druk 
uitgeoefend. 

Je zou hem kunnen vergelijken met Hen

drik Borginon en met de oud-secretaris 
van het VNV Ernest Vandenberghe. Qua 
wijsheid leek hij nogal op oud-senator 
Leo Elaut. Als filosoof en federalist stond 
hij naast Hendrik Brugmans. Zijn heel-
nederlandse opvattingen liepen dan weer 
parallel met die van Maurits Van Hae-

gendoren. 

Als schrander jurist en vechtjas in het 
recht is hij te vergelijken met oud-senator 
Rob Vandezande. Zonder geschiedkun
dige te zijn had hij bovendien een heel 
degelijke kennis over geschiedenis en was 
hij, tot slot, in dat opzicht te vergelijken 
met Evrard Raskin." 

leggen naar het Europese niveau. Nu al 
bewijzen de betwistingen die gerezen zijn 
tegen het Verdrag van Maastricht, hoe 
lichtzinnig deze partijen ook in ons land 
dit verdrag ondertekend hebben zonder 
zich iets aan te trekken van de bekom
mernissen die ons zorgen baren. 
Al deze overwegingen sterken onze over
tuiging dat, hoe dan ook, een Vlaams-
nationale partij niet alleen een bestaans
reden heeft, maar dat haar bestaan een 
noodzaak is die nog zal winnen aan 
belang. 

Hieruit volgen een hele reeks gevolg
trekkingen voor een te voeren politiek op 
de grondslag van het humanitair volks-
nationalisme, gericht niet alleen op het 
materiële welzijn van het volk maar te
vens ook op een geestelijk gezonde ont
wikkeling van dit volk, op het behoud van 
zijn identiteit in Europa en de wereld. Op 
vele gebieden kan een partij, die wortelt 
in het democratische Vlaams-nationa
lisme, een richtinggevende en creatieve 
rol spelen, waarbij zij de trouw aan haar 

grondslag als richtsnoer moet hanteren 
bij de keuze of zij die rol het best vervult 
vanuit een regering of vanuit de op
positie. 

Waar het op aan komt is een visie te 
ontwikkelen op de langere termijn, een 
toekomstperspectief dat nog in staat is 
geloof en bezieling te wekken, waardoor 
het mogelijk is de politiek op een hoger 
vlak te tillen zodat zij opnieuw geloof
waardig wordt. 

Er is nog ontzettend veel te doen om het 
ideaal, dat ons voor ogen staat, te ver
wezenlijken. 

Frans Van der Eist 

Frans van der 
Eist (27olctober 
1992): "In een 
parlementaire 
democratie Is 
het essentieel 
dat de burgers 
volksvertegen
woordigers 
Mezen die hun 
vertrouwen 
bUvend 
verdienen." 

Jan Nuyts: 

Niet alleen vu rouwt 
Jan Nuyts, hoofdredacteur van 't Pallieterke. is 
ervan overtuigd dat niet alleen de VU in rouw is bij 
het heengaan van Frans van der Eist. „Zijn 'in 
mennoriam' bij de dood van Frans Van der Eist, 
besloot Bert Anciauxmet de woorden: 'De partij is 
in diepe rouw. Vlaanderen en de VU hebben een 
groot man verloren. We zullen hem missen.' 
Ik meen dat niet alleen de VU als partij, in diepe 
rouw IS. Alle Viaams-nationaiisten weten welke 
zéér belangrijke rol Frans Van der Eist heeft ge
speeld in de heropstanding van de door de Bel
gische staat neergeslagen Vlaamse beweging na 
de zogenaamde bevrijding Duizenden gezinnen 
waren door een schandelijke, onmenselijke re
pressie in de diepste ellende gesmeten en niet 
velen hadden nog de moed om te herbeginnen. 
Het werd echter spoedig duidelijk dat die Jonge 
advocaat, die zo'n vurige, knappe verdediger was 
van Elias en Romsee, zich mét bij het besluit van de 

Belgische, anti-viaamse 'on-staat'zou neerleggen. 
En er kwamen weer hoopvolle dagen Met zijn 
onafscheidelijke vriend Wim Janssen rotste hij het 
Vlaamse land af om door contacten met nog niet 
totaal moedeloze nationalisten te herbeginnen. 

Zo begon dan de opstanding van een VU die stilaan 
maar zeker een veelbelovende vlucht zou nemen. 
Met zijn briljant verstand slaagde de integere Van 
der Eist er in de Vlaamse beweging inderdaad weer 
op gang te krijgen. 

Dat ts nu allemaal geschiedenis, maar ik blijf be
treuren dat een moedeloos geworden voorzitter 
op zeker ogenblik gewoon is opgestapt, voorgoed. 
Met zijn groot gezag en Inzicht tn de politiek had hij 
nog flaters kunnen voorkomen en wegwerken. Ik 
vind het héél erg dat hu de jongste jaren noott 
meer heeft willen spreken, Hij had véél onheil 
kunnen voorkomen " 

Rudi Van Der Paal: 

Respectvol mens 
en politicus 

Rudf Van Der Paal was de eerste algemeen se
cretaris van de vu „ik was er ai eerder bij, o.a. op 
het zogenaamde 'Paascongres' in 1951, waar Van 
der Eist een rede hield over het federalisme. 
Ik heb voor hem ais parlementair steeds de groot
ste eerbied gehad en heb hem en zijn zetel 
verdedigd In Antwerpen. Want er waren mensen 

die daar ook op aasden Het Is jammer dat hü het 
Egmontpact mee verdedigd heeft De schuld vol
ledig bij Schiltz leggen zou fout zijn 

Mijn hart en heimwee zijn nochtans bij de VU en 
voor de mens en politicus Frans Van der Eist heb ik 
zeer veel respect." 
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Jos Bouveroux, huidig Inoofctredacteur 
van het VRT-radionieuws, heeft de po
liticus Van der Eist actief meegemaal<t 
vanaf de Egmontperiode, waarin hij ais 
jong journalist de Wetstraat in trol< „Wat 
ik aan Van der Eist heel belangrijk vond is 
dat hij met de VU, die opgericht is door 
een eerder klein kringetje van repres-
sieslachtoffers en verbitterden, van in 
het begin voor de democratische weg 
heeft gekozen. Hij is daar altijd bij ge

bleven, ook wanneer er conflicten waren 
met de meer radicalen. Hij heeft van de 
VU een massapartij weten te maken met 
een brede maatschappelijke stroming. 
Bovendien kregen ook de jonge mensen 
binnen de VU kansen. 
Van der Eist was zeer beginselvast, maar 
hij heeft ook ingezien - waarschijnlijk 
mede dankzij zijn ervaringen als advo
caat tijdens repressie-processen - dat 
het beter is kleine stapjes te zetten dan 

één grote die slecht kan uitdraaien. Dat 
België een federale staat is, is voor een 
groot gedeelte te danken aan Van der 
Eist die het federalisme in Vlaanderen op 
het politieke toneel heeft gebracht. 

Jos Bouveroux: 

Openheid 
Door zijn kalm optreden en het zoeken 
naar bondgenootschappen heeft hij het 
federalisme politiek aanvaardbaar ge
maakt. Hij heeft zich politiek nooit op
gesloten." 

^ ilM M E M O R I A M ^ 

HugoSchiltz: 

Bekommerd om 
schandaalsfeer 

Aan het radioprogramma Actueel verklaarde Hugo 
Schiltz dat Frans Van der Eist zich nooit publiekelijk 
over de collaboratie heeft uitgesproken. Tijdens een 
toespraak voor het VU-kader zei Van de Eist wel eens: 
„Laat de doden, de doden begraven." Hugo Schiltz; 
„De VU-stlchter stelde zich vragen bij de naïviteit van 
sommige Vlaams-nationalisten die zich door de Duit
sers om de tuin lieten lelden. Hij had wel begrip voor 
de onvrede die er heerste tegenover de Belgische 
staat. Na WOU en als voorzitter van de VU begreep Van 
der Eist dat hü een valstrik moest ontwijken De VU 
mocht volgens hem niet enkel een antl-repressiepartij 
worden. 

Hij knoopte terug met het federalisme van de jaren 
1930 aan. Op dat vlak wantrouwde hij de traditionele 
partijen. Hij zag in dat de interesse van andere partijen 
voor het Vlaams-natlonallsme in een recuperatie
poging kaderde en daarom niet tot gevolg zou heb
ben dat het Vlaams-nationaal programma zou ver
dedigd worden. Toen Van der Eist als eerste Vü-
verkozene naar de kamer van volksvertegenwoor
digerswerd gestuurd, beschouwden de anderen hem 
als een "outlaw". Naderhand evolueerde deze hou
ding, mede omdat hij de minderheidsregering Ey-
skens mogelijk maakte. In tegenstelling tot sommige 
anderen in de partij pleitte Van der Eist om aan het 
beleid deel te nemen, hoewel hij daar zeer be
hoedzaam mee omsprong. Dat was ook de reden 
waarom hij eerst op behoedzame wijze aan de Eg-
montonderhandelingen meewerkte Samen onder
handelden we in 1977 de Egmontakkoorden. Na 
verloop van tijd nam hij actief aan de besprekingen 
deel. Hij werd uiteindelijk een overtuigd verdediger 
van het Egmontpact. Van der Eist ondersteunde 
tevens het maatschappelijk programma van de VU. 
Wel ging hij niet akkoord met de koers die Maurits 
Coppleters wou varen. Voor hem moest de VU een 
centrumpositie innemen." 

De jongste tien jaren - enkele uitzonderingen niet 
nagelaten - hield de gewezen partijvoorzitter zich op 
de achtergrond. Had u de jongste tijd nog contact 
met hem? Zo vroegen we aan Hugo Schiltz. „Ik heb 
Frans Van der Eist nog een paar maal tijdens recepties 
ontmoet. We praatten over de Nieuwe Politieke 
Cultuur (NPC) en over de schandaalsfeer. Hij stond 
argwanend tegenover de NPC. Hij had meerdere 
bedenkingen bij een aantal NPC-voorstellen. Deze 
kwamen volgens hem vooral onder duk van de "me-
diatlsering" tot stand. Hij was bovendien bekommerd 
om de heersende schandaalsfeer, In zijn jonge tijd, zo 
vertelde hij me, kwamen er ook meerdere politieke 
schandalen aan de oppervlakte. Hij verwees daarbij 
naar de rol van politici als Alfons Van Clabbeke (PW) 
en Jos De Saegher (CVP). Welnu, toen nam de 
voorzitter van het parlement hun dossierster harte en 
werden ze geruisloos behandeld." 

In het boek Monologen met Hugo Schiltz (1992) 
haalde Schiltz bijwijlen kritisch naar Van der Eist uit. 
Heeft hij hem daarover aangesproken? Schiltz: „Nee, 
hij heeft daar nooit een woord over gerept." 
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In de rand van vu-congressen 
Tot de hoogtepunten tijdens het voorzittersschap van Frans Van der Eist 
behoren beslist de grote VU-congressen, doorgaans besloten door een 
gloedvolle congresrede van de voorzitter. Maar deze congressen hadden 
ook een bijzonderheid, in de voormiddag werden voorzittter en par
tijbestuur steeds ten stadhuize ontvangen, de burgemeester en de VU-
parlementsleden waren vaak collega's in de Wetstraat, de congres-
serende VU werd dan ook zeer hartelijk begroet. Tijdens het woord en het 
wedenwoord werden meer dan eens vriendschappelijke "steken onder 
water" uitgedeeld. Vooral de burgemeesters Lode Craeybeckx (Ant
werpen), Paul Meyers (Hasselt) en Jan Piers (Oostende) spanden daarbij 
de kroon. Van der Eist antwoordde steeds voorkomend, maar ad rem. 
Vaak vulde Wim Jorissen hem vanuit de achtergrond "passend" aan... 

Oud-senator en lid van het partijbestuur 
Bob Moes heeft de overleden VU-stichter 
van zeer nabij gekend. Na WO II was Van 
der Eist gedurende korte tijd de verdediger 
van Maes. We treffen Maes wanneer het 
bericht van Van der Eist overlijden voor de 
eerste keer op het radionieuws wordt 
omgeroepen. „Voor mij is dit een schok. 
Wat natuurlijk bijblijft zijn de inspan
ningen die hij geleverd heeft om vlak na 
WO II de partijpolitieke Vlaamse be
weging opnieuw op poten te krijgen. Dat 
gebeurde in uiterst moeilijke omstandig
heden. Ik was samen met andere mi
litanten op zoek naar mensen die vol
doende bekendheid en moed hadden om 
Vlaams-nationale lijsten te trekken. Voor 
hem was er alleen Bernard Wagemans 

geweest. Dan kwam hij. Waar velen ge-

Mare Grammens, journalist en verant
woordelijk uitgever van Journaal kijkt 
met gemengde gevoelens terug op de 
figuur van de VU-stichter. Tussen be
wondering en bedenking. „Frans Van der 
Eist heeft zonder twijfel een plaats ver
worven in de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging, en ook in die van 
België, door de Volksunie uit te bouwen 
van een kleine partij met één kamerlid tot 
de middelgrote Belgische partij die ze 
geworden was bij zijn aftreden als voor
zitter. 

Dit is een historische prestatie die in onze 
naoorlogse parlementaire geschiedenis 
slechts door Karel Dillen werd geëve
naard. 

