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VU BEHOUDT EUROPESE ZETEL 
VANDEMEULEBROUCKE 

BERT ANCIAUX: 
"VERNIEUWING 
EN VERJONGING 
VERDERZEHEN" 
De Volksunie u erin ge^flaagd haar enige zetel in het 
Europee.) Parlement te behouden. Jaa.k. Vandenteu-
lebroucke krijgt de opdracht erover te blijven waken dat de 
Vlamingen zich thuu voelen in de Europese Unie. Hoewel 
de Volkdunie voor de zoveebte keer volkomen afgochreven 
leek, iitaat ze na 12 juni nog dterk overeind. Er werd 
opnieuw terrein prij,)gegeven in vergelijking met '89 en '91, 
maar gezien de moeilijke jaren die de partifdoorwor^tetde 
mag de VU fier zijn over het eindresultaat. Daarvoor 
mocht de denwkratuiche Vlaanunatu}nale partij eeriti te 
meer rekenen op de onbaatzuchtige inzet van duizenden 
militanten. 

D e resu l ta ten van de E u r o p e s e bere id h a d op een b l a u w e vloed
verk iez ingen w a r e n op de golf, de V L D zelf niet in het 
mees te v l akken voor alle w a a r - minst , bleef de Parti j van de 
nemer s een volledige ve r ras - Burge r s te rk b e n e d e n de ver
sing. Terwijl iedereen zich voor- wach t ingen . 

DE KARAVAAN TREKT VERDER 

O
nder druk van o.m. de me
dia was het al dan niet 
halen van de VU-zetel in 
het Euro-parlement tot een 

simbool uitgegroeid. Wij leven in 
een tijd waarin de media de pu
blieke opinie meer dan ooit be
ïnvloeden. Niet alleen, zoals het 
vroeger was, middels kommen-
taren maar door peilingen die de 
mening van het publiek zouden 
weergeven. De partij die zich bij 
deze Euro-verkiezingen het 
sterkst miskeken heeft op de 
stemmingmakerij tn de media is 
wel de V L D geweest. Toen de 
P W zich tot Vlaairuie Liberalen en 
Demokraten omtoverde speelde 
zij het klaar dit spektakel gro
tendeels langs de media op te 
voeren, haar vervellingskongres 
werd over drie dagen gespreid 
rijkelijk op het scherm ge
bracht. 

In de peihngen steeg het sukses 
van de V L D zienderogen. De 
overstap van VU'ers, CVP'ers en 
anderen naar de V L D was zo 
minutieus georkestreerd dat de 
idealistische motieven die hen 
dreven dra in een wreedaardig 
medianummer verdronken. Bo
vendien moest het erop lijhen dat 

duizenden , ,burgers" de over
stappers tn hun zog zouden vol
gen. Da t dat met waar was heeft 
de stembusuitslag van zondag j.1. 
aangetoond. Net zoals eens te 
meer bewezen werd dat kiezers 
overloperij maar matig kunnen 
waarderen. Het lijkt erop dat de 
V L D het slachtoffer is geworden 
van de overloperij die zij zelf 
heeft georganiseerd. 

Wij hechten aan het VLD-de-
bacle zoveel belangstelling om
dat de vernieuwang van een partij 
veel meer is dan het partijpro
gramma w^at herschrijven en ze
ker meer dan het ophieven van 
een andere naam. AVij leggen de 
nadruk op deze feiten omdat 
sommigen, ook binnen de Volks
unie, zouden weten dat een 
face-lift slechts uiterlijke opsmuk 
is maar niks aan de kern van een 
overtuiging verandert . 

Het is dan ook met tevredenheid 
dat wij voorzitter Bert Anciaux 
hebben horen verklaren dat de 
Volksunie, naast de besluiten van 
het kongres in Leuven (soci-
aal-ekonomisch), de krachtlijnen 
van Wachtebeke (staatshervor-
mend) met nog meer duidelijk

heid en gezond radikaüsme ŵ U 
beklemtonen. 
Er is inderdaad plaats en aan
dacht voor een partij die ener
zijds kordaat opkomt voor het 
Vlaamse bewustzijn en ander
zijds de duale maatschappij kor-
rigeert. 

De V L D heeft gepoogd te doen 
alsof Vlaanderen deze beide klip
pen reeds lang had genomen. 
Haar zogenaamd sociaal pro
gramma heeft alleen maar alkeer 
opgeroepen, het Vlaams profiel 
dat zij zich cianmeet is alleen 
maar schijn. Dat hebben de h-
beralen zelf bevestigd door het 
niet-stemmen van het de
kreet-Van Grembergen. 
D e Volksunie-karavaan is zon
dag op haar lastige weg door de 
woestijn even langs een oaze 
gepasseerd, de manschappen 
hebben er krachten opgedaan en 
staan nu klaar om de tocht ver
der te zetten. Zij die de 
Vlaams-nationale demokratie als 
dood en begraven hebben be
schreven zullen hun mening 
moeten herzien. 
Dat de VU er staat is op de eerste 
plaats te danken aan haar nut
tigheidswaarde, er zal altijd een 
politieke stroming nodig zijn die 
het ware wezen van het Vlaamse 
volk stem geeft. Een partij die 

VLD BREEKT NIET DOOR 

* 

CVP BLIJFT GROOTSTE PARTIJ 

* 

WOW STEEKT DE KOP OP 

* 

PEILERS OPNIEUW VERUEZERS 

* * * 

WALLONIË: 
DOORBRAAK EXTREEM-RECHTS, 

DEBACLE VOOR PS 

O p het VLD-hoofdk\var t i e r , 
w a a r aUes overmoedig in ge
reedhe id geb rach t •was voor een 
overwinningsfeest , moes t geen 
c h a m p a g n e o n t k u r k t w o r d e n . 

opkomt voor de volksgemeen
schap als geheel en voor het 
individu als samenstellend deel, 
zonder onderscheid van stand of 
rang. Een partij die een gezond 
wij-gevoel koestert en vertegen
woordigt, een partij die niet op
houdt te wijzen op de eigenheid 
van onze volksgemeenschap in 
de Belgische federatie en in de 
Europese unie. Een partij die aan 
deze eigenheid niet laat raken. 
Da t de VU er staAt is ook te 
danken aan het trouwe kader 
van militanten dat met volge
houden werkkracht het demo-
kratische Vlaams-nationalisme 
in gemeenten en steden veruit-
wendigt. Dat de VU er staat is 
ook te danken aan zij die „de 
kudde t rouw zijn gebleven" on
danks de verlokkingen van bui
tenaf. H u n toewijding zal er ook 
morgen nodig zijn. 
Een ruime 7% Vlamingen heb
ben zondag met nadruk gezegd 
dat zij een Europa willen waar 
Vlamingen thuis zijn en aan J a a k 
Vandemeulebroucke de op
dracht gegeven deze overtuiging 
in het Europese parlement te 
verdedigen. Aan de Volksunie 
hebben zij gezegd dat haar werk 
van natie-vormende en sociale 
partij nog lang niet ten einde is. 

Maurits Van Liedekerke 

D e V L D skoorde in tegendeel 
0,8% minde r d a n in 1991. 

ONTGOOCHELING 

H e t app laus da t fors m a a r niet 
u i tbund ig w e e r k l o n k toen 
V L D - v o o r z i t t e r Verhofs tadt 
mee r d a n een u u r la ter d a n 
voorz ien de t r a p afdaalde om 
zijn ve rk la r ing af te lezen, leek 
vooral ingegeven door zelfme
delijden van mil i tanten die bij 
e lkaar s teun zoeken. Verhof
s tadt w^as zo eerlijk de g ro te 
on tgoochel ing toe te geven. 

In het B R T N - v e r k i e z i n g s d e b a t 
mciandag zei hij da t het well icht 
fout w a s van deze E u r o p e s e 
verkiez ingen een nat ionale test 
te wil len maken . O p de radio 
h a d pohto loog Bar t M a d d e n s al 
aanges t ip t da t de over lopers , 
voora l van de V U afkomstig, er 
bl i jkbaar niet in ge lukt w a r e n 
h u n kiezers mee te t r e k k e n naa r 
de h e r v o r m d e liberale par t i j . Al 
lijkt deze stelling toch niet op te 
gaan in L imburg , w a a r van een 
Gabriëls-effekt ge sp roken 
w o r d t (zie v e r d e r ) . 

Bij de C V P k o n de v r e u g d e niet 
op, g ewoon o m d a t de kr i s ten-
d e m o k r a t e n t egen h u n eigen 
ve rwach t ingen in de groots te 
parti j van Vlaande ren blijven. 
P rocen tuee l skoren ze n o c h t a n s 
s lechts 0 ,4% be te r dan op 24 
n o v e m b e r '91 . E n in vergelij-

(leo verder blz. 5) 
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DOORDEWEEKS 
• De leider van de Zaïrese 
oppositie Etienne Tshise-
kedi werd eerst door de 
presdientiële garde van pre
sident Moboetoe ontvoerd. 
Later heette het dat hij aan
gehouden was, maar 's 
avonds wrerd hij weer vrij
gelaten. 

• Aan de Dodengang 
kwam het tot geroep en ge
trek tussen voor- en tegen
standers van de mede-uit
bating van het monument 
door het Uzerbedevaartko-
mitee. Belgische oudstrij-
ders gingen in de clinch met 
tegenmanifestanten van 
Tak, VVB en Voorpost. 

• De Vlaamse minister-pre
sident Luc Van den Brande 
wil de taaipariteit in de di
plomatie herzien. Nu be
staat er een vijftig-vijf
tig-verhouding tussen 
Franstaligen en Nederlands-
taligen. Van den Brande wil 
dat "de Belgische diploma
tieke strukturen een meer 
getrouwe afspiegeling wor
den van het gewicht van de 
deelstaten in de buiten
landse initiatieven van ons 
land". De VU wil al veel 
langer een 60/40-verhou-
ding. 

• Volgens Albert Mafaieu, 
een financier die kandi
daat-beleggers aanbrengt bij 
financiële experts, bhjft het 
onderzoek naar de zwendel 
van Van Rossem stokken 
omdat de CVP druk uit
oefent op het gerecht om 
belangrijke Vlaamse onder
nemers in bescherming te 
nemen. De CVP-voorzitter 
ontkende en zal klacht neer
leggen wegens laster en eer
roof 

• Brigitte Bardot wordt 
zondag in België verwacht 
om zich te mengen in de 
binnenlandse aangelegenhe
den van een vreemde mo
gendheid : protesteren tegen 
de paardenkoers van Krom-
beke. 

• Bij de V L D zouden we 
een boete riskeren, maax 
hier mogen we het nog 
schrijven: volgens een pei
ling in Krombeke en 
Sint-Eloois-Winkel is 84% 
van de bevolking gekant te
gen een verbod op straat-
paardenkoersen. 

• Als CVP-er is het tegen
woordig bijzonder makke
lijk om overtuigd Vlaming 
genoemd te worden. Omdat 
ILeo Delcroix niet meer deed 
dan wat zijn plicht wsis, op
komen voor het Nederlands 
in het Eurokorps, krijgt hij 
van het Vlaams Komitee 
voor Brussel een erepen
ning. Dat de partij van Leo 
Delcroix het Nederlands in 
het Merkenbureau over
boord kieperde, is de leden 
van het komitee blijkbaar 
ontgaan. 

• De Beweging van Men
sen met een Laag Inkomen 
bestaat tien jaar. Deze vierde 
wereld-organisatie vindt het 
onaanvaardbaar dat nog 
steeds zes procent van de 
Belgen onder de armoede
grens leeft. Ze eist de aan-
stalling van een koninklijk 
kommissaris voor de ar
moede. 