Daar komt bij dat Van der Eist in de loop 
der jaren een groot persoonlijk gezag 

Mare Plate!, hoofdredacteur van Het Be

lang van Limburg, was een jong journalist 
toen hij Frans Van der Eist als partij
voorzitter opgevolgd zag worden door 
Hugo Schiltz. „Van der Eist is daarna op de 
achtergrond getreden. Veel contact heb ik 
achteraf niet meer met hem gehad. Maar 
de keren dat ik hem persoonlijk heb 
ontmoet heb ik hem leren kennen als een 
afstandelijk, maar beminnelijk man. Hij 
volgde de zaken zeer goed, maar hield toch 
een grote discretie in acht. Hij had gran
deur. Je zou kunnen zeggen dat hij zag, 
keek en zweeg. Hij heeft het spel t.o.v. de 
VU tot op het einde correct gespeeld. Hij 
heeft nooit kritiek geleverd. De intel
lectuele grandeur waarmee Van de Eist zijn 
rol aan de zijlijn heeft gespeeld, is me altijd 
bijgebleven. Dat geldt ook voor zijn bij
zondere houding: m een gezelschap leek 
hij er altijd 'net niet bij', ging hij wat op de 
achtergrond staan. Voor wie hij beter 
kende en accepteerde was hij evenwel zeer 
beminnelijk. Het spijt me enigszins dat hij 
zijn memoires niet heeft afgewerkt Dat 
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Principieel en 
volhardencl 

weigerd hebben om op onze vraag in te 
gaan, heeft hij het toch maar gedaan. Het 
Vlaams-nationalisme moet hem daarvoor 
dankbaar zijn. Hij heeft jaren als een paria 
in het parlement gezeten en het heeft erg 
lang geduurd voor de andere politici hem 
en zijn partijgenoten als volwaardig aan
zagen. Toch heeft hij voortgedaan. In het 
parlement was hij nochtans iemand naar 
wie door vriend en vijand geluisterd werd. 
Hij kon de dingen duidelijk en raak ver
woorden, iets wat niet iedereen gegeven is. 

Dat waren als politicus ongetwijfeld zijn 
grootste verdiensten. 

Frans Van der Eist was geen uitbundig 
mens, eerder een 'Willem de Zwijger'. Wel 
was hij heel principieel en volhardend. Hij 
schoot slechts zeer zelden uit zijn kram
men en dan nog wanneer er iets fun
damenteel verkeerd ging. Zoals de kwestie 
met de Vlaamse Democraten van Daniel 

Deconinck. Na maanden afwachten en 
gedogen heeft hij toen de zaak toch op-
gekuist." 

Mare Grammens: 

Tussen bewondering 
en bedenidng 

veworven had, dat hij heeft aangewend 
om met de volle inzet van zijn per
soonlijkheid te ijveren voor federalisme. 
Volgens mij heeft hij te vroeg en tegen 
onaanvaardbare voorwaarden de vruch
ten van deze inzet willen plukken, en om 
die reden zijn steun verleend aan het 
'Egmont-pact', dat vervolgens de aanzet 
heeft gegeven tot een vorm van fede
ralisme die (steeds volgens mij) nadelig is 
voor Vlaanderen, én ook tot een ver
scheurende verdeeldheid in de Vlaams-

nationale rangen, die vermeden had moe
ten worden. 

Ik betreur ook dat Van der Eist, die in de 
repressietijd met grote moed zijn over
tuiging had verdedigd en als advocaat 
voor vele slachtoffers was opgetreden, 
niet geëist heeft dat amnestie een voor
afgaande voorwaarde zou zijn voor deel
neming van zijn partij aan welk soort van 
Belgisch overleg ook, en zeker voor even
tuele Belgische regeringsdeelneming." 

Mare Platel: 

Mare Platel: „Het na-oorlogs Vlaams-
natlonalisme heeft veel aan 

Van der Eist te danken." 

Een man met 
grandeur 

zegt niettemin ook veel over zijn per
soonlijkheid: voor hem hoefde die vol
tooiing niet zo echt. Het was een ein-
zelganger. Eerst na de oorlog waar hij de 
verdediging van incivieken, of naargelang 
de bron repressieslachtoffers, op zich nam. 
Later heeft hij, weliswaar met de hulp van 
anderen, zijn eigen politieke formule uit
gewerkt. Hij heeft jaren in het parlement 
gezeten zonder dat iemand hem een hand 
gaf. Men wenste niet te spreken met een 
'vertegenwoordiger van de zwarten'. Van 
der Eist is daar op zijn manier mee om
gegaan en heeft zijn werk zonder schreeu
wen en straatrumoer voortgezet. Het na
oorlogs Vlaams-nationalisme heeft veel 
aan hem te danken." 

Het partijbestuur van de Volksunie heeft de droeve plicht 
het overlijden mee te delen van 

De HEER 

Frans VAN DER ELST 
Echtgenoot van mevrouw 

CabyVANDERKUYLEN 

stichtervoorzitter van de volksunie 
Ere-Kameriid 
Ere-Senator 

Minister van State 

Geboren te Neder-over-Heembeek op 13 maart 1920 
en daar overleden op 29 augustus 1997. 

Het partijbestuur van de Volksunie nodigt allen uit om de uitvaartdienst 
van deze Integere politicus bij te wonen. De plechtigheid heeft plaats in 
de St.-Pieter en Pauwelkerk, Peter Benoitplein te Neder-over-Heem
beek, op donderdag 4 september om l l u . 
Roüwgroet In de kerk vanaf 10u.15. 

Rouwadres: Beizegemstraat 20,1120 Neder-over-Heembeek 

Vic Anciaux: 

Vlaams-nationaal en 
federaal 

Brussels staatssecretaris Yic Anciaux 

leerde Van der Eist kennen in het Comité 
voor Federalisme. Anciaux sr. vertegen
woordigde daarin het studentengild. 
„Toen ik afgestudeerd was en mi) als arts 
had gevestigd kwam Van der Eist me 
opnieuw opzoeken met de vraag of ik 
met niet nog actiever voor de VU wilde 
inzetten. 

Mensen luisterden naar zijn oordeel en 
naar zijn scherpe analyse. Hij had een 
groot doorzicht in de politiek en ik heb 
dan ook veel van hem geleerd. Als mens 
was hij introvert, bewaarde hij liefst wat 

afstand. Hij heeft zich haast moeten 
forceren om toch 20 jaar lang de boer op 
te gaan met zijn ideeën. 
Hij blijft me bij als de man die het 
concept van de VU heeft uitgetekend. 
Hij was ook in zekere zin de politieke 
emanatie van het Vlaams-nationalisme. 
Hij heeft bovendien op een meesterlijke 
wijze het federalisme kunnen koppelen 
aan het Vlaamse nationalisme. 
Hij is dan ook de echte realisator van 
het federaal bestel en van de, weliswaar 
nog onvolkomen, Vlaamse zelfstandig
heid." 7 

De bewogen jaren 
In zijn reactie op het overlijden van Frans Van der Eist betreurde Belang van Limburg-
hoofdredacteur Mare Platel dat de overleden VU-stichter het tweede deel van zijn memoires niet 
meer zou uitgeven. Het eerste deei besloeg inderdaad enkel de periode tussen 1920 en 1958, 
jaar waarin Van der Eist voor het eerst naar de Kamer ging. Dat boek, voluit 'De bewogen jaren 
- Mijn memoires 1920/1958' (Uitg. l^nnoo) is nog steeds te krijgen op het secretariaat van de VU. 
WiJ-abonnees kunnen het aanvragen voor de prijs van 450 fr. (portkosten inbegrepen) 

Voornaam &Naam: 

Adres 

Ik wens... exemplaren van 'De bewogen jaren' te ontvangen en stori: daarvoor . x 450 fr. op 
rek.nr. 435-0259701-15. I 

Terugsturen naar Algemeen VU-secretariaat, Bamkadenplein 12,1000 Brussel, fax 02/219.97.25. • 
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Walter Luyten: 

De strijd voor ons 
volksbestaan 

MEMORIAM ^ 

Frans van der 
Eist: "De vu Is 
meer dan een 

gewone 
partij. Het Is 

een nationale 
partu." 

Vander Eist, 
Grootjans en 

Descamps 
In de senaat. 

Wilfried Martens: 

Gaaf parlementslid 
Toen Frans Van der Eist in de jaren 1950 
het federalisme inleidde, was de toen nog 
jonge ex-premier Wilfried Martens de 
enige binnen de CVP die het federalisme 
expliciet ondersteunde. Wilfried Martens: 
„Ik heb Frans Van der Eist goed gekend. 
Hij is een collega-voorzitter geweest. Hij 
was bovendien een gaaf parlementslid. Hij 
geloofde in de noodzaak en de kracht van 
het parlement. Ik heb hem als een zeer 
integer politicus ervaren. Dat kwam onder 
meer tot uiting tijdens de Egmonton-
derhandelingen. Wij waren het funda
menteel eens met de doelstelling de uni
taire Belgische staat tot een federale unie 
om te vormen. Dat was voor ons het 
allerbelangrijkste objectief. Velen begre
pen dat niet. Van der Eist heeft mij nooit 

benaderd om tot de VU toe te treden. Er 
zijn wel andere contacten geweest. Mis
schien heeft hij mij niet aangesproken 
omwille van een vorm van bescheiden
heid. Hij wist bovendien dat mijn wortels 
in de christen-democratie lagen. Ik heb 
niet meer de kans gehad om met hem over 
de recente politieke crisis te praten. Voor
dien hadden we wel af en toe contact. Hij 
maakte zich zorgen over de ontwikkeling 
van het politieke leven. Ik denk daarbij aan 
de particratie. Over mijn inbreng als pre
mier tijdens de opeenvolgende staatsher
vormingen heeft hij mij nooit aangespro
ken. Ik neem aan dat hij kritiek had op 
sommige aspecten van de staatshervor
ming. Maar, over het federale principe zijn 
we het beiden steeds eens gebleven." 

Mijn eerste contaa met Frans Van der Eist 
beschreef ik in de brochure Over zeven 

stichtende mannen. Ik cifeer: „Ik zag ze 

voor het eerst, even voor de beruchte 

schoolstrijdverkiezingen van 1958. Frans 

Van der Eist en Wim Jorissen. Ze kwamen 

voorlichtingsvergadering houden voor de 

Leuvense studenten... 

De student die 's middags aan de Alma 
strooibriei^es moest uitdelen het verstek 
gaan. Zij deden het dan maar zelf bij het 
avondmaalaanschuiven. Van der Eist 
kalmpjes, Jorissen uitbundiger." 
Ondertussen had ik in mijn Vlaamse ver
zameling al een boekje van hem onder de 
titel Vlaamse bewegit^ en Vlaams-nati-

onalisme. Uit de vele aanstrepingen haal ik 
er één uit: „Het doel, het wezenlijk doel 

der Vlaamse beweging was: de nationale 

beumstwording in Zuid-Nederland, tot be

scherming van de eigen, bedreigde na

tionaliteit". 

Het werd een richtsnoer voor mijn op
vattingen en mede-inzet spoedig daarna, 
achter de schoolstrijd-nederlaag van de 
Volksunie in 1958. 
Hoewel wij van karakter wel sterke 

antipoden waren heb ik zijn begrip kunnen 
voelen bij vele latere gelegenheden. 
Met de monkelglimlach van de herin
nering denk ik terug aan een door hem 
uitgesproken historische zin in 1982. Ik 
was toen een jaar senator en hij onze 
fractieleider. „Eigenlijk ben ik blij dat 

Luyten deel uitmaakt van onze fractie, 

maar toch ben ik blij dat er zo maar één bij 

is.". 

De jongste jaren nam hij nog herhaaldelijk 
contact om over het reilen en zeilen van de 
partij te praten. Partij waaraan hij trouw 
bleef in de overtuiging van haar blijvende 
noodzaak. 

En ik denk in die zin terug aan het slot van 
een rede die hij in 1957 hield voor de 
Lodewijk de Raet-stichting in Hofstade 
(rede uitgegeven onder de titel De po

litieke partijen en de Vlaamse beweging en 
die hij eindigde als volgt: „Wij zijn meer 

dan een gewone partij: wij zijn een na
tionale partij. Wtj strijden voor ons volks

bestaan. In deze strijd kapituleren wij niet. 

Integerukel. Wtj zullen de strijd verder 

voeren tot wanneer ons volksbestaan zal 

veilig gesteld zijn." 

Midden jaren 1960 werd Maurits Cop-

pieters door Frans Van der Eist benaderd. 
Mede op aandringen van de jongere ge
neratie ging hij de kandidatuur van Cop-
pieters voor de VU-kamerlijst in het ar
rondissement Sint-Niklaas verdedigen. 
Coppieters: „Frans Van der Eist had een 
buitengewoon politiek inzicht. Op dat 
vlak was hij bijna helderziend. Dat zal me 
steeds bij blijven. Hij kende en doorzag de 
politieke sluipwegen. Meesterlijk be
heerste hij het partijpolitieke spel. Hij 

8 

voorzag de politieke "trucs" van andere 
partijen. Op die manier wist hij ook hoe de 
partij erop kon vooruitgaan, welke kansen 
wij hadden, hoe we op de machinaties en 
voorstellen van andere partijen moesten 
reageren. Hij zag in op welke wijze het 
federale programma kon omgezet wor
den. Consequent volgde hij daarbij de 

Maurits Coppieters: 

Alle lof 
door hem uitgewerkte politieke strategie. 
Nee, de voorzitter liet zich niet vangen 
door hier en daar onbeduidende en on
samenhangende wetsvoorstellen in te die
nen. Hij had een verbazend correcte, 
rechtlijnige en lange-termijn visie voor 
ogen. Dat was ook de reden waarom hij als 
fractievoorzitter soms bang was van de 
"jonge turken". Wij hadden de neiging om 
vri] snel op de parlementaire tribune te 
klimmen. Omdat hij precies wist waar hij 
naar toe wou, gaf hi| ons stille wenken, 
maande hij ons al eens tot voorzichtigheid 
aan, liet hij niet na hier en daar wat af te 
remmen. Tegelijk gaf hij ons de nodige 
vrijheid. Elk in hun specialiteit konden de 
mandatarissen zich in de commissies uit
leven, ontplooien. Om al deze buiten
gewone capaciteiten verdient Van der Eist 
alle lof. Het is voor de partij een "geluk" 
geweest dat hij de eerste voorzitter 
werd." 

"Toch was hij geen "echte" voorzitter. Het 
charisma waarover hij in het parlement 
beschikte, miste hij naar buiten uit. Hij was 
bovendien niet die voorzitter die in de 
arrondissementen een voortrekkersrol op
nam. Dat lag hem niet. In de jaren 1970 
had hij onvoldoende greep op de partij. 
Hij miste het onmiddellijke ingrijpen. Dat 
lag voor een stuk in het verlengde van zijn 

persoonlijkheid. Hij was een voorzichtig, 
wantrouwig, afstandelijk en alles behalve 
populistisch man. Als voorzitter en in het 
dagelijks leven ontbrak het hem aan "warm 
engagement. Hij was geen vaderfiguur. 
Eind jaren 1960 wist ik niet eens waar hij 
woonde. Er ontstond ook geen brief
wisseling. Op dienstbetoon ging hij he
lemaal niet in." 

„Van der Eist was niet tegen de pro
gressieve verruiming gekant. Maar, hij 
werkte er ook niet aan mee. Hij gaf niet de 

indruk dat hij erachter stond. In die zin 
remde hij de verruiming af. Dat kwam 
duidelijk tot uiting toen we in 1971 voor 
het eerst een kamerzetel verloren. Daar 
werd voorbarig op gereageerd, want we 
hadden wel nog stemmen gewonnen. On
der invloed van Wim Jorissen begon Van 
der Eist op de rem te staan. Hij vond dat 
we te ver vooruitliepen met onze voor
uitstrevende thema's, dat de basis ons niet 
zou kunnen volgen. Dat zijn niet onze 
specifieke terreinen, zo redeneerde hij." 

Jaal< Gabriels: 

Een zeldzame 
voornaamheid 

Gewezen vu-voorzitter Jaak Cabnëls 
behoudt aan de figuur van Van der Eist 
de beste herinneringen „Hij was een 
soort anstocraat binnen de partij en 
binnen de hele Vlaamse beweging Hy 
had schitterende inzichten en stond 
daarnnee in feite boven het gewone 
politieke verloop Hij had een meer 
algemene visie. Op politiek vlak heeft 
hiJ baanbrekend werk verricht door de 
federalistische gedachte ingang te 
doen vinden, ook toen nog bijna nie
mand naar hem wilde luisteren. Frans 
Van der Eist is altijd waardig gebleven 
en heeft zich niet laten vangen door 
sommigen die hem wilden uitdagen. 
Dat sierde hem en getuigde van een 
zeldzame voornaamheid 
In de periode dat ik hem persoonlijk 

beter leerde kennen, was hij nog se
nator en kwam slechts af en toe naar 
het partijbestuur Wanneer hiJ daar 
het woord nam werd met veel aan
dacht naar hem geluisterd Zijn be
toog reikte steeds Iets verder dan de 
dagelijkse politiek Hij was zeker geen 
'toogpoliticus' die altijd bereikbaar 
was. In zijn persoonlijke contacten 
legde hij wel een diepere Inhoud 
Wanneer de staatshervorming vorm 
kreeg heeft hij er zich niet meer recht
streeks mee bemoeid, maar hu volgde 
de zaken vanop afstand. Voor de Jon
geren van vandaag zou hij politiek 
misschien moeilijk verstaanbaar over
komen. Maar wat hij te zeggen had 
was waardevol en getuigde van een 
diepe bewogenheid." 
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In memoriam 
Joris Hardy 

Toen VU-senator Alfons Jeurissen mid
den december 1969 overleed werd hij 
opgevolgd door de toen 56-jarige Joris 
Hardy. De nieuwe senator was op 5 
december 1913 te Kleine-Spouwen ge
boren en militeerde reeds op jonge leef
tijd in Vlaams-nationale kringen. Later 

O.C.M.W. 
VAN NIJLEN 

Het O.C.M.W. van Nijlen maakt 
bekend dat volgende betrekking 
te begeven is voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten: 

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

De aanw/ervings- en benoemings
voorwaarden kunnen bekomen 
worden op het sekretarlaat van 
het O.CIVI.W.-Nijlen, Kessel-Dorp 
54 te 2560 Kessel (Tel. 
03/489.05.27). 

De kandidaturen voor deze be
trekking dienen aangetekend ge
richt aan de Voorzitter van het 
O.C.M.W., de heer Leo VEREIST, 
p/a Kessel-dorp 54 te 2560 KES
SEL, uiterlijk op 19 septemt)er 
1997. 
De Sekretaris, 
L Schoofs 

De Voorzitter, 
L Vereist 

werkte hij mee aan het weekblad De 
Bilzenaar, waarna hij in dienst ging bij 
ziekenfonds en syndicaat van Vlaams-
nationale strekking. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werd 
Joris Hardy aangesteld tot burgemeester 
van 's Herenhelderen, een functie die hij 
naar behoren vervulde. Niemand, ook de 
niet- nationalistische raadsleden, had 
aanstoot genomen aan dit mandaat want 
in het najaar van 1944 benoemde de 
gemeenteraad, die niet Vlaams-nationa
listisch gezind was, Hardy tot gemeen
tesecretaris. Dit kon niet verhinderen dat 
hij zijn toewijding met een gevangenis
straf diende te bekopen. Eens weer vrij 
kwam Hardy aan de kost als fiscaal raad
gever. Met grote doorzettingskracht 
slaagde hij er in om in enkele jaren tijd een 
bloeiende dienstencentrale uit te bou
wen. In 1964 keerde Joris Hardy terug 
naar de politiek. Hij werd lid van de 
arrondissementsraad van VU-Tongeren-
Maaseik en was herhaaldelijk VU-kan-
didaat bij parlementsverkiezingen. Aan
vankelijk was Hardy enkel op gemeen
telijk vlak actief. Eerst als raadslid te 
Hoeselt, later werd hij er schepen en 
burgemeester. In het arrondissement 
werd hij lid van het bestuur met als 
opdracht het dienstbetoon te verzorgen. 

dat deed hij steeds met toewijding en 
deskundigheid. 

Toen Hardy in 1969 naar de Brusselse 
Wetstraat kwam werd hij door Evrard 
Raskin als volgt verwelkomd: „Het 
spreekt vanzelf dat Joris Hardy nu hij 
senator is geworden zich volledig aan de 
politiek zal wijden. Dat hij dit goed zal 
doen, lijdt geen twijfel; zijn leven in 
dienst van de Vlaams-nationale beweging 
en zijn kundigheid op het sociale vlak zijn 
hiervoor de beste waarborgen." 
Bij de verkiezingen van 7 november 1971 
werd Joris Hardy opnieuw senator en hij 
bleef dat tot de verkiezingen van 10 maart 
1974, toen werd hij door Rik Vande-
kerckhove afgelost. 

Wij hebben senator Hardy steeds als een 
vriendelijke, hardwerkende man en een 
overtuigde Vlaams-nationalist ervaren. 
Hij bleef de VU en het Vlaams-nati-
onalisme in alle omstandigheden trouw, 
zij overlijdensbericht laat daar geen twij
fel over bestaan. Hardy was ook een 
geliefde echtgenoot en vader, een rustige, 
evenwichtige en voorname man. Op zijn 
overlijdensbericht wordt naar al deze 
goede eigenschappen verwezen. 
Onze redactie biedt mevrouw Gritje 
Hardy-Vangertruyden groot medeleven 
aan bij het afsterven van de man die „58 

jaar haar lieve en tedere echtgenoot" is 
geweest. Ook de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen willen wij in dit me
deleven betrekken. 

Joris Hardy overleed op 25 augustus te 
Sint-Truiden, op 30 augustus werd hij 
onder ruime belangstelling begraven. Tij
dens een afscheidswoord had Vlaams 
volksvertegenwoordiger Johan Sauwens 
het over een 'Vlaming uit één stuk.' „Zijn 
radicale Vlaamse opvattingen en zijn in
zet voor zijn volk, werden hem niet door 
iedereen in dank afgenomen. De tegen
kantingen van sommigen verbleekten 
echter bij de enorme sympathie die hij 
genoot bij de bevolking. Dat bleek bij elke 
verkiezingen weer." aldus nog Sauwens, 
die het betreurde Hardy's sterke per
soonlijkheid te moeten missen. 
Rouwadres: Nieuwe Baan 3, Alt-Hoe-
selt 

(mvl) 

Joris Hardy, 
een voornaam 
en edel mens. 

? 

OOST-VLAANDEREN 
Vr. 12 sept. BEVEREN-WAAS: Quiz 

algemene kennis tussen de FW-afdelingen 
van de provincies Oost-Vlaanderen en Ant
werpen. Om 20u. in Motel Beveren, Gentse 
Weg 280 te Beveren-Waas. Info: 
09/223.38.83. Org.: FVV-Gent. 

Vr. 12 sept. CENT: 9de Vlaamse 
Zangstonde o.l.v. Jef Leeman, met liederen 
van René De Clercq op muziek van Emiel 
Hullebroeck. Aan het orgel: Hubert Smet. Om 
20u. In het Dienstencentrum Centbrugge, 
Braemkasteelstraat 45 te Centbrugge. Toe
gang kosteloos. Org.: VOS-üzerbedevaart-
werkgroep Centbrugge-Ledeberg. 

za. 20 sept. CENT: Bezoek met gids 
aan de tentoonstelling ,,Parijs Brussel/Paris 
Bruxelles". Om 12u. in het Museum van 
Schone Kunsten Citadelpark te Gent. Af
spraak om 11U.45 aan de hoofdingang. Deel
nameprijs: 200 fr, ter plaatse te betalen. 
Info: 09/223.38.83. Org.: FW-Gent 

Vr. 26 sept. OEINZE: 15de Fami-
ilefeest In de volkskring, iwarkt te Deinze. 

Vanaf 19u.30. Org.: VU-Deinze. Inschrijven bij 
Maurlts Waelkens en andere bestuursleden. 

WEST-VLAANDEREN 
WO. 10 sept. BRUCCE: Diavoorstel-

ling met vertellingen „Hoe onze voorouders 
leefden" door Jaak Verhemeldonck. Om I4u. 
in de Magdalenazaai, Violierstraat 7. Na de 
activiteit is er koffietafel voor wie dit wenst. 
Deelname: met koffie 100 fr., zonder 50 fr. 
Org.: WVG-Brugge-Noord. 

WO. 17 sept. OOSTENDE: Lichaams
taal en esthetiek. Kleur en stijl. Info-avond 
over het kiezen van de juiste kleur, juiste 
model of beste combinatie e.d.m. Om 20u. in 
het Oostends Trefcentrum, Aartshertog
straat 4. Toegang 150 fr (om practische 
redenen vooraf in te schrijven -
059/51.64.03). Org.: Rodenbachfonds-FVK 
West-Vlaanderen. 

po. 18 sept. BRUCCE: Chris Van-
denbroeke spreekt over,,Vlaamse troeven. 
Gisteren, vandaag en morgen". Om 20u. in 
De Gulden Spoor 't Zand 22. Org.: Infor-
mativa. 

Wo. 24 sept. BRUCCE: Diavoorstel
ling over „Italië: Venetië, Pisa. Florence, 
Rome en het eiland Elba " door Roger Beelen. 
Om 14u. in de Magdalenazaal, Violierstraat 7. 
Na de activiteit is er koffietafel voor wie dit 
wenst. Deelname: met koffie 100 fr., zonder 
50 fr. Org.: WVC-Brugge-Noord. 

Za. 26 sept. BRUCCE: VUJO JD-
weekend op 26,27 en 28/9 in jeugdherberg 
Europa, Baron Ruzettelaan 143. inlichtingen 
en inschrijvingen: Christine De Winter of 
Kate (VUJO - 02/217.63.28 Of 219.49.30). 

VLAAMS-BRABANT 
W. 25 sept. KSSE: Prof. Femand 

Vandamme stelt een alternatieve flnancie* 
ring van de SZ voor. Om 20u. in jeugdhuis 't 
Bronneken (zaaltje). Bergestraat 2 (tegen

over station). Org.: De Wekker-Rodenbach-
fonds. 

Wo. 29 on. BRUSSEL: Actie van 
VUJO aan de AFCA-Wapenbeurd. Om 16u.30 
aan het Congressenpaleis. Coudenberg 
(Brussel-Centraal). Meer info: VUJO (Kate -
02/217.63.28 Of 219.49.30) Of Forum voor 
Vredesaktie (02/648.75.83). 

LIMBURG 
zo. 7 sept. BILZEN: Familie-fletse-

ling van VU-Beverst/Schoonbeek. Om 14u. 
samenkomst aan het keri<plein van Schoon
beek. Van daamit zal de fietstocht leiden 
doorheen de Zutendaalse bossen. 

zo. 7 sept. CENK: Vlaams Braad-
feest. Om 16u. in restaurant St.Maarten, 
Stationsstraat 13. Inschrijvingen via R. Vranc-
ken-Geurts (089/35.64.18- 19-21u.) en Kan
toor Olaerts (089/35.32.83 - 10-12u. en 17-
18u.) Deelnameprijzen: 400fr, kinderen 200 
fr Org.: VU-Genk. 

Za. 13 sept. BREE: Jaariijks varkens-
feest (barbecue). Vanaf 20u. op het erf van 
Jef Nyens, Keyardstraat 28, Tongerio bij Bree. 

• Deelname: 350 fr p.p„ studenten 150 fn Te 
betalen bij aankomst. Inschrijven vóór 10/9 
bij Erwin Duhain (089/46.34.61). Org.: VU-

ANTWERPEN 
za. 6 sept. WOMMELCEM: Optre

den van volksmuziekensemble uit Oekraïne. 
Om 14U.30 in Home St.Jozef, Kallement 1. 
Inkom gratis. Org.: KK Jan Puimège. 

Vr. 12 sept. KALMTHOUT: Deelname 
aan de quiz tussen FW-afdelingen van Oost-
Vlaanderen en Antwerpen te Beveren-Waas. 
Inschrijven bij Lucienne Van Hees 
(666.91.51). Orrg.: FW. 

Za. 13 sept. WOMMELCEM: Etentje 
t.v.v. bouw van een theaterzaaWje op fort H 
voor toneelgroep Optinw. Keuze uit diverse 
menu's aan diverse prtjzen. vanaf I4u. in 

Domein Huigenrode. Meer Info en inschrij
vingen (tot 30 aug.) bij Ward Herbosch 
(353.68.94). Org.: KK Jam Puimège. 