RAPIDUS 
De VU plaatste enkele ^veken 
geleden serieuze vraagtekens bij 
de verspreiding van een bro
chure Raptdiüt (zie ook Wij van 
1/6). In de senaat voelde frak-
tieleider Jan Loom<t minister van 
Verkeer en PS-vice-premier Etw 
Di Rupo aan de tand over deze 
zaak. Loones protesteerde in de 
eerste plaats tegen de drieta
ligheid van Rapidus. Volgens de 
senator vormt de brochure een 
inbreuk op de wettelijk vast
gelegde eentaligheid van de re
gio's. De fraktieleider vroeg 
zich voorts af waarom de uit
gave verzorgd diende te worden 
door een federaal minister, in 
samenwerking met enkele Bel
gische instanties, maar ogen
schijnlijk zonder ruggespraak 
met regionale ministers bevoegd 
voor verkeer en mobUiteitsbe-
l e i d . ' J ^^••'^' T i V ^ i . ^ '^*x3 4 t e ^ 'iilti.*". 

__' -. 3_^ ! I _»^ -t-^^yi . „ 
In zijn repliek ontw^eek EH Rupo 
de kritiek van de VU. Hij wees 
er op dat de brochure zich niet 
alleen tot de hele Belgische be
volking richt, maar ook bestemd 
is voor het buitenland. Di Ripo 
zei dat een drietalige brochure 
het mogehjk ma^kt de hele be
trokken bevolking met minder 
kosten te bereiken, en dat ze niet 
strijdig is met de taalw^etten. De 
Belgische vice-premier ant
woordde dat de gewestelijke 
overheden wel degelijk bij de 
Rapidus-aktie betrokken wer
den, maar betreurde wel dat het 
dit jaar onmogehjk was samen te 
^verken met de gewestelijke 
transportmaatschappijen. 
Volgens J a n Loones blijkt uit 
het antw^oord vsm de minister, 
die bekend staat als een polyglot 
maar het pas sedert enkele 
maanden nuttig vond om ook 
Nederlands te beginnen leren, 
dat hij volhardt in de boosheid. 
Di Rupo ,,weigert zich in te 
schakelen in ons grondwettelijk 
stelsel van federalisme, ge
steund op het territorialiteits
beginsel met eentalige regio's ", 
zegt Loones. Uit de bijkomende 
vragen die Loones aan de mi
nister stelde, bleek bovendien 
dat Di Rupo betreffende de Ra-
pidus-brochure nagelaten had 

het advies in te winnen van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zicht. Loones zal deze kom
missie daarom zelf vragen wat 
zij van de drietalige Rapidus 
denkt. 

BEKE 
We hebben lang getwijfeld of 
het nieuwtje dat het Oost-
vlaamse provincieraadslid Jo-
han Beke de VU voor bekeken 
houdt nog de moeite van een 
melding waard was. Zonder 
enige vorm van demokrarische 
inspraak van de VLD-burgers 
krijgt Beke als "verruimer" de 
vierde plaats op de VLD-pro-
vincielijst. Bij ingewijden was 
het al geruime tijd bekend dat 
Beke zowel bij de CVP als de 
VLD aan de bak trachtte te 
komen. De CVP-woordvoerder 
verklaarde na de overstap van 
Beke naar de VLD dat de man 
zelf naar de CVP gestapt was 
"om depute te kunnen wor
den." 

Eén van de zaken die ^ve zelf 
nooit goed begrepen was hoe 
het komt dat Beke zijn positie 
aan het hoofd van een Vlaam-
snationale kultuurkoepel kon 
uitbou'wen, versterken en be
houden. Hierover kunnen we 
slechts vermoedens koesteren 
die erop •wijzen dat de ver
antwoordelijken in de VU die 
het mini-imperium van Beke ge
doogden de hand ook eens in 
eigen boezem mogen steken. 
We wensen de VLD met Johan 
Beke veel sukses toe, en kijken 
uit naar de verdere evolutie van 
's mans pohtieke karrière. 

JEUGDLEIDERS 
De veroordelMg van enkele 
jeugdleiders n.a.v. een ongeval 
tijdens een nachtdropping 
wekte in kringen van jeugd
verenigingen grote beroering. 
Vooral ouders van jeugdleiders 
maken zich zorgen over de ri-
siko's die hun zoon of dochter 
loopt bij het vrijwilligerswerk 
voor de jeugd. 

De Volksunie zal binnenkort 

een wetsvoorstel indienen dat 
de verantwoordelijkheid van 
jeugdleiders tot de juiste pro
porties terugbrengt. Leid(st)ers 
moeten bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid en alle 
voorzorgen treffen die van hen 
verwacht mogen worden. Niet 
meer of niet minder. Jeugd
leiders zijn immers geen su
permensen die zich op vrijwil
lige bcisis voor de jeugd inzetten. 
De VU vindt dat dit engage
ment moet gewaardeerd wor
den. Daarom stelt de partij voor 
in het Burgerlijk wetboek een 
artikel in te voegen, waardoor 
jeugdleiders enkel aansprake
lijk gesteld kunnen \vorden voor 
een zware of opzettelijke fout in 
hun toezicht. 

SCHILTZ 
Het is nu officieel: VU-senator 
Hu^o SchiÜz trekt de hjst Ant
werpen '94. SchUtz is dus de 
kandidciat-burgemeester die de 
Antwerpse lijst van VU, CVP 
en onafhankelijken het strijd
perk instuurt. Op de tweede 
plaats staat CVP-kamerlid Mare 
Van Peel, en op de derde plciats 
de gewezen kultuurintendant 
van de Europese kulturele 
hoofdstad Erk Antonui. Het trio 
zou samen kampagne voeren. 

De Volksunie sleepte buiten het 
Ujsttrekkerschap nog volgende 
plaatsen in de wacht: op de 
zesde plaats Luc Lemmena, voor
zitter van de VU-Antwerpen; 
en op de resp. elfde plaats en 
54ste plaats de gemeenteraads
leden Clara Govaert en Fonne 
Crick. Deze laatste zou Hugo 
Schdtz in de senaat opvolgen 
indien deze het parlement vaar
wel zou zeggen. 

Verdere smaakmakers op de 
hjst zijn een jonge Marokkaanse 
kabinetsmedewerkster van Wi-
vina Demeester, een ex-Aga-
lev-ster, een ex-VLD-er, de ge
wezen luchthavenkommandant 
van Deume, en een vrouw uit 
de Antwerpse joodse gemeen
schap. Opvallend is dat de 
plaatsen drie tot negen inge
nomen worden door politieke 
nieuw^komers. 

BRANDWEER 
Het rommelt hevig in de Brus
selse brandweer. De pompiers 
maakten de eerstesteenlegging 
van de nieuwe brandweerka
zerne onmogehjk. De "eerste 
steen" •werd terug naar afzender 
gestuurd, het kabinet van 
VU-staatssekretaris VicAnciaux. 
De boykot van de plechtigheid 
•was georganiseerd door het ge-
meenschappehjk vakbonds
front. 

De problemen bij de brandweer 
duren al drie jaar. De brand-
w^eermannen verwijten Anciaux 
een hele grieventrommel vol. 
Deze laatste gaf verleden •week 
op een perskonferentie onder de 
titel De waarheid en nietd dan de 
waarheid tekst en uitleg. Punt 
voor punt •werden de verwijten 
van de vakbonden door An
ciaux weerlegd. 

De kern van de zaak lijkt vooral 
een taalk^westie te zijn. De vak
bonden verwijten Vic Anciaux 
het taalvirwi bij de brandweer 
binnengebracht te hebben. Dat 
is een manifeste verdraaiing van 
de •waarheid. Vic Anciaux 
bracht geen taal^vdrus binnen, hij 
tracht er de brandweer juist van 
te genezen. De VU-staatssekre
taris •wil de wettelijk verphchte 
taalkaders toepassen. 

Het is veelbetekenend dat de 
vakbonden niet kunnen aan
vaarden dat een beleidsverant
woordelijke de wetten •wil toe
passen. Vakbondsafgevaardig
den verklaarden dat er voor de 
komst van Anciaux nooit taal
problemen w^aren. Het is een 
voor Vlamingen bekende rede
nering van Franstaligen: zoa-
lang iedereen Frans •wil spreken 
zijn er in Brussel geen pro
blemen. Wanneer Vlamingen 
eventjes hun rechten •willen af-
d^wingen, lokt dit onmiddellijk 
protest uit. De door Het Volk 
opgetekende reaktie van een 
Franstahge brandweerman op 
d e tweetalige gedenkplaat voor 
de nieuwe brandweerkazerne 
spreekt boekdelen: "Ik ben geen 
racist! Maar dat Vlaams daar 
kan ik niet lezen ! " 

^'<55. 

,\*».^;:^'^''^^-^. 
^ ^ " ^ % 
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MILLI GORUS 
ANZ-voorzitter Hugo Portier 
kan er alleen maar over dromen: 
een nokvol Sportpaleis. De 
Turkse islamitische organisatie 
Miili Görüd kreeg zonder pro
blemen meer dan twintigdui
zend leden en sympatisanten 
naar Antwerpen. Het kongres 
van de Turken leverde, op de 
vooravond van de Europese 
verkiezingen, heel wat stof tot 
diskussie op. 

Volgens woordvoerders van 
Milli Görüs zelf is er niets ver
keerds aan de hand met de 
organisatie: haar leden willen 
enkel als moslim leven, ze wülen 
zich integreren in West-Europa, 
maar niet assimileren. De or
ganisatie staat erop dat de mi
granten de taal van het land 
spreken en zegt zich niet bezig 
te houden met politiek. Ze ont
kent dat ze bindingen heeft met 
de Turkse fundamentalistische 
Refah-partij. Vertegen'woordi-
gers van die partij waren de 
enige van het ganse Turkse po
litieke landschap die in Ant
werpen hun opwachting maak
ten. De leider van Refah kreeg 
een staande ovatie en hield een 
politieke speech. 

De Vlaamse islamoloog Urbain 
VermeuUn vindt Milli Görüz niet 
ongevaarlijk. Hij \vees er in een 
gesprek met de Gazet Van Ant
werpen op dat veel islam-migran-
ten meer integristisch zijn dan 
hun landgenoten in het vader
land. Het is het doel van or
ganisaties zoals o.m. Milli Gö
rüz om vanuit Europa de pro-
gressistische islam-wereld, bvb. 
in Turkije en Marokko, te on
dermijnen. 

Professor Urbain Vermeulen 
gelooft niet in de integratie van 
de islam in Europa: Wanneer de 
extremutuche rrw<ilunó, zowel Tur
ken aL) Noordafrikanen, geen af-
dtand willen doen van hun Ltla-
mit'uche recht<)éy<)teem, en dud voor 
een dtuk van hun godddienjt en 
kult uur — omdat godifdieruit en recht 
door dezelfde bronnen en tektiten 
worden gevoed — dan zal integratie 
nooit lukken. Die extremisten willen 
het voordtellen, aLof de reaktionaire 
en anti-westerde houding de échte 
ulam i^, maar dat w helemaal niet 

WIE WORDT 
PREMIER? 
Nu de Europese verkiezingen 
achter de rug zijn, zal de po
litieke aandacht zich ten volle 
gaan richten op de opvolging 
van EU-kommissievoorzitter 
Delors. Zoals geweten is onze 
premier Dehaene, hoewel hij 
nog zelf niet toegaf interesse te 
hebben, een van de kansheb
bers. Normaal gesproken moet 
er op de top van Korfoe eind 
juni over de opvolging beshst 
•worden. 