Ma. 15 sept.:BERCHEM: Bezoek aan 
het atelier van glazenier i. Baekelants. Bij
eenkomst bij de kunstenaar Manebrugge-
straat 247 Te Deume om 9u.45. Rondietóing 
stipt om 10u.; einde rond 12u. Org.: FW-
Berchem. 

Wo. 17 sept. KALMTHOUT: Bezoek 
aan Bijenteeltmuseum in Kalmthout. Samen
komst om 14U.15 ingang Putse Steenweg 
131. Gids is Jan Caluwaert. Duur 1,5 tot 2u. 
Deelname (inkom + gids) 100 fr. Mannen en 
kinderen ook welkom. Verwittigen voor 15/0 
(666.57.77). Org.: FW-Kalmthout. 

ZO. 21 sept. BORCERHOUT: Bezoek 
aan huidetentoonstelling van kunstschilder 
Jules van Ae. Om I4u.30 stipt, Districtshuis, 
Moorkensplein 1 te Borgerhout. Info en in
schrijving voor deelname: Jan DeScheerder 
(03/236.45.40). Org.: Kring voor Vlaamse 
Volksontwikkeling-Borgerhout. 

Wo. 24 sept. TURNHOUT: Ludo 
Abicht over ,,De Palestijns-Joodse proble
men. Vrede in het Midden-Oosten?". Om 
20u. in de Warande, Keldercafé. Org.: 
Vlaamse Kring Turnhout i.s.m. VCLD. 

Vr. 26 sept. BERCHEM: Driedaagse 
reins van FW-Berchem naar Siegen. Met 
bezoek oude stad. Za. 27/9 bezoek aan Cins-
beurg. Bad Berteburg. Zon. 28/0: Freuden-
burg. Deelname ca. 7.500 fr inschrijven door 
betalen van voorschot (3.000 fr.) bij FW-
Berchem. Deelname voor max. 30 personen. 
Wees dus vlug! 

Vr. 3 Okt. WOMMELCEM: Klein-
kunstavond ter herdenking van Jan Puimège 
„Standbeeld voor Jan". in zaal Familia, A. 
Mortelmansstraat. Org.: KK Jan Puimège en 
DF. 
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Ons e-mailadres 

redactie® vpiti. be 
Ons weekblad is ook via e-mail bereikbaar. Hebt u 
vragen, wilt u iets kwijt (een lezersbrief of een opinie, 
een mededeling voor de activiteitenkalender, enz...) 

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

Kostuums 
naar maat 

. . - \ HERENKLEDING 

f yèrmees 
.J Steenhouwersvest, 52 

" ^ ANTWERPEN 

Tel.: 03/231.35.83 

Wenst U meer informatie over de 

advertentiemoselijkheden 

in WIJ? 

Bel dan vandaas nos naar 

Karin De Wandeleer 
op het nummer 02/481.78.60 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

TEGELS 
Karel Van den Berghe BVBA 

Gentsesteenweg 377 
9300 Aalst 

• 1.000 soorten in voorraad 

Tel.: 053/70.06.64 
Fax: 053/77.81.05 

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

D E REUS IN TEGELS 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - 8940 Wervik 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot: 

1. de aanwerving van een voltijds secretaris (m/v) in vast statutair verband 

2. het aanleggen van een wervingsreserve (geldig tot en met 31/12/98) voor de 
volgende betrekkingen (m/v) in contractueel verband: 
- gebrevetteerd verplegende 
- ziekenhuisassistent(e) 
- sanitaire help(st)er 
- rusthuishelp(st)er 

Alle inlichtingen, het inschrijfformulier en het examenprogramma zijn te bekomen 

op het secretaiaat van het O.C.M.W, Steenakker 30 - 8940 WERVIK, alle 
werkdagen tussen 9 en 11 uur (tel. 056/30.02.18). 
Uiterste tijdstip voor het toekomen van de inschrijvingen bij de heer Voorzitter van 

het O.C.M.W, Steenakker 30 - 8940 WERVIK: vrijdag 19 september 1997 om 11 

uur. 

De Secretaris 
Pabner BLIECK 

Telefoon: 056/30.02.18 -Fax: 056/31.42.06 

De Voorzitter 
DanyVERHAEGHE 

Nog in te vullen ambten van O.C.M.W.-Machelen + vereiste diploma's 

1. Stafmedewerker: 1 betrekking in voltijds verband 

- licenciaat/licenciate rechtswetenschappen 
- voorkeur sociaal recht of arbeidsrecht 

2. Animator/animatrice: (1 betrekking in voltijds verband) 

- diploma hoger onderwijs van het korte type in 

- sociale of 
- paramedische of 

- pedagogische richting 
- aanbevolen: practische cursus-handvaardigheden. 

3. Maatschappelijk werker/werkster: (1 betrekking in voltijds verband) 

- diploma hoger onderwijs van het korte type zijnde 

- maatschappelijk assistent(e) of 
- maatschappelijk adviseur of 

- sociaal verpleegkundige 

NOTA: de uiterste inschrijvingsdatum van aanwervingsexamen is 30 september 

1997. 
De geslaagde kandidaten, die niet onmiddellijk benoemd worden, zullen in een 

wervingsreserve van 3 jaar worden opgenomen. 

liet ^alinö^utó 
Sedert 191 o 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wel<elijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijl<s verlof december De fanniliezaak met traditie 
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DEZE WEEK IN 

Knack 
EEN PRINSES ZONDER 
SPROOKJE 

I Hel IS niet omd;il )c ccn prinses bcnl. dat je leven als 
leen sprookje veiloopt 
I W ie was prinses Diana ' 

bn / i | n de | iapeia// i schuldig aan haai dood? 

ELKE WEEK MET WEEKEND KNACK, TELE KNACK EN VACATURE 

DE CROC ZIET 
HET ZO 
Hcrm.m Do Croo is mei 
lanfjei VLD-vdoi/ i i io i , 
ma.Il hli j l l w.i.ik/.iani 
Ovei hoe hij hiina Je 
coaliÜL' blak en u.i.iiom er 
volyeikl j.iai \eikie/ingen 
komen eenycspiek 

MISTER GOOD 
TASTE 
De eiLililies keren temj; I ii 
ook /v\.Me make-up ni.ij; 
en moei weei De iiioJe-
spetial van Weekend 
Knatk Meei dan 400 
blail/ink'ii i i i loo\ei mode 
en beaulv De model'i|bel. 

28 augusms 1997 
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Ontslag De Klerk 
zaait verwarring 

In Naslonale Party 

^ L A N D U I T # 

KAAPSTAD. - Het plotse ontslag van 
Frederik Willem De Klerk als NP-voor-
zitter roept heel wat vragen op over de 
toekomst van de Nasionale Party. Po
litieke waarnemers volgen de verkiezing 
van een nieuwe partijleider, aanstaande 
dinsdag, alvast met argusogen. . 

VERRASSENDE SKUIF 
Vriend en vijand werden verrast door de 
aankondiging van voormalig staatspre-
sident De Klerk om zich uit het actieve 
politieke leven terug te trekken. Het 
Kaapse dagblad Die Burger (dinsdag 26 
augustus) pakte als eerste uit met het 
nieuws over de „verrassende skuif wat 
skokgolwe deur die land se politieke 
bestel gaan stuur". Nog diezelfde dag gaf 
De Klerk tijdens een druk bijgewoonde 
persconferentie toelichting bij z'n ontslag 
als partijleider en parlementslid. 
De uittredende voorzitter omschreef 
zichzelf als een belangrijk struikelblok 
voor de ontwikkeling van de Nasionale 
Party tot een multiraciale partij. Volgens 
hem is de tijd aangebroken om plaats te 
ruimen voor jonge leiders met nieuwe 
ideeën. „Met my uittrede wil ek 'n deur 
oopmaak vir die NP om sy dinamiese 
breuk met die verlede verder te bewys 
sodat die party sy volwaardige rol in die 
herskikkingsproses ten beste kan speel," 
aldus nog De Klerk. Het is opvallend dat 
ex-NP'er Roelf Meyer onlangs hetzelfde 
argument gebruikte om z'n ontslag uit de 
Nasionale Party te rechtvaardigen (WIJ, 

27 augustus). Andere belangrijke redenen 
voor De Klerks beslissing zijn de on
tevredenheid over het verlaten van de 
Regering van Nationale Eenheid (ANC, 
NP en Inkatha), de bekvechterij met de 
Waarheidscommissie en het Meyer-ef-
fect. 

Met het ontslag van De Klerk (61 jaar) 
wordt een belangrijk hoofdstuk in de 
recente geschiedenis afgesloten. Zijn 
loopbaan overspant een kwarteeuw 
Zuid-Afrikaanse politiek. In 1972 ver
wierf hij voor de eerste maal een NP-zetel 
in de Volksraad. Zes jaar later werd hij 
benoemd tot minister van Posterijen en 
Telecommunicatie. Daarna kreeg hij ach
tereenvolgens de portefeuilles van Volks
gezondheid en Pensioenen, Sport en Ont
spanning, Mijnbouw en Ruimtelijke Or
dening, Energie en Mineraalwezen, Bin
nenlandse Aangelegenheden, Ambtena
renzaken en Onderwijs. 
Op 15 augustus 1989 legde hij de pre
sidentiële eed af en volgde PW Botha op 
als president van de Zuid-Afrikaanse re
publiek. Kort daarop (2 februari 1990) 
zou hij iedereen verbazen door in het 
parlement de vrijlating van Nelson Man
dela en de erkenning van het ANC (Af
rican National Congress), het PAC (Pan 
Africanist Congress) en de communis
tische partij als wettelijke organisaties 
wereldkundig te maken. Meteen tekende 
hij ook het doodvonnis van het Apart-
heidssysteem. Hiervoor zou hij in 1993 -
samen met huidig president Nelson Man-

Met haar Nationale Conventie en 
mediacampagne maai<te de 
Voiksunie begin juni duidelijl< dat 
ze de toel<omst van Vlaanderen 
niet in de actuele Belgische con
text situeert. Met een nationaal 
ledencongres wil de VU de oe
fening rond deze maatschappe
lijke hervorming in alle openheid 
verder zetten. De hele herfst 
wordt uitgetrokken voor het de
bat. Begin september vallen de 
ontwerpteksten van alle resoluties 
en alle praktische informatie over 
het congres in de bus. Tot 12 
oktober hebt u dan de tijd om via 
uw arrondissement, via uw af
deling of persoonlijk amende-

V, ?{ ). ] ilOV0iilb0f''9/ 

menten in te dienen. Samen met 
de andere VU-leden kan u zich 
zaterdag 22 november in Leuven 
dan over de congresresoluties en 
amendementen buigen Tijdens 
het hele weekeinde heeft elk VU-
lid stem- én spreek-recht. Op zon
dag 25 november volgt na de 
middag de plenaire slotzitting in 
de Aula Maxima van de KU Leu
ven. 
o» Info en inschrijvingen: Volks

unie, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Tel: 02/219.49.30 of fax: 
021217.35.10. 

/OllVOil 

LAAT DE DEMOCRATIE 
NOOIT MEER ZWIJGEN 
VOLKSUNIE-CONGRES 

dela - de Nobelprijs voor de Vrede krij
gen. 

NAMEN NOEMEN 
Onder de kandidaten die zich hebben 
aangediend voor de opvolging van De 
Klerk is Marthinus Van Schalkwyk (37 
jaar) de grootste kanshebber. Hij is mo
menteel uitvoerend directeur van de Na
sionale Party. Volgens het weekblad Mail 
& Guardian (29 augustus 1997) krijgt 
Van Schalkwyk de steun van de jeugd- en 
vrouwenorganisaties, de Wes-Kaapse pre
mier Hernus Kriel en de zwarte NP-
parlementsleden, waaronder de invloed
rijke David Malatsi van de provincie 
Mpumalanga. In ruil voor de "zwarte" 
stemmen zou laatstgenoemde dan ad
junct-leider worden van de Nasionale 
Party; een nieuwe functie. Ook Danie 
Schutte en Sam De Beer, de provinciale 
NP-leiders van respectievelijk KwaZulu-
Natal en Gauteng, hebben zich intussen 
formeel kandidaat gesteld. 

De verkiezing van een nieuwe voorzitter 
op dinsdag 9 september heeft ongetwij
feld verstrekkende gevolgen voor de Na
sionale Party. Zo wordt al volop ge
speculeerd over het al dan niet opnieuw 
toetreden tot de Regering van Nationale 
Eenheid en politieke koerswijzigingen. 
Een van de belangrijkste splijtzwammen 
is de doorbraakoperatie naar het zwarte 
kiespubhek. Vooral de Wes-Kaapse NP, 
onder leiding van Hernus Kriel, staat 
afkerig tegenover deze beleidsoptie. An
dere provinciale leiders, zoals Sam De 
Beer en David Malatsi, zijn er dan weer 
uitgesproken voorstanders van. Een mo
gelijke oplossing bestaat volgens waar
nemers in een ver doorgevoerde con
federal partijstructuur, waarbij de pro
vinciale afdelingen zelfstandig bepalen 
hoever ze willen gaan. Zoniet, dreigt - na 
het vertrek van Roelf Meyer - een verdere 
versplintering en verzwakking van de 
Nasionale Party. 

Filip Vandenbroeke 

Het ontslag 
van De Klerk 
als partlj_ 
voorzitter 
zorgde voor 
verrassing 
alom. De oud-
Nobelprljs-
wlnnaar wilde 
plaats maken 
voor Jongeren 
met nieuwe 
Ideeën. 
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Festival van Vlaanderen: 
kunst kost geld 

„Willen we onze uitstraling behouden, dan 
hebben we 20 miljoen extra nodig", zei 
coördinator Jan Briers jr. op de perscon
ferentie van het Festival van Vlaanderen dat 
staat voor 150 organisatoren, 5.000 artiesten 
en 180.000 toeschouwers. Festivalvoorzitter 
Mark Eyskens filosofeerde over het nut van 
het nutteloze, in casu de kunst en meer 
specifiek de muziek, en beloofde voetstap
pen bij cultuurminister Martens om de no
dige ademruimte voor morgen. 
Geen toekomst zonder jeugd. Die krijgt kan
sen op de happening van zaterdag 13 sep
tember in de Gentse binnenstad waar klas
sieke muziek en wereldmuziek mekaar ont
moeten en tijdens een wonderbaarlijke mu
zikale reis op zondag 5 oktober om 15u. in de 
Gentse opera met exotische klanken van 
Olivier Messiaen, de harmonie van de kosmos 
In de planeten van Gustav Holst en de in
wijding in het orkest door de variaties van 
Britten. Sarah Kuijken belooft met haar en
semble Oxalys de confrontatie tussen ro
mantiek en twintigste eeuwse klanken uit 
Rusland. 
Geen festival zonder musici. En hier zitten 
opmerkelijk veel Vlamingen tussen. Philippe 
Herreweghe praat bescheiden over zijn 
droom waarin hij het overgevoelige requiem 
van Fauré plaatst tegenover de Psalmen-
symfonie van Stravinsky, die de Gentenaar 

diep ontoert. Paradoxaal als men bedenkt 
dat Stravinsky beweerde dat muziek he
lemaal niets kon uitdrukken Sigiswald 
Kuijken spreekt met een soort vertedenng 
over Haydn van wie hij de Parijse symfonieën 
brengt („hij bouwt zoals een kind met blok
ken speelt") en het oratorium ,,ll ritorno dl 
Tobia", bewijs van diepe devotie. ,,Meestal 
hoor je in verband mat Haydn de opmerking 
„ja, maar", zegt Kuijken, „alsof hij altijd een 
meester zal blijven, maareen kleine". 
Jos Van Immerseel is er niet persoonlijk maar 
bereikt ons telefonisch. Hij zal op het festival 
de integrale van Schuberts symfonieën bren
gen, stof en patina weg, instrumenten met 
de kleur van Schuberts tijd en spitsere tempi. 
De opname van de zesde en de achtste (de 
raadselachtige onvoltooide) op Sony is al 
goed voor een bekroning met de Franse 
Diapason d'or. 
De Joods-Russische cellist Misctra Maisky ver
vangt zijn leermeester Rostropovitsj bij de 
uitvoering van Bachs uitgepuurde cellos
uites. „Voor anderen zijn ze dans of wiskunde 
of loutering", zegt hij, „voor mij romantiek 
en emotie". 
En tussen de muzikale vlinders door bootst 
festivalster Florian Heyerick op virtuoze wijze 
Van Eycks zang van de nachtegaal na. 

(wdb) 
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en vrij ontspannen Ijzerbedevaartvoorzitter 

'Lionel Vandenberghe hief zijn toespraak met een 

uiterst positieve noot aan. „Trouwe bedevaarders: 

Alles samen zijn we gelukkig. We zijn met meer dan 

vorig jaar." De bedevaarders hoorden een krachtige 

toespraak en er was voor elk wat wils. Daarmee 

V oogstte de Ijzerbedevaartvoorzitter herhaaldelijk 

applaus. 

IJzerbedevaart-
voorzitter 
Lionel 
vandenberghe 
(rechts) nam 
geen afstand 
van de tijdens 
de vorige 
Jaren 
uitgetekende 
koers. 

In meer dan één opzicht hield Lionel 

Vandenberghe een merkwaardige rede. 
Zo haalde hij de slogan uit 1985 "Volk 
wordt staat" terug boven. Opponenten 
van het IJzerbedevaartcomité als Peter De 

Koover,]an jambon en Lieven Van Gerven 

drongen daar reeds lang op aan. Ove
rigens legde de Ijzerbedevaartvoorzitter 
de klemtoon op de oorspronkelijke ter
men van het Ijzertestament. Hij riep 
iedereen op om in navolging daarvan de 
rangen te sluiten. Vandenberghe : „De 
IJzertoren is niet van de zogenaamde 
gematigden en niet van de zogenaamde 
radicalen, niet van de federalisten en niet 
van de separatisten, niet van de maxi
malisten en niet van de minimalisten, niet 
van rechts en niet van links. De IJzertoren 
is van alle Vlamingen die voor zelf
bestuur, nooit-meer-oorlog en godsvrede 
willen ijveren." 

Opvallend ook was het belang dat aan het 
"sterk samenwerkingsverband" met Ne
derland werd gehecht. Vandenberghe: 
„Wat de naam ervan ook weze, het is geen 
utopie meer. Aan ons nu om de kansen 
daarop niet te torpederen door kort
zichtige navelstaarderij of door overhaast 
tewerk te gaan. Wanneer de Euro wordt 
ingevoerd valt het cement van de Bel
gische monetaire unie immers weg." 

De 
bedevaarders 
hoorden een 

krachtige 
toespraak en 

er was voor 
Iedereen wat 

wils. 
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GASTVRIJ VLAANDEREN 
„Laten we diep geschokt door de ge
beurtenissen van vorig jaar" zo ving de 
Ijzerbedevaartvoorzitter zijn toespraak 
aan, „hier op dit dodenveld, namens het 
IJzerbedevaartcomité, plechtig verkla
ren: Laat het prinsenvolk der oude Ne
derlanden niet ondergaan in broedertwist 
en schande." Lionel Vandenberghe 
lichtte de bedevaarders in over de wer
king van het Comité. „We restaureren de 
Toren, we organiseren tentoonstellingen. 
Reeds voor de IJzertoren in de eind
termen van het lager onderwijs werd 
ingeschreven, bezochten we scholen met 
een video, met lessenpakketten en met 
sprekers." 

Voor diegenen die in stilte en het ganse 
jaar door de IJzerboodschap uitdragen, 
uitte de voorzitter zijn oprechte dank. 
Niet zonder de "afwezigen" een steek 
onder water te geven, stak hij de vrij
willigers een hart onder de riem: „Zij 
dragen de boodschap uit mét daden." 
Vandenberghe nam geen afstand van de 
tijdens de vorige jaren uitgetekende ra
dicale koers. 

Het soevereine Vlaanderen is echter geen 
doel maar een middel. Daarom kan er 
niet worden "gesplitst om te splitsen". 
Maar, hoe autonomer Vlaanderen, aldus 
de Ijzerbedevaartvoorzitter, hoe meer 
aandacht er aan het sociale Vlaanderen 

afspraken staan in verband met de split
sing van de Sociale Zekerheid en een 
verregaande fiscale autonomie. Wanneer 
zullen de vakbonden in Vlaanderen in
zien dat een volwaardig Vlaams sociaal 
overlegmodel een duurzame groei op
levert? Ook geen enkele minister in de 
federale Belgische regering mag een toe
komstgericht Vlaams beleid verhinderen. 
Vlaanderen moet zelf zijn belastingen 
kunnen verlagen, wat één of ander Waals 
politicus ook zeggen mag. De Vlaamse 
ministers in de Belgische regering dragen 
meer dan ooit een verpletterende ver
antwoordelijkheid. De overgrote meer
derheid van onze rechtstreeks verkozen 
Vlaamse parlementsleden gaat akkoord 
met de splitsing van de kinderbijslagen en 
de gezondheidszorg. Waarop wacht men 
deze eis hard te maken? Brussel kan geen 

Volk wordt staat 
kan worden besteed. Vooral de bestrij
ding van de jeugdwerkloosheid staat 
daarbij centraal. Overigens weigert het 
IJzerbedevaartcomité alsnog de Walen in 
de steek te laten. Blijvende solidariteit 
met de inwoners onder de taalgrens -
volgens verantwoorde criteria - behoort 
tot de mogelijkheden. Vlaanderen moet 
bovendien een "gastvrije" houding te
genover de inwijkelingen aannemen. 

BOTSING 
Een algauw op dreef zijnde Vanden
berghe waarschuwde de Vlaamse politici 
niet te twijfelen aan de onvermijdelijke 
„botsing" met de Franstaligen. Meerdere 
malen maande hij de politieke wereld aan 
zich krachtig, ernstig en op een stra
tegisch verantwoorde wijze op de na
kende staatshervorming voor te bereiden. 
De Vlaamse minister-president Luc Van 

den Brande kreeg een felle veeg uit de 
pan. „Premier Van den Brande, laat u niet 
afsnauwen door premier Dehaene, maar 
bijt terug!" Vandenberghe vervolgde: 
„Het is niet waar dat men zich van 
Waalse, Franstalige en neo-unitaire zijde 
bij de huidige federale structuren heeft 
neergelegd. Het is onjuist dat de grote 
spanningen tussen Vlaanderen en Wal
lonië tot het verleden behoren. De botte 
weigering van de vier Franstalige par
tijvoorzitters om te praten over een vol
gende grondwetsherziening en over elke 
splitsing van de Sociale Zekerheid, zelfs 
van onderdelen ervan, is een niet mis te 
verstane aankondiging van een komende 
regelrechte botsing." 
„Vlaanderen", zo hield Vandenberghe 
voor, „moet zich hierop voorbereiden. 
Alle Vlaamse partijen moeten weigeren 
enig federaal regeerakkoord af te sluiten, 
tenzij daarin duidelijke en belangrijke 

alibi zijn om niet te splitsen. Laat de 
Brusselaars de vrije keuze tussen het 
Vlaamse en Waalse stelsel." 

BETER VLAANDEREN 
De splitsing van de Sociale Zekerheid en 
een financiële en fiscale verantwoorde
lijkheid „in haar volle lengte en breedte" 
moet tot een beter Vlaanderen leiden. 
„De schaarser wordende middelen die
nen zo doelmatig en rechtvaardig mo
gelijk aangewend te worden voor lang
durig zieken, psychiatrische patiënten, 
gehandicapten, werklozen en vooral de 
jonge werklozen. Daarom gaan wij niet 
akkoord dat de arbeidsgebonden sec
toren federaal blijven. Beide volkeren 
moeten eigen accenten kunnen leggen, 
moeten maatregelen kunnen nemen die 
aan de eigen noden beantwoorden. En 
deze zijn anders in Vlaanderen dan in 
Wallonië." 

Vandenberghe pleitte tevens voor een 
beter Vlaanderen in Brussel en de Rand. 
Daartoe is een gewaarborgde Vlaamse 
vertegenwoordiging in alle Brusselse ni
veaus noodzakelijk. De gemeente- en pro
vinciewet, zoals afgesproken in de Sint-
Michielsakkoorden, dient geregionali
seerd te worden en dit voor er van een 
grondwetswijziging inzake het Europees 
gemeentelijk stemrecht sprake kan zijn. 
Overigens moet de Vlaamse regering veel 
meer inspanningen opbrengen om voor 
de autochtone bewoners van Vlaams-
Brabant een sociale woonpolitiek te voe
ren. „Het structuurplan Vlaanderen is 
voor hen ronduit slecht. Vlaams-Brabant 
kan en zal niet bij Brussel ingelijf wor
den!" 

Meer en beter Vlaanderen, zo benadrukte 
Vandenberghe, moet ook in het teken v a ^ j 
een rechtvaardiger Europa staan. Meer 

en beter Vlaanderen sluit ook met een 
vredevoller wereld aan. „Het akkoord 
over de landmijnen stemt ons hoopvol 
voor de toekomst. Maar, we wachten nog 
steeds op een Europese regelgeving in 
verband met wapenhandel. Een syste
matische vermindering van de wapen
industrie is allernoodzakelijkst, ook al 
kost dit arbeidsplaatsen in Vlaanderen." 
Tot slot, maar niet in het minst moet een 
beter Vlaanderen ook leiden tot aandacht 
voor de slachtoffers van de repressie. De 
onverdroten eis voor amnestie klonk luid 
en krachtig. Daarop volgde een felle sneer 
naar de Belgische staat. De bedevaarders 
onthaalden het met gejuich en een warm, 
langdurig applaus. Vandenberghe: „Wij 
maken ons geen illusies meer over de 
verzoeningsbereidheid van de Belgische 
staat. Toch blijven we een zo schrijnend 
onrecht als na-oorlogse repressie aan
klagen. Van de Vlaamse overheid ver
wachten een zo groot mogelijke inspan
ning om de sociale gevolgen van dit 
Belgisch wraakgerecht te milderen. Maar 
het is de Belgische staat die via een 
algemene amnestieregel de spons over dit 
onzahge verleden had moeten halen. 
Men heeft dit niet gedaan en zal dit ook 
niet meer doen. Wij hebben ons con
clusies al lang getrokken: dit land van de 
haat kan ons vaderland niet zijn." 

VOORTREKKER 
Met deze harde uitval, gaf Vandenberghe 
de toon van zijn eindbesluiten aan. Eerst 
en vooral kent de Ijzerbedevaartvoor
zitter zijn comité - opnieuw - een voor
trekkersrol toe. Hij vraagt dat alle 
Vlaamse verenigingen dé eis van de 
Vlaamse beweging zouden ondersteunen. 
Deze eis, door Vandenberghe op de weide 
verwoordt, houdt in dat geen enkele 
Vlaming tot de federale regering toe
treedt wanneer de Franstaligen weigeren 
over een volgende staatshervorming te 
praten. In alle vrijheid moeten samen-
levings- of samenwerkingsvoorwaarden 
tussen de twee gemeenschappen afge
sproken worden. Als Wallonië elke di
aloog blijft afwijzen, zo meende Van
denberghe, „moet Vlaanderen het volle 
pond eisen. Wallonië mag weten dat het 
afremmen van het regionale dynamisme 
de kortste weg is naar het separatisme. 
Vorig jaar hebben we hier een duidelijke 
doelstelling vooropgesteld en die willen 
we onverkort herhalen. Het Vlaanderen 
waarnaar we streven is een soeverein 
Vlaanderen met volle staatsmacht, met 
een eigen grondwet en op voet van ge
lijkheid met andere staten. Een Vlaan
deren dat zelf beslist met welke staten het 
wil samenwerken en dat een eigen zetel in 
de Verenigde Naties heeft." 

tw 
(evdc) 
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o'n 7000 aanwezigen genoten van een sobere 

en serene bedevaart. Bezinning, stilte en 

herdenking van de gruwelijke Grote Oorlog stonden 

centraal. Onvrede om het uitblijven van een sociaal 

rechtvaardiger land klonk krachtig over de 

Ijzerbedevaartweide. Met respect voor traditie stond 

de 70ste IJzerbedevaart in het teken van een 

hoopvollere toekomst. 