Indien het Brabantse trekpaard 
Dehaene eurokraat zou wor
den, moet hij natuurlijk als pre
mier van de federale regering 
opgevolgd worden. Daarover 
deden al de w^ildste geruchten 
de ronde, ingegeven door het 
feit dat er zich bij de CVP geen 
echt onbetwistbare opvolger 
voor Dehaene aandient. Er 
werd al gefluisterd dat er een 
deal zou gesloten worden met 
de SP, en dat Claes premier zou 

mogen w^orden. Maar na de 
Europese verkiezingen sloot 
CVP-voorzitter Van Hecke die 
uitweg af. 

Tegelijkertijd voedde Van 
Hecke een ander gerucht: dat 
de CVP het premierschap aan 
de PSC zou overlaten, meer 
bepaald aan het grote idool van 
het hof: Melchior Wathelet. 
Van Hecke zei immers dat de 
eventuele opvolger van De
haene een kristendemokraat en 
geen socialist zou moeten zijn, 
maar hij wilde zich niet uit
spreken of het een Vlaamse kris
tendemokraat moet zijn. 

Wanneer de CVP zo'n akkoord 
zou afsluiten met de Franstalige 
kristendemokraten, bewijst ze 
tweemaal geen echt Vlaamsvoe
lende partij te zijn. Ten eerste 
omdat in dat geval Dehaene de 
kommissie zou voorzitten, en 
Dehaene uitgerekend de man is 
aan ^vie het te wijten is dat het 
Nederlands geen officiële taal 
geworden is in het Merken
bureau. Wie w^eet kreeg De
haene niet de steun van Frank
rijk en Duitsland juist omdat hij 
als voorzitter van de Europese 
ministerraad de belangen van 
zijn eigen gemeenschap zo mak
kelijk opzij kon zetten om de 
groten van Europa te behagen. 

En natuurlijk zou het weggeven 
van het premierschap, dat aan 
de grootste bevolkingsgroep 
van deze federale staat toekomt, 
ook al niet getuigen van over
tuigde Vlaamsgezindheid. Om
gekeerd zou zoiets volslagen on
denkbaar zijn, zoals de heisa 
rond de mogelijke opvolging 
van Demaret als burgemeester 
van Brussel door een Vlaming 
recent aantoonde. 

JULLIE HEBBEN 
GEWONNEN! 
Oef! De spanning is voorbij. 
De zetel is binnen. We sturen 
Jaak terug naar het Euro
parlement. Als we de kom-
mentatoren mochten geloven 
was het gedaan met de VU. 
De enige diskussie die over
bleef was die over de ver
deling van de erfenis. Wie zou 
met de vetste kluiven kunnen 
gaan lopen ? 

Aïaar vrienden, •wij bestaan ! 
Alle doemdenken, kritiek, 
overloperij en tegenwerking 
ten spijt. 

De VU dankt deze overwin
ning aan de ongelooflijke in
zet van lijsttrekker Jaak Van-
demeulebroucke, aan de toe
wijding van Willy Kuijpers en 
alle andere kandidaten. Maar 
vooral danken •we deze 
knappe uitslag aan de vol
houdende werkkracht van het 
fantastisch trouwe VU-kader. 
Aan jullie allemaal. Soms 
sloeg de onzekerheid en twij
fel toe. Zelfs bij mij. Alaar 
telkens opnieuw werd de rug 
gerecht, de papborstel boven
gehaald, gingen jullie de boer 
op om ook de laatste pam
fletten de brievenbussen in te 
krijgen, werd het adresboekje 
nog eens uitgepluisd om een 
briefkaart naar vrienden en 
bekenden te sturen. Jullie 
volhoudende werkkracht 
heeft ook mij de nodige ener
gie bezorgd om er tegenaan te 
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büjven gaan. 

Vanaf nu kan er geen twijfel 
meer zijn ! De volgende we
ken en maanden moeten we 
de besluiten van het kongres 
van Leuven en de kracht
lijnen van Wachtebeke met 
nog meer duidelijkheid en ge
zond radikalisme uitdragen. 
Vanaf nu weten weg, zelf
verzekerd en fier, dat het de-
mokratisch Vlaams-nationa-
lisme aan het begin staat van 
een nieuw^e opgang. 

Als voorzitter voel ik me 
enorm gesterkt om verder 
mijn opdracht met bezieling 
uit te voeren. Ik dank daar
voor al diegenen die eerlijk
heid in de politiek een kans 
geven. 

'̂  ^ "̂ ^̂  --^ 
Bert Anciaux 

algemeen voorzitter VU 

VLAAMSE KAPITEIN IN OPSPRAAK 

Tegen Eco\al loopt een ge
rechtelijk onderzoek naar 
fraude met melkpoeder. Eco-
val is een dochteronderneming 
van de holding De Eik van de 
familie Van Waeyenberge. 
Hoeveel er niemand voorgeleid 
werd, brengt het bericht over 
mogelijke fraude vooral de 
Vlaamse topindustrieel baron 
Pu't Van Waeyenberge, de ge
wezen voorzitter van de 
Vlaamse werkgeversvereni
ging Vlaams Ekonomisch Ver
bond (VEV) in opspraak. 

Het onderzoek draait rond de 
verdenking van oplichting en 
schriftvervalsing bij het be
komen van een slordige 700 
miljoen exportsubsidies van de 
Europese Unie voor de uitvoer 
van melkpoeder die nooit heeft 
plaatsgevonden. De feiten da
teren van '87 en '88, De Eik 
ontkent dat haar dochteron
derneming schuldig zou zijn 
aan de betichting. 

Het is de Duitse gerechtelijke 
politie die het Brussels parket 
op 25 maart jl. ingelicht heeft 
over de mogelijke fraude. Het 
parket gelastte onderzoeks
rechter Bulthé met het on
derzoek. Deze liet een tiental 
huiszoekingen verrichten. Het 
dossier van Bulthe werd mee 
opgesteld door de anrifraude-
cel van de Europese kommis
sie. De Finaneieel Ekonoinuche 

Tijd vroeg zich af „wie de 
trekker heeft overgehaald om 
het dossier precies nu over te 
maken aan Bulthé", en geeft 
zelf het antwoord dat in het 
geruchtencirkuit overheerst: 
politiek. 

Maar laat ons eerst eens te
rugkeren naar de figuur van de 
gewezen VEV-voorzitter Piet 
Van Waeyenberge is steenrijk, 
lïén onzer tele\isiezenders 
gunde ons een blik achter de 
weelde van de famihe in Gaas
beek. Daarbij bleef zelfs niet 
onvermeld dat Piet als hobby 
Belgische boerenpaarden 
kweekt. En één van de ini-
titiefnemers was van de Wa
rande, een elitaire Vlaamse 
club in Brussel. 

Nu is er aan rijkdom niets 
verkeerds. Van Waeyenberge 
beseft dat van een moderne 
suksesvolle bedrijfsleider 
meer verwacht wordt dan het 
leiden van een bedrijf. 
Daarom gebruikt hij zijn be
voorrechte positie niet slechts 
voor zichzelf. Hij zet zich voor 
zijn gemeenschap in, als over
tuigd Vlaming, beschermer 
van kultureel erfgoed en kul-
tuurlieftiebber. Het bezorgde 
hem een goed imago. Hij be
kleedde in de jonge Vlaamse 
gemeenschap een voorbeeld-
funktie die verder reikt dan die 
van vooraanstaand kapitahst. 

Op professioneel vlak is Piet 
Van Waeyenberge (55) voor
zitter en gedelegeerd bestuur
der van de familieholding De 
Eik en Ecoval. Deze Vlaamse 
captain of industry behoort tot 
de absolute top van de 
Vlaamse ondernemerselite. 

Hij is bestuurder bij de AG 
Groep, de Generale Maat
schappij, Sidmar, Janssen 
Pharmaceutical Fidisco, Be-
nevent, Pietercil-Resta, Fro-
magerie et Brasserie de Ma-
redsous, T.D. Bailey Dairs' 
Products (Groot Brittannië), 
Eximo (Duitsland), Benelux 
Consumenten Produkten, 
Amev, Koninklijke Sphinx en 
G. Van Den Bergh (Neder
land) en Campina Melkunie 
(Nederland). 

De jongste weken kwam Van 
Waeyenberge in het nieuws 
door het bod dat zijn holding 
De Eik deed op het voormalig 
NIR-omroepgebouw aan het 
Flageyplein in Eisene. De 
BRTN verklaarde zich ak
koord om het gebouw te ver
kopen voor 240 miljoen frank, 
maar de RTBf, die mede-ei
genaar is, maakte bezwaren. 
Volgens sommige bronnen 
omdat de Franstalige omroep 
een te Vlaams imago vreest. 

Relevanter in de politieke piste 
van de Financieel Ekoncmi-

sche Tijd zou echter de ver
binding zijn van de naam Van 
Waeyenberge met de veran
keringsstrategie die Vlaamse 
ondernemers en politici be
pleiten. Piet Van Waeyen
berge werd in 1988 een van de 
drie Vlaamse bestuurders van 
de Generale Maatschappij, 
toen de aanval van Carlo De 
Benedetti op de Société Gé
nérale mislukte. 

Hij nam dat jaar ook het ini
tiatief om Asphales op te rich
ten. Deze holding vam 
Vlaamse industriëlen waar
onder Santens, Van Hooi, Sa-
verys en Janssen -wou AG 
verankeren en nam ook par
ticipaties in Barco. 

De VEV-krant legde de Unk 
met de Franse Schneider-top-
man Pineau-Valenciennes, van 
wie geweten is dat hij aanleunt 
bij Mitterand en de Franse PS. 
De anti-Franse verankerings-
refleks van Van Waeyenberge 
zou hem nu parten kunnen 
spelen. De FET laat een waar
nemer opmerken dat de Fran
sen \'ia de EG aan de Vla
mingen hebben willen duide
lijk maken dat ze beter eerst 
voor eigen deur vegen. Of: de 
trekker zou overgehaald zijn 
onder Franse druk. 

Wat van dit cowboy-verhaal 
ook waar moge zijn, zonder 

het bestaan van een dossier 
kon het nooit geschreven wor
den. Zolang de beschuldigin
gen tegen Fxoval met bewezen 
%vorden, blijft Van Waeyen
berge's blazoen natuurlijk zon
der smet. Alaar volgens de 
ingewijde bronnen van de 
FET zou onderzoeksrechter 
Bulthé over een stevig dossier 
beschikken. De FET herin
nert er verder aan dat de 
anti-fraudecel van de Euro
pese Kommissie doorgaans en
kel goed onderbouwde dos
siers tot zich neemt, en zich 
niet ontfermt over de talloze 
kleine dossiers over fraude 
met E U-middelen. 

We hopen dat het onderzoek 
Van Waeyenberge vrij zal plei
ten. Niet voor Van Waeyen
berge zelf, ^ve hebben niet de 
eer hem tot onze persoonlijke 
kennissenkring te mogen re
kenen. Maar voor de jonge 
Vlaamse gemeenschap. Het is 
voor elke gemeenschap im
mers een slag wanneer toon
aangevende figuren van hun 
sokkel tuimeWn. Wanneer le
den van de vooraanstaande 
elite ook vooraan zouden blij
ken te staan bij het sjoemelen. 
Zoiets straalt af op de bur
gerzin van heel de gemeen
schap, waar zo al genoeg op 
aan te merken valt. 

(pdj) 
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MINISTER JOHAN SAUWENS OVER TRANSFER-STUDIES: 

„HET IS NIET ONREDELIJK 
OM KLARE AFSPRAKEN TE MAKEN l" 
Minister Johan Sauwens 
maakte verleden week de re
sultaten bekend van een in zijn 
opdracht gemaakte studie over 
de tranfers in de Sociale Ze
kerheid. Daaruit bleek dat al
leen Vliianderen voor zijn SZ 
zelfbedruipend is. Met andere 
woorden: Vlaanderen kan alle 
SZ-uitgaven van zijn inwoners 
betalen met de bijdxcigen van 
zijn werkgevers en -werkne
mers. Wallonië en Brussel daar
entegen kunnen dat maar voor 
tweederde tot d^iek^v£l^t. 

Van Franstalige kant werd Sau
wens onmiddellijk ,,een gebrek 
aan federcJe Iqyauteit" verwe
ten. 

Wij gingen met Sauvi^ens praten 
en vroegen zijn reaktie. 

I Na de bekendmaking van de 
resultaten over de SZ-trans-
fers en u-w konklusie dat be
paalde takken van de Sociale 
Zekerheid gefederaliseerd die
nen te tvorden, w^erd u van 
franstalige kant een gebrek 
aan federale loyauteit verwe
ten. Wat is uw^ reaktie 
hierop ? 

Johan Sauwens: „Het ui in fe
derale dtaten een doodnormale zaak 
dat de interregionale stromen vast
gelegd en doorzichtig zijn. Bij oru u 
dat wel zo met de gewestelijke ^o-
Hdariteiidhijdrage van Vlaanderen 
ten voordele van Wallonië. Die u 
geregeld in de financieringswet, 
maar niet met de andere inter

regionale stromen die ontstaan als 
neveruffekt van federale mechanis
men. Hierbij wordt dan in de eerste 
plaats gedacht aan de financiële 
transfers in de Sociale Zekerhei?. 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat 
het belang van de Sociale Zekerheid 
qua. interregionale herverdeling meer 
dan dubbel zo groot is als dat van de 
personenbelasting, nL 30% tegen
over 11,5%. De globale herverdeling 
bedraagt in Belgiëdus 41,5%). AL we 
dit vergelijken met rijpe federale 
staten, dan zien we dat dit cijfer daar 
lager hgt: ongeveer 25'yo in de VSA 
en 30%) in Canada. Het id dan ook 
helemaal niet onredelijk om klare 
afspraken te willen maken over de 
financiële stromen in de Sociale 
Zekerheid en in het bijzonder over de 
mechanismen die daaraan ten 
grondslag liggen. Precies het on
doorzichtig willen houden van deze 
intern-Belgische solidariteit, door 
het niet vrij willen geven van SZ-ge-
gevens, wat we bij dit onderzoek 
hebben meegemaakt, gaat in tegen 
de federale loyauteit." 

VERSCHILLENDE 
BEHOEFEN 

I U zegt ook dat het niet om 
een loutere centenkwestie 
gaat, maar ook om de beleid-
sefficiëntie... 

J. Sau-wens: „In de praktijk mer
ken we dat de verschillende uit
oefening door de Gemeenschappen 
van bv. hun bevoegdheid inzake ge
zondheidsbeleid een verschillend ef-
fekt kan hebben op de uitgaven van 

Sauwens: "Vlaanderen is zelf
bedruipend voor zijn SZ." 

de federale ziekte- en invaliditeits
verzekering. De afwezigheid van een 
preventief gezondheidsbeleid 'm een 
deeLtaat, dit in tegenstelling tot een 
aktief beleid m de andere deelstaat, 
kan m.a.w. aanleiding geven tot 
transfers in de ziekte- en inva-
liteitsverzekering. Het is dan ook 
aangewezen om te komen tot meer 
samenhangende bevoegdheidspak
ketten. En ik bedoel daar twee zaken 

Ten eerste, dat zoovel de re
gelgevende, de uitvoerende als 
de flnancieringsbevoegdheid 
m.b.t. een bepaalde sektor van 
het sociaal beleid principieel aan 
eenzelfde overheid moet toe
komen. 

En ten tweede dat de onder
scheiden aspekten van Sociale 
Zekerheid in ruime zin, d.w .̂z. 
preventie, herstel en vergoeding 

van de schade die veroorzaakt 
wordt door een sociaal risiko, 
bij voorkeur gesitueerd moeten 
worden op hetzelfde beleids
niveau." 

• Vindt u hiervoor ondersteu
ning in het onderzoek? 

J. Sau-wens: „Het rechtsverge
lijkende onderzoeksluik toont aan 
dat de situatie van België, waar de 
Sociale Zekerheid — op enkele as-
pekten van de bijstand na — volledig 
tot de exclusieve federale bevoegd
heden behoort, in vergelijking met 
andere federale staten vrij uniek is. 
Het mikro-ekonomische onderzoeks
luik wijst erop dat de kommunau-
taire breuklijn waarbij de bestaans-
onzekerheid in Wallonië uitgespro
ken hoog u bij de jonge aktieve 
generatie, terwijl er in Vlaanderen 
duidelijk meer bestaansortzekerheid 
voorkomt bij bejaarden, relevant is 
voor het inschatten van de toe
komstige SZ-behoeften in de beide 
regio's." 

• Hoe kunnen deze verschil
lende behoeftenpatronen van 
de twee deelstaten beantw^oord 
w^orden? 

J. Sauwens: „Het juridische on
derzoeksluik stelt voor om een on
derscheid te maken tussen enerzijds 
inkomensvervangende SZ-regelin-
gen, die voorzien in individuele pres
taties ter kompensatie voor het ver
lies of de afwezigheid van inkomen 
uit arbeid, en anderzijds inkomens-
aanvullende SZ-regelingen, die bij
zondere kosten (bv. inzake gezond-

PROPAGANDA IS EEN KUNST 
Paus Gregorius XV zal nooit gedacht 
hebben dat toen hij in 1622 de Congregatio 
de propaganda fide had opgericht hij ook een 
baanbreker was. Vandaag zijn wij nog 
steeds met propaganda bezig zijn. Meer 
dan ooit zelfs. Gregorius had zijn han
digste kardinalen samengezet met de op
dracht de verspreiding van het geloof te 
propageren. Propaganda beoogt dus „dat 
wat moet voortgeplant ^vorden" bekend te 
maken en te bevorderen. 

Wie de jongste Euro-verkiezingen met 
enige aandacht heeft gevolgd kan veel 
leren over propaganda. Alaar wanneer is 
iets propaganda en wanneer reklame? 
Propaganda is als bij datgene wat moet 
voortgeplant worden ideële elementen 
aanwezig zijn, anders spreekt men van 
reklame. 

Dat is misschien wat te simplistisch uit
gedrukt. Maar omdat propaganda ieder
een moet bereiken mag de boodschap een 
beetje eenvoudig klinken. lïen bezem il
lustreert dat de Grote Kuis op komst is. De 
VLD-affiche die de merknaam en een kop 
toont maar verder geen boodschap in
houdt. Propaganda of reklame ? 

In de stroom van propaganda die de 
voorbije weken rijkelijk vloeide enkele 
uitschieters. Raf Chanterie beproefde de 
populaire formule Toen en Nu. Een zwart
wit foto uit de jaren stilletjes tegenover een 
kleurenfoto van vandaag. Om te zeggen 
dat de idealen van Chanterie nog steeds 
dezelfde van toen zijn. 

Intellektuelen willen graag op nivo blijven. 
Neem nu J a n Hoet, de man komt meer en 
meer over als het klassieke vermoeide 
model uit de nijverige nsiar terpentijn 

ruikende stedelijke akademie. Foto van 
J a n gezien ? Met Sjeekpieriaanse blik, de 
handen in de broekzakken, houdt hij zich 
een spiegel voor. Hoet als Elckerlyc. Heb 
je het dramatische klisjee ? Een en al 
moedeloosheid kijkt J a n de pubheke opi
nie aan. „Ontmasker de w^anhoop" deelt 
hij ons mee. Als intellektueel, zoals hij 
zichzelf in het begeleidend schrijven 
noemt, is dat een mooie gedachte van dhr. 
Hoet. JVlaar een mens die daar om 
maalt? 

Had Jan, nu hij zijn spiegelbeeld toch zo 
indringend ondervracigt, niet beter ge
schreven: „Ontmasker de intellektueel"? 

Freddy Willockx en Louis Tobback zeg
gen: „Met afbreken is nog nooit iets 
opgeboUw^d." Mooie, zelfs ideële gedachte. 
Maar regelrecht tegenovergesteld wat hun 
geestesgenoot Louis Paul Boon zoveel 
beter had bedacht: „Zelfs de afbreker 
bouwt op 1" 

Er zijn ook kandidaten die er zich ge-
makkehjk van af maken. CVP'ster Ma
rianne Thyssen probeert ons te doen ge
loven dat ,,Europa een werkwoord" is. 
Gepikt van die prof die het boek „Liefde is 
een werk-woord" schreef. Maar ja, me
vrouw omschrijft zichzelf als een ,,on
dernemende bakkersdochter"... 

Men zegt wel eens dat men in pohtiek zijn 
naam mee moet hebben. Een fraaie naam 

zou een geschikt ghjmiddel voor sukses 
betekenen. Na zondag zijn wij daar niet 
meer zo zeker van. Bij de Natuurwetpartij 
kandideerde een zekere mevrouw Azijn, 
nu niet zo'n naam om vliegen mee te 
vangen. Wél stemmen, welgeteld 1.075 
mensen vonden deze illustere onbekende 
dame zoet genoeg. 

Hoofdvogel in de propaganda mag wel 
madam Neyts zijn. Zij noemt zichzelf,,een 
boeiende, bekwame en intelligente vrouw 
tussen allemaal saaie mannen zonder 
kleur, zonder gevoelens." Mevrouw ge
bruikte de onw^ettelijke slogan „Scherp 
uw potlood". In de wet staat dat de kiezer 
zijn potlood niet nat mag maken of w^at 
anders mee mag doen. 

Bovendien klinkt de raad van deze „boei
ende vrouw" bij een groot deel van de 
Vlaamse bevolking onw^elvoeglijk in de 
oren. In tal van Vlaamse dialekten heeft 
„het scherpen van zijn potlood" een tri
viale betekenis en betekent zoveel als tot 
ontucht aanzetten. Weet mevrouw niet dat 
zoiets strafbaar is ? 

Slotsom. Wij zouden de heren De Schou
wer, Aladdens, BiUiet, De Wachter en 
andere politologen willen aanraden de 
verkiezingspropaganda maar eens goed 
door te nemen en ook al eens tussen de 
regels te lezen. Of het zou moeten zijn dat 
ook zij de uitspreiak van Huizinga tot de 
hunne hebben gemaakt: „Propaganda is 
de kunst om een ander te laten geloven -wat 
je zelf niet gelooft." 

R.Asmus 

heidszorg of bejaardenhulp) kom-
penseren. Volgens het voorstel van de 
onderzoeksgroep zouden de samen
hangende bevoegdheidspakketten 
m.b.t. de inkomensvervangende re
gelingen tot de federale bevoegdheid 
behoren, terwijl de bevoegdheidspak
ketten m.b.t. de inkomensaanvul-
lende regelingen (waaronder de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
de gezinsbijslagen) naar de Ge
meenschappen zouden worden over
gedragen. Deze zouden dan bevoegd 
zijn voor alle aspekten van o.m. het 
gezondheids-, gezins- en bejaarden
beleid. Deze diskuss'ie zal in ieder 
geval gevoerd moeten worden bij de 
vorming van een volgende federale 
regering. Dan zal het door de jongste 
staatshervorming ingevoerde grond
wetsartikel dat de restbevoegdheden 
aan de deelstaten toekent uitgevoerd 
moeten worden. Een lijst die de 
federale bevoegdheden opsomt zal in 
de Grondwet worden opgenomen." 

• Franstalige en unitaristi-
sche kringen verwijten u de 
Belgische ekonomische en mo
netaire unie op te blazen. 