^^ I J Z E R B E D E V A A R T > 

Zondagmorgen elf uur. Het is kalm in de 
straten van Diksmuide. Het "schorre-
morrie" bleef thuis. Diksmuide bood een 
vredige aanblik. Zoals het hoort. Dit is 
een bedevaart en geen kermis, noch een 
verzamelplaats van extreem-rechtse 
groepjes. De stilte deed evenwel vragen 
rijzen. Sommigen misten de "ambiance". 
Anderen vreesden voor een magere op
komst. Naderhand werd duidelijk dat de 
"angst voor het getal" voorbarig was. Er 
was niet meer, maar ook niet minder volk 
dan vorige jaren. Belangrijker is dat een 
nieuw publiek werd aangesproken. En de 
jongere generatie "Vlaamse bewegers" liet 
het geenszins afweten. Op die manier kan 
het kaf van het koren worden gescheiden. 
Zo waren enkele leden van het hoofd
bestuur van de WB, tevens de gang
makers van de progressieve organisatie 
VLAKAF, aanwezig: Jullen Borremans, 

Karl Drabbe en Bernard Daelemans. Met 
deze en gelijkgezinde organisaties kan het 
IJzerbedevaartcomité een toekomst uit
bouwen. Spijtig was de afwezigheid van 
nochtans gedreven flaminganten als 
Guido Moons, Peter de Roover en Jan 

Jambon. Zij heten het „met spijt in het 

hart" afweten. Hadden ze het maar ge
weten. 

Want de 70ste IJzerbedevaart mag een 
succes genoemd worden. Als naar ge
woonte stond ]aak Van Assche voor een 
puike regie in. Met zijn zachte, maar 
duidelijke stem presenteerde Wilfiried 

Haesen feilloos. Negen oudstrijders, ge-

rijke de Pillecyn spraken de eed van 
Trouw aan een beter en mooier Vlaan
deren uit. 

De choreografie bleef tot een - al te strikt 
- minimum beperkt. Deze keer stond het 
woord centraal. Wouter de Bruyne en de 
Comitéleden Carlos Van Louwe en Bob 

Wezenbeek schreven de teksten. Deze 

Herdenking Grote 
Oorlog 

tooid in Belgisch uniform, wandelden 
bedaard van de Pax-Poort naar de hel-
denhuldezerkjes onder de IJzertoren. In
getogen, poëtisch, maar daarom niet min
der pakkend, werd het pijnlijk verhaal 
van de Ijzersymbolen uit de doeken ge
daan. De non-conformist Lode Claes, de 
taaivoorvechter Sandor Szondi, de oud-
strijder Louis Pacolet en de „overtuigd 
democraat en politicus die belangenloos 
in dienst van zijn volk stond", Frans Van 

der Eist, werden gehuldigd. Erik en Ma-

stonden in het teken van het sociale 
Vlaanderen. Alle lagen van de bevolking 
kampen met moorderende concurrentie, 
uitsluiting, een gebrek aan arbeid. Een 
mijnwerker, werkloze, zelfstandige en be
drijfsleider kwamen dit getuigen. De be
devaarders luisterden geboeid en ont
haalden hun boodschap met een warm 
applaus. Na de samenhang, volgde een 
kort optreden van Wtll Ferdy. Hij zong 
meesterlijk Het Vlakke Land, een ver
taling van het wondermooie Le Plat Pays 

van Jacques Brei en het pakkende Vlaan

deren Mijn Land op muziek van de Ita
liaanse inwijkeling Rocco Granata. Te
recht prees Will Ferdy meerdere malen de 
uitstekende begeleiding van het orkest 
Concertband Hever onder leiding van 
dirigent Jan Ceulemans. De Bob Boon 

Singers herbevestigden hun kunnen. 
VOS-voorzitter Hugo Thibaut vroeg 
„met aandrang en emotie" meer steun 
voor de restauratie van de Toren en de 
Crypte. Hij hekelde de welig tierende 
oorlogsindustrie en herinnerde eraan dat 
Diksmuide met anderen aan een brede 
vredesketen moet werken. 

(evdc) 

Wat denkt 
de CVP? 

Tijdens de 70ste IJzerbedevaart waren 
geen mandatarissen van het Vlaams 
Blok, noch van Agalev, SP en VLD te 
bespeuren. De CVP was behoorlijk ver
tegenwoordigd. Het lijkt erop alsof de 
partij haar mandatarissen aanraadde 
zich naar Diksmuide te begeven. Ze 
hoorden er een radicale toespraak. Met 
zijn scherpe uitval naar de minister
president ontlokte Ijzerbedevaartvoor
zitter Lionel Vandenberghe bij sommige 
christen-democraten een vervelend 
lachje. Anderen keken onbegrijpend of 
afkeurend toe. 

Herman Suykerbuyk was evenwel in 
zijn nopjes. „De bevoegdheden ver
schuiven naar de regio's en naar Eu
ropa. Het Belgisch niveau wordt steeds 
waziger. Een zelfstandige Vlaamse staat 
binnen Europa is daar het logisch ge
volg van. Al zal dit niet alleen van ons 
afhangen. 

Toch zou men mogen beseffen dat heel 
wat kleinere regio's dan Vlaanderen nu 
reeds als zelfstandige staten binnen de 
Raad van Europa worden erkend. Ik 
denk daarbij aan Slovenië en aan de 
Baltische staten. Het Grootnederlan-
disme is voor mij een vraagteken. Ik 
bekijk de samenwerking met Nederland 
vanuit een pragmatische hoek. Een 
bondstaat met Nederland zie ik eerlijk 

gezegd niet zitten. Wat ik denk van de 
leuze "Volk wordt staat"? Het Vlaamse 
volk voelt zich niet aangesproken door 
staatsstructuren." 

Vlaams minister van Economie en Me
dia Eric Van Rompuy loofde de eis om 
meer sociaal-economische autonomie. 
„Maar, het zou inhoudelijk beter mo
gen opgevuld worden. Het gaat hier om 
technisch ingewikkelde en politiek ge
voelige problemen. 

Bovendien ben ik geen voorstander van 
onafhankelijkheid. Op langere termijn 
moeten we in Europa meer aan bod 
komen. Dat betekent niet dat we er over 
een eigen zitje moeten beschikken. We 
hebben te maken met het Europa van de 
staten en niet van de regio's. Overigens 
verzet ik mij tegen elke confederale 
vorm met Nederland." Johan De Roo 

stelde zich genuanceerder op. „Op lan
gere termijn moeten meerdere visies 
aan bod kunnen komen. Voorlopig le
ven we nog in een federaal land en op 
middellange termijn willen we ons 
daaraan houden. 

Vooralsnog moeten we een zo groot 
mogelijke autonomie verwerven. Bo
vendien is een goede samenwerking met 
Nederland noodzakelijk. Maar ik ben 
niet gewonnen voor een confederatie 
met onze Noorderburen." 

Er waren niet 

meer maar 

ook niet 

minder 

liedevaarders 

dan vorige 

Jaren. 

Beiangrijicer is 

dat een nieuw 

pubiieic werd 

aangesproicen. 
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Net als alle andere jaren vaardigde de VU een 
ruime delegatie naar de bedevaart af. Het 
blijft de partij die sannen met de trouwe 
militanten de IJzerbedevaarten In goede én 
minder goede tijden door dik en dun steunt. 
Voor de partij betekent het herwonnen ge
voel van eensgezindheid een nieuw begin 
voor de IJzerbedevaart. De vernieuwing 
moet nu consequent worden verdergezet. 
VU-voorzitter Bert Anclaux\% het volmondig 
met het IJzerbedevaartcomité eens: de 
Vlaamse partijen mogen geen federaal re
geerakkoord afsluiten als geen nieuwe stap
pen In de staatshervorming worden gezet 
„De VU hoopt dat de aanwezige CVP-man-

verplaatsen van "Die Stem". Natuurlijk be
treur Ik ook de reactie van het Vlaams Blok en 
zeker de Incidenten van vorig jaar. Maar 
euforie kraaien omdat mensen die reeds 
tientallen jaren naar Diksmuide trokken nu 
wegblijven, vind Ik ongepast. Alle fatsoenlijke 
nationalisten van welke strekking ook moe
ten welkom blijven. Over de toespraak van 
Lionel Vandenberghe ben Ik tevreden. Maar 
wat hij zegt, wordt niet steeds door anderen 
binnen het Comité herhaald." 
Kamerlid Geert Bourgeois Is In de eerste 
plaats opgelucht ,,over het goede verloop, 
de behoorlijke opkomst en het wegblijven 
van het schorremorle. Ik heb de indruk dat de 

Jong en ouder 
datarlssen de partij zullen dwingen om niet 
aan de Waalse chantage toe te geven." De 
VU betreurt dat Agalev en de VLD afwezig 
bleven. „Ook Vlaams parlementsvoorzitter 
Norbert De Batselierwas hier wellicht op zijn 
plaats geweest." zo stipt Anclaux aan. 
De redactie vroeg exponenten van twee 
generaties om hun specifieke mening. Bob 
Maes heeft het allemaal al eens meege
maakt. Moet Ik per se antwoorden? zo pro
beerde hij de vragen te ontwijken. De ge
wezen VU-senator heeft zo zijn eigen mening 
over de bedevaarten en vooral over de 
"schelding der geesten". Hij Is daar niet be
paald gelukkig mee en heeft voeling met de 
eisen van de radicalen, „ik heb de schelding 
In de Vlaamse beweging steeds betreurd. Ik 
kon bovendien niet instemmen met het 

bedevaarders zeer tevreden waren. Ook 
nieuwe, vooral jongere bedevaarders von
den de weg naar Diksmuide. Om nog meer 
jongeren aan te trekken zou er wat meer 
vaart in het programma mogen komen. De 
teksten kunnen korter gehouden worden en 
door meer muziek vervangen worden, ie
mand als Johan Verminnen zou daarvoor 
kunnen instaan. Daarnaast mag er ook wat 
meer tijd voor samenzang vrijgemaakt wor
den. Alleszins hoeven de programmamakers 
niet meer naar de wensen van extreem
rechts om te kijken, ik was tevreden over de 
toepsraak. Al zou men gebruik kunnen ma
ken van een klaardere lijn. Dat zou nieuwe 
kansen bieden. Ik begrijp evenwel dat men 
het eerste jaar na de rellen de kool en de geit 
heeft willen sparen." 
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VOLCANO 
Jerome Armstrong en Billy Ray schreven met Volcano hun eerste 

filmscript, en je kunt zeggen dat ze iets van actie weten. Daarnaast 

hebben enkele ze voor Amerikanofielen opmerkelijke grapjes 

ingebouwd. Je zit er dadelijk in. Film begint met een aardbeving, en 

Mike Roark (Tommy Lee Jones), directeur van het stedelijk 

rampenplan, neemt onmiddellijk het heft in handen. Zijn vrouw 

en niet al te gehoorzame dochter (Gaby Hoffman) zitten thuis, en 

zullen later een rolletje spelen. Mike wordt geholpen door zijn 

tweede in bevel Emmit (Don Cheadle) en seismologe Amy (Anne 

Heche). Nadat enkele stadswerkers levend gebraden worden door 

een onbekende hittebron, weten ze dat de grote klap niet al te lang 

zal uitblijven. Paniek overal, en wanneer een enorme geyser lava 

NIEUW IN DE BiOS 

begint te spuwen, stroomt een der belangrijkste boulevards van 

L.A. onder. De seismologe bedenkt dan dat de lavastroom wel eens 

een andere weg zou kunnen zoeken en langs de onafgewerkte 

metro naar het centrum en het belangrijkste ziekenhuis zou 

kunnen vloeien, waar honderden gewonden in tenten en op straat 

worden verzorgd. Er wordt naar een haast onmogelijke oplossing 

gezocht... De ene heldendaad na de andere stapelt zich op, maar 

eigenlijk doet het je als toeschouwer niet zo veel. We hebben 

inderdaad al veel betere rampenfilms gezien en lava is nu niet 

direct filmmateriaal. Maar voor wie van speciale effecten houdt is 

dit gefundenes fressen. (**) 

ADDICTED TO LOVE 
Astronoom Sam is verliefd op schooljuf Linda. Leuk. Ze wonen in 

een klein stadje, en de keus is niet erg groot. Dan moet Linda echter 

naar New York en het duurt niet lang of Sam krijgt de zak. Sam 

naar N. Y. en ja hoor, Linda is ingetrokken bij Anton. Sam zoekt en 

vindt een flat aan de overkant. Daar daagt Maggie op en ze heeft 

dezelfde bedoelingen, ze wil haar ex-lief bespioneren. 