J. Sauwens: „Het gaat niet op te 
beweren dat het naast elkaar be
staan in een federatie van diverse 
sociale zekerheïdsstelseL die op re
gionale basU ingericht zijn, on
verenigbaar zou zijn met de eko
nomische en monetaire unie wanneer 
we zien dat een veelvuldigheid aan 
nationale sociale zekerheidsregelin
gen in de Europese Unie niet als 
onverenigbaar beschouwd wordt met 
de ekonomische en monetaire een
making van Europa. Laten wij lo
gisch blijven. 

Het makro-ekonomische luik 
van ons onderzoek heeft er trou-
w^ens op ge^vezen dat de 
SZ-transfers een louter inko
mensondersteunend karakter 
hebben, zodat zij geen elemen
ten bevatten die het konkur-
rentievermogen van Wallonië 
op termijn verbeteren. In plaats 
van een dergelijke inkomens
ondersteuning, die gewenning 
in de hand w^erkt, zou Wallonië 
beter af zijn met een solida-
riteitssysteem dat gericht is op 
strukturele verbeteringen. Zo
als de ervaring met de struk-
tuurfondsen van de Europese 
Unie aantoont is een dergelijke 
strukturele hulp ook veel door
zichtiger omdat ze volgens wel
bepaalde kriteria -wordt ver
leend." 

• Blijft de vraag of u de Bel
gische unie opblaast ? 

J. Sau-wens: „Aan degenen die 
schermen met het argument van de 
optimale toewijzing van de ekono
mische faktoren om een federali
sering van de Sociale Zekerheid af te 
wijzen, kan het volgende geantwoord 
worden: ditzelfde ekonomische ar
gument moet dan ook gelden voor het 
begrotingsbeleid van de ekonomisch 
zwakkere deelstaat. Deze moet zijn 
begrotingsmiddelen dan niet spen
deren aan lijnbussen die duurder zijn 
dan bij andere kandidaat-leveran
ciers of aan het verlenen van in
vesteringssubsidies om bedrijven en 
werkgelegenheid uit een andere deel
staat weg te lokken om nadien vast te 
stellen dat de betrokken bedrijven de 
fles opgaan en een miljardenput 
nalaten in de eigen gewestelijke be
groting. " 

(fi) 
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king met 1989 moet de partij 
zelfs bijna 7% prijsgeven. Lijst
trekker Leo Tindemans be
haalde de meeste voorkeurstem
men van alle kandidaten. Hij liet 
Martens op een respektabele 
afstand. 

Politoloog Kris De Schouwer 
verklaarde de beperking van het 
CVP-verlies door de voorkeur
stemmen van de twee grote kan-
nonnen, die bi; Europese ver
kiezingen in heel Vlaanderen 
ten volle uitgespeeld werden. 

De resultaten ^varen pas bekend 
of de CVP haastte zich om te 
zeggen dat de match die de 
VLD op touw gezet had door 
deze partij verloren was: de 
regering is niet afgestraft. Voor 
de stembusslag had de CVP 
steeds volgehouden dat het om 
Europese verkiezingen ging, en 
niet om een nationale kracht
meting. In hetzelfde bedje was 
de SP nog zieker. 

Hoewel de partij van voorzitter 
Vandenbroucke zowel in ver
gelijking met '91 als in ver
gelijking met '89 achteruit-
boerde, gewaagde de kandi
daat-burgemeester van Scher-
penheuvel van een "keerpunt" 
voor de SP. Opvallend was dat 
SP-lijsttrekker WUlockx in aan
tal voorkeurstemmen lijstduwer 
Tobback moest laten voorgaan. 

Bij Agalev werd gewonnen te
genover 1991 (+2,9%), maax 
niet genoeg om een tweede zetel 
binnen te rijven. Paul Staes ver
dwijnt uit het Europees Par
lement. Agalev slaagde er niet in 
om het resultaat van 1989 te 
benaderen. De groenen behaal
den toen 12,2%. Ook het 
Vlaams Blok bleef vooruitgaan. 
Tegenover 1989 zes procent, te
genover 1991 2%. 
De partij zou wel stabiliseren in 
een aantal stedelijke bastions. 
Het Vlaams Blok behaalt met de 
verkozen Frank Vanhecke een 
tweede zetel in het Europees 
parlement. 

Op het Barrikadenplein w^erd 
het bekend worden van de ver
kiezingsuitslagen met spanning 
afgewacht. Toen de zetel van 
Vandemeulebroucke op vier 
stevige poten stond werd vooral 
opgelucht gereageerd. 
Lijsttrekker Vandemeule
broucke heeft de nacht van zon
dag op maandag nauwelijks ge
slapen. Tot vroeg in de morgen 
keek hij naar de uitslagen op 
Teletekst, en een luttel uurtje 
later stond de telefoon niet stil 
met felicitaties voor de Euro-ze
tel. Van een klinkende verkie
zingsoverwinning mag de VU 
echter niet gewagen. In ver
gelijking met '89 werd 1,6% 
verloren, in vergelijking met 
1991 2,4%. 

HET RIJK 
Inq. kiezers: 7.206.952 

VL. B L O K 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
PVDA • 
W O W 
R E G E B O 
PS 
FN 
E C O L O 
ERE-FDF 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
ECOLO(Duitst kiesk) 
PFF(Dutetkiesk) 
GSP-EVP (Dutet kiesk) 
PDB (DuM kiesk) 
ERE-FDF (Duö kiesk) 
PH-HP(Durtsl kiesk) 
L E I D (Durtst k«sk) 
B L A N C O 

Stemmen '89 

241 .117 
733 .242 

1.247.075 
625.561 
446 .539 
318.153 

20 .747 

-
26 .472 

849.831 

-
363 704 

85 .644 
416 .465 

-
462 .667 

7.349 
7 014 

14128 

-
223 
91 

127 
539 .438 

Stemmen '94 

463 .346 
651 .768 

1.011.684 
677 .573 
395.571 
262.954 

41.684 
127.106 

-
671.121 
174.201 
286.862 

-
-

531.325 
412.551 

5.714 
7.690 

11999 
5 945 

-
-
-

575.660 

%'94 

7,8 
11,0 
17,1 
11,4 
6,7 
4,4 
0,7 
2,1 

-
11,3 
2,9 
4,8 

-
-

9,0 
7,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 

-
-
-

8,8 

Volledig 

+ 
-
-
+ 
-
-
-1-

-

-

+ 
-

-t-

\/erschil 

3,7 
1,4 
4,0 
0,8 
0,9 
1,0 
0,3 

-
3,1 

-
1,4 

-
-

0,4 
0,8 

-
-
-
-
-
-
-

0,4 

Toch werd dit resultaat hoop
gevend genoemd. De VU zat 
immers van alle Vlaamse par
tijen de jongste jaren wellicht in 
de lastigste papieren. De ver
kiezingsnederlaag van '91 deed 
sommigen het bestaansrecht 
van de Volksunie al in twijfel 
trekken. 

Twee maanden nadat Bert An-
ciaux verkozen werd tot alge
meen voorzitter, begon met zijn 
voorganger Jaak Gabriels een 
kleine uittocht. Na een moedige 
en vrij radikale programmato-
rische koers-wending hielden 
nog twee parlementsleden de 
Volksunie voor bekeken. 

Sedertdien was het bon ton om 
over de Volksunie te spreken en 
schrijven als over een lijk dat 
aUeen nog moest begraven wor
den. De diskussie ging al over 
wie het gevecht voor de erfenis 
van het demokratisch Vlaam-
snationalisme zou winnen. 

Tussen haakjes: de geschiedenis 
van de Volksunie is er een van 
een steeds terugkerende dood
verklaring, steevast gevolgd 
door een merkwaardige •weder
opstanding. Maar deze keer 
werd er biezonder hard op het 
VU-graf gedanst. 

Op 12 juni verklaarde de kiezer 
de VU tot spijt van wie 't benijdt 
springlevend. 

LIMBURG 

Er werd w êl een stevige klap 
geïnkasseerd in Limburg. Daar 
valt de partij van de •welis'waar 
superhoge skore van 13% in '89 
terug op 6,5%. De verloren 
stemmen in Limburg gaan niet 
alleen njiar de VLD, maar ook 
naar het Vlaams Blok, dat er 
van 3,2% naar 10,7% klimt. En 
vooral in het kanton Bree kan 
een Gabriëls-effekt niet ont
kend worden. 

De kiezers uit Bree zijn hun 
burgemeester massaal gevolgd 
naar de VLD. De VU valt er op 
4,7% terug (van 37,5% in '89). 
De VLD behaalt er 34,1%, te
genover 7,6% in '89. Het is 
opmerkelijk dat de verklaring 
voor dit fenomeen door Tjeu 
Verheyen, de rechterhand van 
Gabriels, niet aan de program-
matorische vernieuwing van de 
VLD geweten wordt, maar aan 
het uitgebreide dienstbetoon 
van de burgemeester, op wiens 
ombudsdienst momenteel zeven 
mensen in de -weer zijn met het 
invullen van de belastingaan
giften van Breese burgers. 

Nadat bekend was dat de VU 
haar zetel behoudt, kondigde 
Bert Anciaux £ian dat de Volks
unie verder gaat op de inge
slagen weg. We hebben van de 
kiezer een talent gekregen, zei An
ciaux, dat we niet gaan begraven. 
We gaan opnieuw en meer dan ooit 
de boer op om de vernieuwing en 
verjonging van onze partij uit te 
dragen. In het post-verkiezings-
debat van maandag jl. kondigde 
de VU-voorzitter aan dat de VU 
zich radikaler zal opstellen op 
kommunautair vlak, o.m. in de 
Vlaamse regering. 

EUROPA 

In het Europees Parlement 
komt de Regenboogfraktie ver
zwakt uit de stembusslag. Er 
zouden nog 9 fraktieleden over
blijven. Onder meer de Bas-
kische en de Corsikaanse ver

tegenwoordiger werden met 
meer verkozen. Uit Schotland 
kwam dan weer goed nieuws: 
de Schotten sturen een tweede 
vertegen\voordiger naar 
Straatsburg. 

En de Denen komen ook met 
versterking. Voor sekretans-ge-
neraal van de fraktie Herman 
Verheirstraeten breekt een 
drukke periode aan: hij moet, 
zoals ook in 1989, trachten vol
doende andere steun te vinden 
in het Europees parlement. 
Wanneer er terug een volwaar
dige fraktie gevormd kan wor
den zal de stem van de volkeren 
en regio's in de Europese Unie 
opnieu\v harder klinken. Men 
zou wel eens vergeten dat het 
daar uiteindelijk om te doen 
was. 

(Pdj) 

NEDERLANDSTALIG KIESKOLLEGE 
ing kiezers- 4.931 207 

VL. B L O K 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
RGB 
PVDA 
W O W 
BEB 
NWP 
R E G E B O 
B L A N C O 

Stemmen '89 

241 .117 
733 .242 

1.247.075 
625 .561 
446 .539 
318.153 

-
20 .747 

-
-
-

26 .472 
329 .344 

Stemmen '94 

463 .346 
651 .768 

1.011.684 
677 .573 
395.571 
262.954 

15.549 
41.684 

127.106 
23.959 
19.856 

-
384.708 

%'94 
12,6 
17,7 
27,4 
18,4 
10,7 
7,1 
0,4 
1,1 
3,4 
0,7 
0,5 

-
9,4 

Volledig 

-1-
-
-
+ 
-
-

-1-

-1-

Verschil 
6,0 
2,3 
6,7 
1,3 
1,5 
1,6 

0,5 
-
-
-
-

1,1 

FRANSTALIG KIESKOLLEGE 
Ing. kiezers: 3 179.668 

PS 
FN 
ECOLO 
ERE-FDF 
PRL 
PRL-FDF , 
PSC 
BLANCO 

Stemmen '89 

849.831 
-

363.704 
85.644 

416.465 
-

462.667 
202.936 

Stemmen '94 

671.121 
174.201 
286.862 

-
-

531.325 
412.551 
259.327 

%'94 

30 ,5 
7,9 

13,0 
-
-

24,2 
18,8 
10,5 

Voiiediq 
Verschil 

- 8,0 
-

- 3,5 
_ 
. 

+ 1,4 
- 2,2 
+ 2,1 

DUITSTALIG KIESKOLLEGE 
Ing kiezers. 44.933 Volledig 

SP 
ECOLO 
PFF 
CSP-EVP 
PDB 
ERE-FDF 
BLANCO 

Stemmen '89 
4.376 
7.349 
7.014 

14.128 
-

223 
7.082 

Stemmen '94 
4.820 
5.714 
7 690 

11.999 
5.945 

-
3.272 

%'94 

12,6 
14,9 
20,1 
31,3 
15,5 

-
7,9 

Verschil 

- 0,4 
- 6,9 
- 0,7 
- 10,6 

-
-

- 9,5 
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• 1994 
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PROVINCIE BRABANT 

Ing kiezers 1 520193 
stemmen 89 Stemmen 94 %94 Verschil 

KANTON SINT-GILLIS 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL FDF 
PSC 
BLANCO 

43 577 
116 249 
193435 
124131 
71051 
63901 

157 921 

116 659 
165 370 

86 561 
114 967 

79493 
110 006 
164 742 
126122 

65 975 
56 642 
17 434 

111387 
57 653 
90 998 

-
224 689 

78993 
112810 

6,5 
8,9 

134 
102 
54 
4,6 
14 
90 
47 
74 
. 

182 
64 
84 

+ 29 
- 0,6 
- 24 
+ 0,1 
- 0,4 
- 0,6 

- 39 

-
- 21 

-
- 1,2 
- 0,7 
- 0,2 

Ing kiezers 18135 Volledig 
Stemmen 89 Stemmen 94 %94 Verscliil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BLANCO 

199 
176 
427 
313 
144 
79 

6 278 

2 099 
2192 

909 
1414 

220 
153 
341 
223 
178 
61 
29 

3 338 
1336 
2 231 

3 469 
984 

1041 

1,6 
1,1 
2,5 
16 
13 
0,4 
02 

24,3 
97 

16,2 

+ 0,2 
- 0,2 
- 0,5 
- 06 
+ 0,3 
- 0,2 

-20,2 

+ 13 

25,2 + 2,3 
7,2 + 0,8 
7,0 - 2,1 

KIESKRING BRUSSEL-
HAU-E-VILVCX)RDE KANTON 

SINT-JANS-MOLENBEEK 
Ing kiezers 948 856 Volledig Ing kiezers 85 678 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 *94 Veisctiil Stemmen 89 Stemmen 94 %94 Versctiil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BLANCO 

31752 
49974 

111394 
69 818 
37 270 
38.492 

-
99960 

-
81091 

115 608 

-
55 264 
75 689 

54 097 
46112 
97 610 
73 016 
33 760 
31850 
9265 

69063 
44 789 
61524 

158726 
45763 
68375 

71 
5,1 

12,9 
96 
4,5 
4,2 
12 
9,1 
5,9 
8,1 

21,0 
6,0 
8,3 

+ 3,0 
- 0,4 
- 1,6 
+ 0,5 
- 0,4 
- 0,8 

- 39 

- 2,5 

- 2,7 
- 1,2 
- 07 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BUNCO 

3189 
2 814 
4 341 
3 260 
1318 
1.434 

13419 

8 872 
11856 

8 995 
7 092 

3 485 
2 084 
3420 
2 643 
1011 

862 
554 

10137 
7715 
6758 

18611 
5785 
9 332 

5,3 
3,1 
52 
4,0 
15 
1,3 
08 

15,3 
11,6 
10,2 

0,6 
1,1 
1,2 
0,8 
0,5 
0,8 

4,5 

29 

28,0 + 0,2 
8,7 - 4,6 

12,3 + 2,8 
In de kicókring Leuven hield de VU mooi dtand. Dat ut in belangrijke 
mate te danken aan Willy Kuijperd. 

KANTON BRUSSEL 
Ing kiezers 70 002 Volledig 

KANTON 
SINT-JOOST-TEN-NODE KANTON ASSE KANTON LENNIK 

VLBLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BLANCO 

Stemmen '89 Stemmen '94 1t'94 Veischil Ing kiezers 83 688 Volledig Ing kiezers 98 616 

2 020 
1782 
4 229 
2 556 
1400 
1.367 

9564 

8335 
12 070 

7 642 
6 381 

2296 
1262 
2563 
2025 
1035 
1.204 

342 
7 584 
6013 
6227 

14 204 
4 811 
3853 

4,4 + 0,9 
2,4 - 0,7 
4,9 - 2,5 
3,9 - 0,6 
2,0 - 0,5 
2,3 - 0,1 
0,7 

14,5 - 2,2 
11,5 
11,9 - 2,7 

Stemmen 89 Stemmen 94 %'94 Versctiil Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Versctiil 
Volledig Ing kiezers 33 085 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 %94 Veisctiil 

27,1 
9,2 
6,8 

3,0 
4,2 
3,2 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BLANCO 

1074 
899 

2638 
1563 

667 
411 
266 

7337 
4428 
8621 

1,6 
1,4 
4,0 
2,4 
1,0 
0,6 
0,4 

11,0 
6,7 

13,0 

25 251 38,0 
10046 15,1 
3575 5,1 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BLANCO 

10630 
7 880 

20807 
17 563 

7 065 
7.198 
1653 
1403 

876 
1403 

3067 
665 

13,0 
9,6 

25,4 
21,4 
8,6 
8,8 
2,0 
1,7 
1,1 
1,7 

3,7 
0,8 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 

. VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 

8387 9,3 BUNCO 

2882 
2 497 
8 708 
5 740 
2 269 
2.592 

402 
451 
208 
339 

491 
297 

3 259 

10,5 
9,1 

31,7 
20,9 
8,3 
9,5 
1,5 
1,6 
0,8 
1,2 

1,8 
1,1 

10,6 

KANTON ANDERLECHT 
Ing kiezers 66 258 Volledig KANTON UKKEL KANTON HALLE KANTON MEISE 

stemmen '89 Stemmen '94 H'94 Verschil Ing kiezers 73 305 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BUNCO 

3 015 
1917 
3 815 
1993 

871 
680 
435 

7967 
5822 
5417 

13 204 
2872 
5 076 

6,0 
3,8 
7,6 
4,0 
1,7 
1,4 
0,9 

15,8 
11,6 
10,7 

26,2 
5,7 
9,1 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 

. AGALEV-GR 
VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BUNCO 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Veischil 
Volledig Ing kiezers 85 313 

Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Versctiil 
Volledig Ing kiezers 68 552 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 %'94 Veisctiil 
913 
513 

2175 
1050 

363 
286 
205 

8325 
4367 
7160 

22939 
5527 
3869 

1,6 
0,9 
3,8 
1,9 
0,6 
0,5 
0,4 

14,7 
7,7 

12,6 

40,4 
9,7 
6,4 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 

. VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BLANCO 

7 414 
6 220 

14 206 
9865 
5 064 
3.735 
1236 
3359 
2166 
2873 

8838 
1948 
7326 

10,7 
9,0 

20,5 
14,2 
7,3 
5,4 
1,8 
4,8 
3,1 
4,1 

12,7 
2,8 
9,5 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 

. VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BUNCO 

6282 
7170 

12438 
9907 
4910 
5.420 
1104 
1298 

945 
1494 

10,9 
12,5 
21,6 
17,2 
8,5 
9,4 
1,9 
2,3 
1,6 
2,6 

4363 7,6 
910 1,6 

4 587 7,4 

KANTON ELSENE 
Ing kiezers 76 276 Volledig 

Stemmen'89 Stemmen'94 *94 Veiscliil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BUNCO 

840 1,4 
770 1,3 

2118 3,6 
- 1262 2,2 

665 1,1 
387 0,7 
199 0,3 

- 7 628 13,1 
3920 6,7 

- 8913 15,2 

- 22 233 38,0 
- 5880 101 
• 3983 64 

KANTON SCHAARBEEK 
Ing kiezers 71 337 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 %94 Veiscë 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLO 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BUNCO 

2 089 3,9 
1014 1,9 

- 3073 5,7 
1521 2,8 

951 18 
500 0,9 
355 0 7 

- 7 855 14,6 
- 5376 10,0 
- 7592 14,1 

-
- 15685 29,1 
- 4 617 8,6 
- 5030 85 

KANTON VILVOORDE 
Ing kiezers 54 634 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 %94 Versctiil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL 
PRL-FDF 
PSC 
BUNCO 

6 675 
6 563 
8 870 
7754 
3801 
3.094 
1381 
1083 

672 
1002 

2 008 
511 

4470 

149 
14,6 
19,8 
17,3 
8,5 
6,9 
3,1 
2,4 
1,5 
2,2 

4,5 
1,1 
9,1 

KANTON ZAVENTEM 
Ing kiezers 63 977 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Verscliil 

Bert Anciaux behaalde aU eerste opvolger een puik persoonlijk 
rejultaat. 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
PS 
FN 
ECOLO 
PRL-FDF 
PSC 
BUNCO 

4 286 
3 549 
8 879 
8476 
3535 
3.203 
1014 
1731 

976 
2 698 
8911 
3429 
4 626 

8,2 
6,8 

17,0 
16,2 
6,8 
6,1 
1,9 
3,3 
1,9 
5,2 

17,1 
6,6 
8,1 

KIESKRING LEUVEN 

Ing kiezers 339 598 Volledig 
Stemmen'89 Stemmen 94 1194 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

11825 
66275 
82 041 
54 313 
33 781 
25409 

-
27 057 

25 396 9,0 
63 894 22,6 
67132 23,8 
53106 18,8 
32 215 11,4 
24.792 8,8 

8169 2,9 
29198 9 4 

KANTON AARSCHOT 
Ing kiezers 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

35 877 

+ 4,7 
- 1,4 
- 5,9 
- 0,8 
- 0,8 
- 0,4 

+ 0,5 

Volledig 
Stemmen'89 Stemmen 94 %94 

1314 
6 347 
9 749 
6182 
3 032 
1.906 

3 275 

2 880 9,7 
6 662 22,3 
7 937 266 
5 486 184 
3 079 10,3 
2.293 7,7 

762 2,6 
3 556 10,7 

Verschil 

+ 5,1 
4- 0,3 
- 7,2 
- 3,0 
- 0,2 
+ 1,1 

-
+ 0,5 

KANTON DIEST 
Ing kiezers 44 150 

Stemmen 89 Stemmen 
Volledig 

Verschil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1711 
9739 

11259 
7 364 
3368 
1963 

4 517 

4 076 
9187 
8 842 
7 348 
3119 
2.122 
1016 
4 584 

11,1 
25,1 
24,2 
20,1 

8,5 
5,8 
2,8 

11,1 

6,3 
2,2 
7,3 
0,5 
09 
0,3 

• 0,1 

KANTON HAACHT 
Ing kiezere 52 628 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 %94 Verschil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1921 
9975 

11966 
7 616 
5 283 
3.828 

-
3961 

4462 
9344 

10147 
8453 
5165 
3.943 
1229 
4529 

10,2 
21,3 
23,2 
19,3 
11,8 
9,0 
2,8 
9,4 

+ 55 
- 3,0 
- 6,0 
+ 0,7 
- 1,1 
- 0,3 

+ 0,6 

KANTON GLASBEEK 
Ing kiezers 13 931 

Stemmen '89 Stemmen 94 5l'94 Verschil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
iWOW 
BUNCO 