Maggie en Sam beramen plan na plan om de relatie LindalAnton te 

saboteren. Goede vertolkingen van Meg Ryan, Matthew Broderick, 

Kelly Preston en Tcheky Karyo. Leuk, maar meer niet. (**) 

Willem Sneer 

«̂  MEDIALANDSCHAP • 

1fc# De burgemeesters Jacques Vermeire is de 
spilfiguur in de nieuwe BRTN-comedyserie. Ais Aimé is 
hij een eenvoudig man met een grote mond op liet 
weri<, maar thuis zwaait zijn vrouw (Nici<Y Ijngley) de 
piak. Aimé i<oestert één grote ambitie: gemeen
tesecretaris worden. Zat. 6 sept.. TV1 om l9u.ao 

Frederick Stafford 
en Claude Jade in 
de Hltchcock-
thrliler „Topaz", 
zat. 6 Sept., Kanaal 
2 om 20U.30 

mJ^ De keuze van Dekeyser: Nazi goud BBC 
documentaire over de rol die de Zwitserse banken 
speelden bij de massale goudroof van Hitler. Het 
„neutrale" Zwitserland liet toe dat Hitler het goud, 
dat hij van vermoordejoden had geroofd, In Zwitserse 
banken opstapelde.zon. 7 sept., TV 2 om 2lu. 

i Hardware intrigerende SFthriller over een 
bevolkingscontrolerobot (?) die op hol slaat en men
sen begint te vernietigen. Brits-Amerikaanse film van 
Richard Stanley uit 1990 met Dylan McDermott, Sta-
cey Travis en iggy Pop. Als het er in het posta-
toomtijdperk zo aan toegaat, staat er ons nog wat te 
wachten! lUlaan. 8 sept.. Kanaal 2 om 20U.30 

m Tot Ziens Nederiandse film van Heddy Ho-
nigmann uit 1995 met Johanna ter Steege, Guy van 
Sande, Els Dottermans, Warre Borgmans e.a. De 
Hollandse I-aura wordt veriiefd op Jan, een getrouwde 
Belg. Jan voelt wel wat voor haar, maar hij houdt ook 
zielsveel van zijn echtgenote. Hij kan niet kiezen, maar 
wil geen van beiden verliezen Dins. 9 sept., Ned. 3 
om 20U.18 

^^sp Tom and Viv Britse film van Brian Gilbert uit 
1994 naar het toneelstuk van Michael Hastings. Een 
intrigerend relaas van het stormachtige huwelijk van 
dichter T.S. Ellot en de zenuwzieke Viv. Schitterende 
vertolkingen van Miranda Richardson en Willem Da-
foe Woens. 10 sept., TV 2 om 20u.30 

Panorama: Congo Road Guy Bouten, Jean-
Pierre Coppens en Tony Verbruggen proberen uit te 
vissen wie de echte opdrachtgevers waren van Kabila. 
Over de rol van de Oegandese president Museveni en 
de Ruandese minister van Defensie Kagame is ie
dereen het eens, maar zij waren zeker niet de enigen. 
Dond. 11 sept., TV 1 om 22u.30 

l f e # The Firm Amerikaanse film van Sydney Pollack 
uit 1995 met Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn en Gene 
Hackman. Mitch McDeere, een briljante jurist, wordt 
overstelpt door werkaanbledingen. Hij kiest voor Ben-
dinl, Lambert & Locke, een degelijk, nogal pater
nalistisch advocatenkantoor. HIJ ontdekt echter dat 
de firma diep in de corruptie verzonken zit. Vrij. 12 
sept., VTM om 21U.15 

Mediagebruik 
bU Jongeren 

9 Jongeren in België houden niet van 
TV-reclame. Dat wijst een studie van het 
reclamebureau McCann-Erickson uit. 
Met name het veelvuldig herhalen van 
spots doet hen de pukkels krijgen. Bo
vendien vinden ze het storend dat de 
reclame de programma's onderbreekt. 
Reclame dan nog die maar zelden bij hun 
leefwereld aansluit. 

De Financieel Economische Tijd, die de 
studie in extenso besprak, maakte ook 
melding van het minder hoopvolle ge
geven dat jongeren tussen 15 en 24 jaar 
niet geïnteresseerd zijn in nieuws en in
formatie. „Ze vergaren wetenswaardig

heden (sic) in flarden: de eerste vijf mi

nuten van het TV-journaal, flitsen van het 

radionieuws, hier en daar een stukje uit 

een tijdschrift, enzovoort. (...) Voor de 

dagbladen is het verhaal nog triester: 

jongeren lezen gewoon geen kranten. Als 

ze het wel doen, is het omdat hun ouders 

of leerkrachten hun ertoe verplichten. 

Maar voor de rest trekt het product 'dag

blad' hen niet in het minst aan." 

Natuurlijk verricht een reclamebureau 
geen studie naar media-gedrag van jon
geren omwille van hun 'schoon ogen'. 
Bedoeling is voor de adverteerders een 
resultaatgerichte campagne uit te stip
pelen. Adverteren naar en voor jongeren 
gebeurt dan ook bij voorkeur in de bi
oscoop. Jongeren pikken gemiddeld twee 
keer per maand een filmpje mee en vin
den de bioscoopreclame best te pruimen. 
Ook de affichage kan rekenen op de 
instemming van de jeugdige medemens, 
zeker als daarin voldoende variatie zit. 
Wil je als adverteerder echt goede punten 
halen dan is het best dat je de jonge 
doelgroep ook eens een gepersonaliseerd 
briefje laat geworden. 
B D e mogelijkheid tot het nemen van 

vervroegd pensioen bij de VRT is een 

•J'Nieuwsbladg 
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DeMorgen 
Jongeren houden niet van dagbladen. 

onverhoopt succes geworden. Al 358 
werknemers hebben een aanvraag in
gediend, 180 daarvan hebben betrekking 
op dit jaar. Omdat sommige diensten 
onderbemand dreigen te raken heeft nog 
niet iedereen al de toestemming gekregen 
om ook daadwerkelijk te vertrekken. Zo
als geweten zouden de eerstkomende 5 
jaar 420 werknemers moeten afvloeien. 

14 

Kwatongen beweren dat Birgit Van 
Mol aan haar overstap van de VRT 
naar VTM een flinke stuiver zal over
houden. Tot 2005 zou de dame een 
kleine 50 miljoen op zak steken. 
Ware het niet dat er in het Vlaamse 
TV-landschap al zoveel gebeurd is, 
we zouden het bericht weglachen 
en er nog eentje drinken op het 
welslagen van haar programma. 
,,Werken bij een commerciële om
roep? Wij?" hebben wij ooit nog 
eens uitgeroepen na een avond-
lang sponsorwerk voor brouwerij 
Moortgat ,;Nog voor geen mil
joen!" Het was in een tijdperk dat 
kinderen nog niet konden deel
nemen aan kwlssen als 'De vraag 
van 1 miljoen', laat staan ze winnen. 
Het was in een tijd dat VTM nog in 
Zijn kinderschoenen stond en dat 
de jonge omroep nog geld in zijn 
programma's stak en niet in de 
Bekende Vlamingen die erin figu
reerden. Af te lelden uit de la
mentabele kwaliteit van de meeste 
producties van eigen bodem, lijkt 
het erop dat vooral die laatsten met 
het geld gaan lopen. En dat geldt 
niet alleen voor VTM, maar ook voor 
de VRT en VT4. Zonder enige 
moeite kunnen wij zowel als u een 
volledige bladzijde van dit weekblad 
vullen enkel en alleen met namen 
van 'Bekende Vlamingen'. En kun
nen daarmee dan weer meedingen 
naar de hoofdprijs in een Idioot 
spelletje gesponsord door een 
fruitsap- of luiermerk. Zover zijn we 
in TV-landschap gekomen: dat we 

vooraf Iets te eten krijgen en na het 
programma een hoogstnoodzake
lijke sanitaire tip. 
VT4 was de eerste die een zet deed 
in de nieuw aangekondigde teie-
visie-ooriog. De zender die het nog 
altijd vooral moet hebben van 'The 
Simpsons', de halfnaakte dames en 
de Amerikaanse actiesenes heeft 
nu ook opnieuw enkele 'Vlaamse' 
producties. Eén ervan is 'Leuke leu
gens', een getrouwe kopie van de 
VRT-topper 'De drie wijzen' 'Leuke 
leugens' heeft Walter Crootaers, 
Jaak Pijpen, CiiantalLeyersen Chris 
Van den Durpel als panelleden en 

een citaat uit de krant, i.e. Het Volk. 
,,De waar-of-niet-waar verliaaltjes 
worden in de VT4-verpakking grap
pig geïllustreerd met accessoires 
allerhande. Zo toont Jaak Pijpen zijn 
taoeages en lederen outfit om zijn 
stelling 'in sommige landen zijn 
motards vrijgesteld van het dragen 
van helmen' kracht bij te zetten." 
Schaam u niet! Ook wij, die toch ai 
wat humor geleden hebben, deden 
het in onze broek toen wij het lazen. 
En voor alle zekerheid hebben wij 
ook de speciale Wu/r?obljlage over 
het nieuwe TV-selzoen goed op
geborgen. Kwestie van een en an-

Om de poen is het te doen 
Leuice leugens, woensdag 27 augustus 1997, VT4 

RanI De Coninck als presentatrice. 
Indien iemand weet wat zij voor het 
vaderland gedaan hebben, dat hij 
of zij het ons melde! Het vijftal 
verdient hoe dan ook teveel geld 
aan wat geacht wordt door de kijker 
gevraagd te zijn. Tenminste: bij ons 
weten worden ze niet achterna ge
zeten door hordes fans. Of door 
paparazzi, wat dan weer een ge
deelte van hun onfatsoenlijke in
komen zou rechtvaardigen. 
Want 'Leuke leugens' is alles be
halve 'leuk'. Leugenachtig is het 
wel, want het voert mensen op die 
willen doorgaan voor 'leuk', maar 
die dat helemaal niet zijn. Opdat u 
niet zou denken dat we alles af
breken plukken we voor één keer 

der er later nog eens op na te 
kunnen slaan. En wat lazen we daar 
over 'Leuke Leugens'? „Bij 'De drie 
wijzen' zat ik maar wat te spelen. Ik 
voelde dat helemaal niet aan als 
werk. Terwijl Ik nu de stand moet 
bijhouden, het reglement in mijn 
hoofd moet houden, te tijd in de 
gaten moet houden. De eerste keer 
was het moeilijk, maar bij de 
tweede opnamereeks voelde ik mij 
op mijn gemak, en de pannelleden 
ook." En dan moet Ranl na afloop 
nog zelf aan het stuur zitten. Het 
verschil zit h'm natuuriijk in het feit 
dat ze snel leren. Bekende Vla
mingen kunnen niet genoeg ver
dienen! 

icrilc 

4 september 1997 



De gewelddadige dood van een van 's 
wereld poppulairste nnensen bewijst 
nog maar eens In welke waanzinnige 
maatschappij wij leven. Er zit een ijzeren 
logica In dit moderne Griel<se drama 
Wanneer je als persfotograaf vele mil
joenen krijgt voor een ophefmakend 
beeld in de sensatiepers, dan doe je daar 
letterlijk ongelukken voor. 
De geile kopers van zulke snertkranten 
en onze ganse samenleving zijn dus 
medeverantwoordelijk voor de moord 
op drie mensen.Als republikein heb Ik 
nooit hoog opgelopen met de glitter- en 
glamourwereld van koningshoven en 

ander prinselijk gedoe. Maar edellieden 
zijn ook mensen en moeten als mensen 
behandeld worden 
Wanneer haaien, aasgieren en andere 
roofdieren eikaar verscheuren, dan is 
dat om volgens de wet van de jungle de 
honger te stillen. Wij mensen leven in 
een andere wildernis, die van de nooit 
verzadigde geidhonger, het brute en 
nietsontziende kapitalisme. 
In de klassieke mythologie is Diana de 
godin van de jacht. 
Achternagezeten door gemotoriseerde 
hyena's werd de Britse diva, moeder van 
twee jonge kinderen, dodelijk getroffen 

The Lady Dies 
in de Parijse rimboe, In de buurt van de 
Ellseese jachtvelden. In haar gecom
pliceerd bestaan werd Diana door on
telbare mensen aanbeden als een godin. 
Velen hebben nu eenmaal symbolen 
nodig waar zij zich kunnen aan op
trekken 
Lady Di heeft getracht van haar kort 
bestaan iets zinnigs te maken. Haar be
zorgdheid voor de daklozen, de alds-
iijders en de kankerpatiëntjes was geen 

vernis Vooral haar recente gedurfde 
aanval tegen de verraderlijke landmij
nen die nog steeds met miljoenen in de 
derde wereld verscholen liggen, heeft 
veel respect afgedwongen Omdat zij 
een weigemeende aandacht had voor 
de verschoppelingen op deze bizarre 
aardbol verdient zij de eretitel van 
Dame. 
Zij ruste In vrede 

Jan Caudron 
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Carte de flldelité 
Ik heb meer dan twintig jaren in Brussel 
gewerkt. De meeste Brusselse handelaren 
zijn beleefd, voorkomend en respectvol. 
Ik werk nu amper een week in Gent, ik 
laat een filmpje ontwikkelen bij Foto 
Ongena op de koningin Elisabethlaan en 
krijg een klantenkaart - op het adres na -
volledig in het Frans opgesteld. Ik ben er 
nog altijd niet goed van. 
Wat men in Brussel niet meer doet, de 
Vlaamse klanten voor het hoofd te stoten, 
doet men zonder blozen in Gent. 
Lang leve de Brusselaars! 

Hugo van Ransbeeck, 
Dendermonde 

Nieuwe cultuur 
Uitgerekend een christelijke organisatie 
(KAV) wil met een Gids bij scheiding en de 
schrapping uit de wet dat scheidenden 
een fout begaan, aan dit nihilisme mee
doen. Noemt ook nieuwe cultuur! Na het 
vergemakkelijken van de scheidingen een 
volgende blaam voor wie nog gehecht is 
aan de oude cultuur van vaste morele 
waarden. 

In Duitsland bestaat een „gezinsbege
leiding" waar bij problemen raad kan 
ingewonnen worden. In Amerika is het 
probleem van de scheiding zo erg groot 
geworden dat men er 2 soorten huwelijk 
wil instellen. Het ene waar men ge
makkelijk kan scheiden, het andere waar 
scheiden moeilijk is en er een huwe-
lijksconsulent aan te pas komt als het niet 
meer botert. Prettig om als partner de 
keus te maken! 

Nog in Amerika veroordeelde de recht
bank iemand tot het betalen van 39 
miljoen om bevrast iemands huwelijk 
kapot gemaakt te hebben. Bij het huwen 
sluit je een contract voor het leven. Wie 
dat verbreekt, moet zoals in andere bur
gerlijke of zakelijke gevallen gestraft wor
den. Echtscheidingen zouden spectacu
lair dalen. Het merendeel zou zich plots 
kunnen aanpassen. Of zou voorzichter 
worden. Minder lichtzmnig van de één 
naar de ander fladderen. Nu kan men 
ongestraft geestelijke moord plegen op 
zijn onschuldige partner en omgeving. 
Die schade berokkenen door misbruik 
van vertrouwen. 