321 
1697 
3 520 
3 892 
1107 

794 

874 

894 
2 012 
3 275 
2821 
1332 

974 
310 

1129 

7,5 
16,9 
27,5 
23,7 
11,2 
8,2 
2,6 
8,7 

+ 4,7 
+ 2,1 
- 3,3 
-10 ,3 
+ 1,5 
+ 1,3 

+ 1,6 

KANTON LANDEN 
Ing kiezers 11 440 

Stemmen '89 Stemmen '94 lt'94 Veischil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

266 
3 222 
2812 
1886 

839 
396 

-
1164 

781 
2946 
2264 
1875 

717 
432 
230 

1187 

8,3 
31,2 
24,0 
19,9 
7.6 
4,6 
2,4 

11,2 

+ 5,5 
- 2,7 
- 5,6 

- 1,2 
+ 0,4 

-̂  0,3 

KANTON LEUVEN 
Ing kiezers 129 817 

Stemmen 89 Stemmen '94 1t'94 Veischil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

4920 
22516 
30515 
17932 
16395 
13.962 

8 248 

8775 
22 518 
24 832 
17 692 
15 484 
12.682 

3185 
8675 

8,1 
20,7 
22,8 
16,3 
14,2 
11,7 

2,9 
74 

-I- 3,5 
- 0,2 
- 5,6 
- 0,4 
- 1,0 
- 1,3 

+ 0,3 

KANTON TIENEN 
kiezers 35 554 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 %94 Verschil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1078 
8978 
7 797 
6 083 
2 907 
1954 

3 361 

2503 
7 805 
5 983 
6431 
2 510 
1.707 
1209 
3584 

8,7 
27,0 
20,7 
22 3 
8,7 
5,9 
4,2 
11,0 

+ 5,0 
- 3,9 
- 6,2 
+ 1,3 
- 1,3 
- 0,8 

+ 0,6 

KANTON ZOUTLEEUW 
Ing kiezers 16 201 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

294 
3 801 
4 423 
3 358 

850 

1657 

1025 7,7 + 5,5 
3420 25,8 - 2,5 
3852 29,1 - 3,9 
3 000 22,7 - 2,3 

809 6,1 - 0,2 
639 4,8 + 0,3 
228 1,7 

1954 12,9 4- 1,9 

WOENSDAG 15 JUNI 1994 



PROVINCIE ANTWERPEN KANTON DUFFEL 
Ing, kiezers: 36.545 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Versctiil 

Ing, kiezers. 1.203.541 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Versctiil 

KANTON KONTICH 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

118849 
187 956 
345.098 
136.575 
145912 
62.943 

75828 

172940 
168491 
255.927 
154190 
123 354 
60.750 
49424 
78973 

17,0 
16,6 
25,1 
15,1 
12,1 
6,0 
4,9 
7,2 

+ 5,3 
- 1,9 
- 8,9 
+ 1,6 
- 2,3 
- 0,2 

+ 0,3 

Ing, kiezers: 90.485 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BLANCO 

8.251 
9052 

26.309 
11.053 
13.709 
6.679 

4.006 

11831 
9.135 

18.016 
13 284 
11.452 
6.343 
4.583 
4 854 

15,4 
11,9 
23,4 
17,3 
14,9 
8,2 
6,0 
5,9 

+ 4,6 

-11 ,1 
+ 2,8 
- 3,1 
- 0,6 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

2.436 4.432 14,5 -i- 6,3 
4113 

12 614 
3.534 
4.245 
2.560 

2.697 

3.635 11,9 - 1,9 
9.969 32,6 - 9,7 
4 772 15,6 + 3,7 
3.672 12,0 - 2,2 
2.209 7,2 - 1,4 
1.180 3,9 
2 660 8,0 - 0,3 

KANTON HEIST-OP-DEN-BERG 

KIESKRING ANTWERPEN 

Ing, kiezers: 680.538 

0,9 Ing, kiezers: 56.655 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 )i'94 Vefscliil 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Versctiil KANTON ZANDHOVEN 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

90.757 
109.868 
162.679 
77.198 
90.328 
34.583 

37.624 

114.915 20,1 
96110 16,8 

114.947 20,1 
85.791 15,0 
72 407 12,7 
30.998 
35.147 
36.440 

5,4 
6,2 
6,0 

+ 4,4 
- 2,2 
- 8,0 
+ 1,6 
- 2,9 
- 0,6 

- 0,1 

. kiezers- 64.525 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Veisctiil 

KANTON ANTWERPEN 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

5.056 
5.427 

19.693 
8318 
8.545 
4.134 

3.795 

8 820 16,1 + 6,3 
5.559 10,1 - 0,4 

14.184 25,9 -12 ,1 
10.592 19,3 + 3,3 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

2.451 
7.389 

19 008 
6.804 
5.799 
4.184 

4.927 

5 672 11,9 + 6,6 
6.706 14,1 

16117 33,9 
7 768 16,3 + 1,6 
4.990 10,5 - 2,1 
3.621 7,6 
1426 3,0 
5.403 10,2 -I- 0,6 

7.525 13,7 
3.958 7,2 
2.622 4,8 
4 018 5,8 

2,8 
0,8 

KANTON HERENTALS 
Q. kiezers: 69.298 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 

Ing, kiezers- 344.882 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Versctiil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

62355 68.852 24,1 + 3,5 
67 786 
67.253 
36.106 
44.694 
16.641 

18.862 

55.604 19,4 - 3,0 
44.359 15,5 - 6,7 
37.816 13,2 + 1,3 
34.264 12,0 - 2,7 

4,5 
7,2 
5,3 

I KIESKRING 
^MECHELEN - TURNHOUT 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BLANCO 

2.388 
7.425 

26.874 
8.828 
8489 
2.543 

4.929 

6.355 10,7 
8.268 13,9 

20.510 34,4 
9.453 15,9 
7.953 13,3 
3.297 5,5 
1.778 3,0 
6434 9,7 

12.833 
20.495 
16.004 

1,0 

0,6 KANTON HOOGSTRATEN 
Ing, kiezers: 523.003 

KANTON BOOM 
stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Veisctiil 

Volledig Ing kiezers: 24.098 

Ing, kiezers: 41.298 Volledig 
stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BLANCO 

3.376 6.130 17,5 + 7,9 
11.080 
11.318 
3.923 
3.893 
1.080 

9.643 
8.103 
4.468 
3.178 
1.139 

27,5 
23,1 
12,8 
9,1 
3,3 

- 4,0 
- 9,1 
+ 1,7 
- 2,0 
+ 0,2 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

28.092 
78.088 

182.419 
59.377 
55.584 
28.360 

38.204 

Stemmen '89 Stemmen '94 ï'94 Verschil 

Volledig 

Volledig 

58025 
72.381 

140.980 
68.399 
50.947 
29.752 
14.277 
42.533 

13,0 
16.2 
31,5 
15,3 
11,4 
6,7 
3,2 
8,7 

+ 6,6 
- 1,7 
-10 ,2 
-I- 1,7 
- 1,3 
+ 0,2 

+ 0,7 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BLANCO 

725 
1.588 
9.023 
5.828 
2.237 

597 

1.567 

2.059 9,7 + 6,1 
1.625 7,7 - 0,2 
7.502 35,4 - 9,2 
5.667 26,8 - 2,0 
2.557 12,1 -1- 1,0 

850 4,0 + 1,0 
430 2,0 

1.756 7,7 + 0,5 

Jaak Vandcrmulebroux:ke keert terug naar Straatsburg. 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Ing, kiezers: 861.493 Volledig 

2.491 
1.354 
2.777 

3,9 
7,3 

Stemmen '89 Stemmen '94 il'94 Versctiil 
KANTON KORTRIJK 

-̂  0,7 

KANTON MECHELEN 
KANTON LIER 

KANTON BRECHT Ing, kiezers: 73.324 
Ing, kiezers: 32.475 

Volledig 

Ing, kiezers: 59.068 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

Stemmen '89 Stemmen '94 *'94 Verschil 

•I- 6,0 
+ 0,3 
- 9,3 
+ 1,4 
- 3,9 
-t- 0,5 

VL.BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

3.649 
5.417 

19.930 
6.256 
7.561 
2.187 

-
4.027 

7.022 
6.061 

17.256 
7.576 
6.338 
2.676 
1.819 
4.191 

14,0 
12,1 
34,3 
15,1 
12,6 
5,3 
3,6 
7,7 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

8.506 
17.691 
17.021 
7.554 
7.543 
3.744 

4.901 

12.414 
13.855 
12.836 
9.296 
6.476 
3.304 
2.889 
4.623 

19,7 
22,0 
20,4 
14,8 
10,3 
5,3 
4,6 
6,8 

+ 6,2 
- 6,1 
- 6,7 
+ 2,8 
- 1,7 
- 0,7 

- 0,4 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL BLOK 2.797 
SP 4.998 
CVP 7.895 
VLO 5,487 
AGALEV-GR 2.984 
VU 2.742 
WOW 
BUNCO 2.117 

4.258 
4.554 
6.775 
5.146 
2./04 
2.255 
1.089 
2.080 

15,5 
16,6 
24,6 
18,7 
9,8 
8,2 
4,0 
7,0 

+ 5,2 
- 1,8 
- 4,4 
- 1,5 
- 1,2 
- 1,9 

- 0,2 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

20430 62.871 
147906 125.190 
260.871 217.934 
121.020 141.308 

88 824 
61.865 

75.710 

71.681 
54.637 
22.209 
83.129 

17,6 
30,6 
19,9 
10,1 
7,7 
3,1 

10,5 

+ 5,9 
- 3,3 
- 6,3 
-I- 2,8 
- 2,5 
- 1,1 

+ 0,8 

Ing, kiezers: 100.371 
Stemmen '89 Stemmeri '94 )1'94 Verschil 

VL.BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

2.262 
15.599 
37.426 
12.320 
11269 
5.913 

7.224 

7.803 
13.334 
28.444 
15.552 
9.657 
5.731 
2.415 
8.279 

9,2 
15,7 
33,5 
18,3 
11,4 
6,8 
2,8 
8,9 

-̂  6,6 
- 2,5 
-10,2 
-̂  3,9 
- 1,8 
- 0,1 

\ 1,1 

0,4 KANTON MOL 

;—̂  "ÏÖË ̂ iÉH^ lÜj iciË '-
Ing. kiezers 207.545 Volledig 

Stemmen'89 Stemmen'94 %'94 Verschil 

KANTON AVELGEM 

KANTON KAPELLEN KANTON ARENDONK 
Ing, kiezers: 69.952 

Ing, kiezers: 80.280 
Slemmen '89 Stemmen '94 11'94 VeiscNI 

Volledig Ing, kiezers: 29.181 

Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 *'94 Verschil 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

8.070 
11.106 
18.176 
11.542 
11.926 
3.862 

-
4.443 

12.260 
10.108 
13.029 
12.055 
9.650 
4.049 
4.274 
4596 

18,1 
14,9 
19,3 
17,8 
14,3 
6,0 
6,3 
6,4 

-f- 5,9 
- 1,9 
- 8,3 
-t- 0,3 
- 3,8 
+ 0,1 

-
+ 0,1 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

701 
3.623 

12.867 
3.127 
2.799 
1.153 

2.284 

2.603 
3.734 

10.544 
3 258 
2.626 
1.408 

435 
2.609 

104 
149 
41,9 
130 
10,4 
5,6 
17 
9,4 

\ 75 
-F 01 
- 1 0 6 
-1- 0? 
- 10 
•̂  0,9 

-1- 0,9 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

2.637 
13.738 
24.727 
6.098 
7.479 
3.419 

5.697 

6.137 
12.506 
19.532 
7.871 
6.467 
3.445 
1.626 
6.581 

10,3 
21,1 
32,9 
13,3 
10,9 
5,8 
2,7 

10,0 

5,8 
2,3 
9,1 
2,9 

-1- 1,2 

VL.BLOK 6.421 17.387 10,1 •(- 6,3 
SP 36.595 29.098 16,9 - 4,7 
CVP 54.951 45.899 26,7 - 5,8 
VLD 31196 35.882 20,9 -i- 2,4 
AGALEV-GR 26.723 20.307 11,8 - 4,0 
VU 11.384 11.663 6,8 \ 0,1 
WOW - 7.309 4,3 
BUNCO 16.959 17.783 9,4 -i- 0,3 