Zou het niet beter zijn dat een huwelijk 
pas na 5 a 10 jaar en dan tot de dood moet 
duren. Wat een leed zou kinderen be
spaard worden. Die na het beleven van 
een scheiding der ouders, voor 58% de
zelfde fatale weg opgaan. Jong geleerd, 
oud gedaan. Triestig! 
De veel geroemde emancipatie van de 
vrouw heeft op dat gebied in ieder geval 

• WEDERWOORD 1> 

géén verbeterde nieuwe cultuur mee
gebracht. Steeds méér echtscheidingen. 
Nooit is duidelijker hoe ongelijk de men
sen zijn. Het groeiend verschijnsel dat 
Westerse mannen „niet-geëmanci-
peerde" vrouwen zoeken in o.a. Rusland, 
is veelzeggend. 

Het ironische bij dit alles is dat wij andere 
rassen zouden moeten verdragen, terwijl 
wij onder eigen mensen niet eens een 
plechtige belofte tot trouw en bijstand 
kunnen houden. Tonen wij eerst zelf hoe 
het moet vooraleer anderen er in te 
betrekken of de les te spellen. 

Willy Degheldere, 
Brugge 

Fout 
In de inleiding van het artikel rond 25 jaar 
TAK (WIJ, 28 aug. '97) word ik door uw 
medewerker foutief bestempeld als voor
zitter van TAK. 

Tot einde '95 was ik TAK-woordvoerder, 
van dan af heeft Bart De Valck het 
woordvoerderschap waargenomen. 
Momenteel ben ik TAK-verantwoorde-
lijke en als dusdanig lid van de TAK-
Raad. 

Guido Moons, 
Zaffelare 

Taaiexamen 
Als oud-student van de Facultés uni-
versitaires Notre Dame de la Paix te 
Namen keek ik raar op toen in de Actueel
uitzending van 13 augustus jl. een item 
gewijd werd aan het invoeren van een 
taaiexamen voor anderstaligen aan de 
Franse universiteiten en meer specifiek 
omdat de maatregel ook geldt voor Vla
mingen die naar franstalige universiteiten 
trekken. 

Ten eerste is de maatregel, wat betreft 
Vlamingen, compleet nutteloos omdat 
het slagingspercentage van de Vlamingen 
aan de Waalse universiteiten hoger ligt 
dan dat van de franstaligen. 
Dit heeft niets te maken met een su
perieure intelligentie van de Vlamingen, 
maar gewoon met het profiel van de 
Vlaamse student die zulk een uitdaging 
aangaat. De meesten zijn zeer gemo
tiveerd omdat ze het belang van een 
tweetahg diploma inzien. Een tweede 
groep „Vlamingen" is in het Frans op
gevoed en de meesten treden op die 
manier in vaders voetsporen. Voorge
noemde zaken worden bevestigd door de 
franstalige universiteiten zelf. Wat dus op 
een serieuze discongruentie wijst tussen 
het academische niveau en het betrokken 

kabinet van de Franse Gemeenschaps
regering. 

Ten tweede vind ik de maatregel op het 
randje af schandalig. We worden door 
besparingsmaategelen op het zelfde schap 
gezet als Spanjaarden, Grieken en Duit
sers en voor wie men de besparingsregel 
inroept omdat velen die academische 
opleiding (jaarkost voor overheid 
320.000 fr.) enkel zien als een veredelde 
taalcursus. 

Toch is het opnieuw treffend dat wij, 
Vlamingen, hele dagen uideg krijgen over 
de betekenis van het woord „sohdariteit" 
vanwege onze Waalse vrienden, maar als 
men er van Waalse kant het etiket „be
sparing" kan opkleven vervalt elke we
derzijdse toepassing. 

Peter Craeyeveld, 

Gent 

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

N B R E K E R 
OPGAVE 94 
HORIZONTAAL 
4 Wat in 't vak verborgen moet 

blijvends) 
8 Vrouwenploeg (9) 
9 Van zo'n tafel komt het water 

je in je mond (5) 
11 Hierachter gaat een naam 

schuil (10) 
13 Waarlijk mobiei verplaatsings-

tuigi (4) 
14 Artistieke vorm van (dames-) 

handwerk (10) 
16 'n Heleboel, maar toch is 't 

best te dragen (5) 
18 Het begin van de opnchting 

van elk gebouw (6, 5) 
19 Barst open onder hevig lawaai 

(3) 
20 Met deze handstand kun Je'n 

dreigement kracht bijzetten 
(5) 

21 Dat is nog eens 'n stevige 
teugi (4) 

VERTICAAL 
1 Tocht van wat langere duur 

(4) 
2 Huis en hof, kortom waarjeje 

thuisvoelt (4) 

3 Levert brons op (5) 
4. In de buurt van je beide klein

ste vingers, dat is slim! (2, 2, 
6) 

5. Konijnen afs kinderspeelgoed? 
(10) 

6 Keiharde zwelling, en nog pijn
lijk ook (10) 

7 Bezoekers van permanente 
tentoonsteltingen (15) 

10 Dit IS iets voor later (8) 
12 vergde (5) 
15 Onnozele stumper (4) 
17 Bindmiddel tussen neus en 

bovenlip (g) 

OPLOSSING 
OPGAVE 93 
Horizontaal: 1 valk, 4 onder 
daik, 7 stronk, 8. eend, 9 over-
loperss, 12 dij,14. para, 17 hon
derdste, 18 os, (en os) , 19 
arendsnest 
verticaal: i verkeerd, 2 laken, 
3 kootje, 5 doodlopend; 6 rek, 
9 onthaal, 10 pardon, 11. sijpelt, 
13 uniek, 15 ar, 16 Asse 
Eén van de Juiste opiosstngen 
was deze van Godfried Van 

Maele uit de TleKstraat 76 te 
8740 PIttem. HU mae binnen
kort zUn prijs thuis verwach
ten. 
De brleficaart met de oplos

sing van opgave 94 verwach
ten wU ten laatste op maan
dag 15 september op ons 
adres: Barrticadenpieln 12 te 
1000 Brussel. 

4 september 1997 
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E lk jaar tijdens de grote vakantie worden de 

internationale wetenschapsolympiaden 

gehouden. Jongeren van over de hele wereld meten 

zich daar in de vakken biologie, scheikunde, 

wiskunde of fysica. Meestal moeten de Vlaamse 

deelnemers het onderspit delven tegenover de 

deelnemers uit vooral Oost-Europa en Azië. 

Maar dit jaar pakte het anders uit. 

De Vlaamse Olympiaden voor Natuur

wetenschappen omvatten de biologie-, 
de chemie- en de fysica-olympiade. De 
olympiaden zijn wedstrijden waarin jon
geren zich kunnen meten in o.a. het 
oplossen van vraagstukken en het uit
voeren van experimenten. De bedoeling 
van deze wedstrijden is leerlingen de 
kans te geven om op een creatieve en 
zelfstandige manier hun kennis in een 
van de genoemde wetenschapsdomeinen 
toe te passen. 

De wedstrijden worden ieder jaar in
teruniversitair georganiseerd voor leer
lingen van het vijfde en zesde secundair 
onderwijs in Vlaanderen. 
Om de ernst van deze examens te be
nadrukken verlenen ook het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap (depar
tement Onderwijs), de Vlaamse univer
siteiten, de Koninklijke Vlaamse Che
mische Vereniging, de Verenigmg voor 
het Onderwijs in de Biologie, de Mi
lieuleer en de Gezondsheidseducatie, de 
Belgische Natuurkundige Vereniging en 
de Vereniging van Leraars Wetenschap
pen, hun medewerking. Kredietbank en 
Belgian Shell sponsoren. 
Dit jaar namen 1930 jongeren deel aan 
de preselecties. Hieruit werden voor de 
biologie-olympiade 16 finalisten, voor 
de chemie-olympiade 18 finalisten en 

voor de fysica-olympiade 16 finalisten 
geselecteerd. 

Als voorbereidmg van de finales kregen 
de finalisten de kans om tijdens de 
paasvakantie een unieke stageweek mee 
te maken aan het Limburgs Universitair 
Centrum, waarbij lessen afgewisseld 
werden met praktische oefeningen in de 
laboratoria van het LUC. Alle finalisten 
kregen tijdens de prijsuitreiking ook 
waardevolle prijzen en een boekenpak
ket. 
Voor de Vlaamse biologie-olympiade en 

nada) en de natuurkundigen naar Sud

bury (Canada). 

Dit jaar behaalde Joris Morbée, leerling 

VUJO'er wint brons 
op internationale 

biologie-olympiade 
de chemie-olympiade mogen de twee 
best gerangschikten aan de Internati
onale Olympiades deelnemen, terwijl 
Vlaanderen voor fysica dit jaar drie deel
nemers mocht afvaardigen. De biologen 
gingen naar Ashgabat (Turkmenistan), 
de scheikundigen naar Montreal (Ca-

aan het St.-Paulusinstituut te Gent de 
eerste prijs in de 9de Vlaamse fysica-
olympiade. Geert Vermeulen van het St.-
Jozefscollege te Aarschot en Jeroen 
Beeckman van het college O.L.V van 
Deinsbeke te Zottegem werden gese
lecteerd om aan de internationale fysica-

olympiade in Sudbury deel te nemen. De 
eerste prijs in de 14de Vlaamse chemie-
olypiade werd behaald door Bart Ver-
berck van het Groenendaal-college te 
Merksem. Ook Tim Broeckhoven van 
het Koninklijk Atheneum II te Mechelen 
werd geselecteerd om aan de interna
tionale chemie-olympiade in Montreal 
deel te nemen. 

Christophe Maquestiaux van het St.-
Albertuscollege te Heverlee behaalde de 
eerste plaats in de 8ste Vlaamse biologie-
olympiade. Pieter Christiaens van het 
St.-Amandscollege van Kortrijk werd ge
selecteerd als tweede vertegenwoordiger 
op de internationale biologie-olympiade 
in Asjkabat, Turkmenistan. 
Pieter Christiaens was dolblij omdat hij, 
een overtuigd VUJO'er, de Vlaamse 
kleuren in het verre buitenland mocht 
gaan verdedigen. Voor de lezers van WIJ 
bracht hij een reisverslag mee. 

Pieter 
Christiaens bU 
zijn terugiceer 
op zaventem 

Vrijdag 11 juli. Het Is Vlaanderens hoog
dag en dit jaar ook de grote dag van het 
vertrek naar de internationale biologie-
olympiade in Asjkabat, de hoofdstad 
van Turkmenistan. Wat stond er ons 
allemaal te wachten In dit verre, on
bekende land? De vliegreis verliep in 
ieder geval voorspoedig. Een vliegtuig 
van Lufthansa bracht de Vlaamse de
legatie, twee deelnemers en twee be
geleiders, met tussenstops te Frankfurt 
en Bakoe (Azerbadjdzjan) veilig en wel 
ter plaatse. 

MET DE FANFARE 

De ontvangst was heel hartelijk Ons 
laatste restje bezorgdheid werd meteen 
weggeveegd. De verschillende delega
ties van over de hele wereld werden 
verwelkomd met brood en zout, een 
typische traditie bij woestijn vol keren. 
De vrouwen in het gezelschap kregen 
bloemen aangereikt. Al heel gauw werd 
duidelijk dat Turkmenistan een echt 
woestijnland is: overal ventilatoren en 
dagtemperaturen van om en bij de 
40°C! 
Verscheidene deelnemers en begelei
ders werden voor de camera gesleept 

en gevraagd naar de voorbereidingen 
op en de verwachtingen over de ko
mende examens. 
Ook de contacten met de deelnemers 
uit andere landen verliepen allerhar
telijkst, en al gauw werden onderling 
geschenkjes en adressen uitgewisseld. 
Ik leerde er ook de beginselen van het 
Cyrillisch schrift. 
Uit gesprekken met deelnemers uit on-

steld. De fanfare kon daarbij niet ont
breken! De openingsceremonie werd 
afgesloten met traditionele dansen en 
muziek. 
De volgende dagen werden vooral 
doorgebracht met geleide bezoeken 
aan de voornaamste bezienswaardig
heden van Asjkabat, de ,,stad der 
liefde", gekneld tussen de Kara-Koem-
woestijn en het Kopet-Daghgebergte. 

De eerste Vlaamse 
meclaille 

der meer Turkmenistan, Tadjikistan en 
China, bleek dat velen onder hen let
terlijk klaargestoomd waren voor de 
finales Een medaille zou voor ons dus 
een uitstekend resultaat betekenen. 
De openingsceremonie had wel wat 
weg van de ceremonies op de echte 
olympische spelen: om beurten werden 
de deelnemers van de verschillende 
landen aan het overige „publiek" voor-

BRONS! 
Elke deelnemende delegatie kreeg een 
eigen gids. Onze gids Seydi, een lokale 
student, bleek een ondernemend ke
reltje. Hij sleepte ons ondermeer mee 
naar een lokaal katoenverwerkend be
drijf en een plaatselijke stoeterij, waar 
we echte Turkmeense volbloeden 
mochten berijden. 
De stad Asjkabat is prachtig, dankzij de 

bloeiende industrie (olie, gas, ..,), is er 
geld in overvloed om prachtige sprook-
jespalelzen, moskeeën en fonteinen te 
bouwen. Ook het grote Kara-Koemka-
naal, dat de hele streek van water voor
ziet, was ongetwijfeld geen goedkope 
onderneming. 
De mensen zijn heel vriendelijk. Water, 
gas en electriciteit zijn er gratis. 
Met de hele groep werden ook be
zoeken gebracht aan de havenstad 
Türkmenbasy (het vroegere Krasno-
vodsk), archeologische sites en de bo
tanische tuin. 
Tussendoor werd er ook nog tijd ge
vonden om examens te doen. Al bij al 
viel het resultaat enorm meei 

Het resultaat voor de Vlaamse ploeg was 
inderdaad schitterend Pieter Christi
aens behaalde een bronzen meadaille, 
de eerste Vlaamse medaille sinds het 
ontstaan van de olympiade 8 jaar ge
leden. Zijn Vlaamse gezel Chnstophe 
Maquestiaux uit Bierbeek behaalde een 
79ste plaats. Daarmee lieten ze de twee 
Waalse deelnemers een heel eind ach
ter zich. Proficiat jongens! 
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