KANTON BRUGGE 

Ing, kiezers: 8 381 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VLBLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

109 
1.887 
2.736 
1.269 

677 
220 

812 

494 
1584 
2302 
1.283 

533 
223 
224 
973 

7,3 
23,3 
33,8 
18,8 
7,8 
3,3 
3,3 

12,5 

+ 5,7 
- 3,8 
- 5,6 
-(• 0,5 
- 1,9 
+ 0,1 

-I- 2,0 

I 
KANTON PUURS 

Ing, kiezers: 193.272 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verscbü 

KANTON HARELBEKE 

Ing, kiezers: 32.481 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

4 

VLBLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1.463 
4.426 

14.218 
2.843 
2.927 
1.532 

1.856 

3.652 13,0 -I- 7,7 
4.673 16,7 + 0,7 
9.837 35,1 -16 ,2 
3.766 13,5 -I- 3,2 
3.027 10,8 + 0,2 

5,8 -I- 0,3 
2,6 
7,1 -̂  0,8 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BLANCO 

6184 
33.913 
50.509 
29.247 
25.317 
10.655 

15.515 
1.612 

714 
2.154 

16.567 10,7 
21.985 14,2 
41.906 27,0 
33.501 
19.098 
10.884 
7.040 

16.108 

21,6 
12,3 
7,0 
4,5 
9,4 

+ 6,8 
- 7,3 
- 5,1 
-I- 3,0 
- 3,8 
•f 0,2 

+ 0,4 

Ing, kiezers: 55.496 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

KANTON TORHOUT 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

881 
11.465 
22.785 
5.586 
4.589 
2.225 

-
3.567 

3.860 
8.679 

18.619 
7.644 
4.468 
2.575 

906 
4.724 

8,1 
18,3 
39,2 
16,1 
9,4 
5.4 
1,9 
9,0 

+ 6,3 
- 5,7 
- 8,5 
-f 4,4 
- 0,2 
+ 0,7 

+ 2,1 

KANTON TURNHOUT 
ing, kiezers: 14.273 Volledig 

Slemmen'89 Stemmen '94 »'94 VerscWI 

Ing, kiezers: 55.174 Volledig 
Stemmen '89 Slemmen '94 lt'94 Verschil 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

2.767 
8.975 

19.556 
5.952 
6.651 
1.756 

3.700 

6.688 
8.106 

14.834 
6858 
6 389 
2.534 
1.878 
3.513 

13,8 
16,7 
30,5 
14,1 
13,2 
5,2 
3,9 
6,7 

-t- 7,8 
- 2.7 
-11 .7 
+ 1.2 
- 1,2 
+ 1,4 

- 0,7 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

237 
2 682 
4.442 
1.949 
1.406 

729 

1.444 

820 6,9 -1- 4,8 
2113 17,9 - 5,4 
3.993 33,8 - 4,7 
2.381 20,2 -1- 3,3 
1.209 10,2 - 2,0 

779 6,6 + 0,3 
269 2,3 

1675 12,4 + 1,3 

KANTON MENEN 
Ing, kiezers. 47.656 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

KANTON WESTERLO 

KIESKRING KCWTRUK-
R(%SELARE-1TELT 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

897 
11.537 
13.686 
5.308 
5.224 
2.697 

4.347 

3.905 
8.911 

11.599 
5 756 
4.659 
2.273 

977 
4.964 

10,0 -1- 7,7 
22,8 - 6,2 
29,6 - 4,9 
14,7 -1- 1,3 
11,9 - 1,3 
5,8 - 1,0 
2,5 

11,3 + 1,4 

Ing, kiezers: 43.820 
KANTON ROESELARE 

Stemmen '89 Stemmen '94 *'94 Verschil 
Volledig Ing, kiezers: 386.285 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing, kiezers: 56.920 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 )i'94 Verschil 

Het jtemmen per computer leverde hier en daar problemen op. 

m^^^^M 
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F'-̂ -'-tTt. i f l B 

m op. 

VL. BLOK 

SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 

VU 
WOW 
BUNCO 

1.221 
4.122 

18.616 
3.322 
4431 
4.130 

-3.529 

3.755 10,2 
4.718 12,8 

12.524 34,0 
4 544 12,3 
4.086 11,1 
5.217 14,2 

832 2,3 
4 720 11,4 

+ 6,8 
+ 1,4 
- 1 / . 3 
+ 3.1 
- 1,1 
•(• 2,8 

+ 2,5 

VLBLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

7.218 
68.019 

135.954 
46915 
37 609 
24:180 

34 054 

26.651 
54.979 

112111 
58.572 
32.384 
23.310 
7.302 

38450 

S3 
171 
34 8 
18? 
10,1 
7,2 
23 

10,7 

+ 6,1 
- 4,0 
- 7,4 
+ 3,6 
- 16 
- 0,3 

. 
+ 1,1 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

1.248 
10.675 
16616 
7.911 
5 782 
4.134 

5 554 

3.907 8,3 -1-56 
8.215 17,5 - 5,4 

14.680 31,2 - 44 
8531 18,1 + 1,2 
4 958 10,5 - 19 
4.781 10,2 -1- 1,3 
1104 2 4 
5957 11,2 -1- 0,6 

WOENSDAG 15 JUNI 1994 



KANTON IZEGEM KANTON NIEUWPOORT KANTON POPERINGE 
Ing, kiezers: 28.992 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing, kiezers: 7.620 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing, kiezers: 14.584 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BLANCO 

531 
5.597 
8.622 
3.119 
2 522 
3.264 

2.806 

1 843 7,7 
5.002 21,0 
7.453 31,3 
3.948 16,6 
2.168 9,1 
2.498 10,5 

519 2,2 
3.199 11,8 

+ 5,5 
- 2,5 
- 4,9 
+ 3,5 

- 1,5 
- 3,2 

+ 1,3 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BLANCO 

181 
1.271 
1.648 
1121 

836 
S43 

-
785 

495 
1.274 
1.429 
1.255 

615 
471 
321 
852 

8,3 
21,2 
23,8 
20,9 
10,3 
7,9 
5,4 

12,6 

+ 5,1 
- 1,3 
- 5,4 

+ 1,0 
- 4,5 
- 1,7 

+ 0,4 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

172 
1.704 
4.500 
3.877 
1.157 

843 

1.178 

689 
1.823 
4.635 
2.376 
11,36 

739 
214 

1.646 

58 
154 
39? 
20,1 
96 
6,3 
18 

12,2 

+ 44 
+ 16 
+ ?7 
- 1 1 3 
+ 02 

- 0,5 

+ 3,5 

KANTON HOOGLEDE 
ing, kiezers: 15.457 

Stemmen '89 Stemmen '94 
Volledig 

KANTON DIKSMUIDE KANTON VLETEREN 

%'94 Verscll '"9 l<iezers: 36.551 Volledig 
Ing, kiezers: 2.757 Volledig 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BLANCO 

182 
2062 
5.304 
2 250 
1.299 
1.S59 

-
1.595 

633 
1625 
4.567 
3.166 
1072 
1.016 

210 
1.887 

5,1 
13,0 
36,6 
25,3 
8,6 
8,1 
1,7 

13,1 

+ 3,7 
- 3,2 
~ 5,1 
+ 7,6 

- 1,6 
- 4,2 

+ 2,0 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Stemmen '89 Stemmen '94 *'94 Verschil 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

561 
5.403 

11.883 
6.489 
2.731 
2.382 

-
4.336 

1.839 
4.971 
9.750 
8.029 
1.801 
2.078 

485 
4.482 

6,3 
16,9 
33,1 
27,3 

6,1 
7,1 
1,7 

13,2 

+ 4,4 
- 1,3 
- 7,0 
+ 5,4 
- 3,1 
- 0,9 

+ 0,4 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

51 
269 

1.157 
495 
198 
214 

238 

146 
280 
948 
527 
138 
174 

23 
294 

6,4 
12,4 
41,8 
23,3 

6,1 
7,7 
1,0 

11,5 

+ 4,3 
+ 1,2 
- 6,5 
+ 2,6 
- 2,2 
- 1,2 

+ 2,5 

KANTON LICHTERVELDE 
Ing, kiezers: 6.322 Volledig KANTON lEPER KANTON WERVIK 

stemmen'89 stemmen'94 %'94 Verschil Ing, kiezers: 32.364 Volledig 
Ing, kiezers: 13.481 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 
Volledig 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

102 
945 

2.073 
1.131 

556 
230 

-
741 

264 
858 

1.730 
1.348 

483 
247 
78 

829 

52 + 32 
16,8 - 1,9 
33,9 - 7,0 
26,4 + 4,1 
9,5 - 1,5 
4,8 + 0,3 
1,5 

14,0 + 1,2 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

ilemmen 89 St 

455 
5.573 

12.308 
3.913 
2.819 
1.895 

-
2.405 

emmen 94 

1.840 
4 748 

10.592 
4.514 
2.392 
1.577 

582 
3.031 

%94 
6,9 

17,8 
39,6 
16,9 
8,9 
5,9 
2,2 

10,2 

«erschil 

+ 5,2 
- 2,7 
- 5,8 
+ 2,5 
- 1,5 
- 1,1 

+ 2,1 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

181 
2.524 
3.102 
1.107 
997 

3.534 

1.099 

998 
2.797 
3.443 
1.439 
1.099 
820 
232 

1.503 

9,0 
25,3 
31,1 
13,0 
9,9 
7,4 
2,1 
12,0 

7,4 
3,4 
4,2 
3,4 
1,2 

23,3 

+ 3,3 

KANTON TIELT 
Ing, kiezers: 27.410 Volledig 

KANTON MESEN KANTON OOSTENDE 
stemmen'89 stemmen'94 %'94 Verschil Ing, kiezers: 6.851 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

426 
3.618 

10.253 
3.707 
2.544 
1.634 

-
2.837 

1.469 
2.901 
8475 
5 265 
1.946 
1.718 

355 
3.099 

6,5 + 4,6 
12,9 - 3,3 
37,6 - 8,3 
23,4 + 6,8 

8,6 - 2,8 
7,6 + 0,3 
1,6 

12,1 -t- 0,8 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing, kiezers: 85.782 Volledig 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

77 
995 

2.811 
1.075 

524 
322 

747 

340 
919 

2.379 
1.153 

423 
254 
85 

823 

6,0 
16,2 
41,9 
20,3 
7,5 
4,5 
1,5 

12,7 

+ 4,7 
- 0,8 
- 6,3 
+ 1,9 
- 1,5 
- 1,0 

-
+ 1,4 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

3.595 8.406 12,1 + 6,8 
14.608 
14.971 
14.271 
9.137 

10.267 

7.195 

13923 
11.861 
14.852 
5.888 
7.653 
4.140 
7.200 

20,0 
17,0 
21,3 
9,9 

11,0 
5,9 
9,4 

- 1,6 
- 5,1 
+ 0,2 
- 3,6 
- 4,2 

- 0,2 

KANTON MEULEBEKE 
Ing, kiezers: 14.136 Volledig 

KANTON ZONNEBEKE KANTON GISTEL 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil Ing, kiezers: 8.562 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

182 
1.948 
6.076 
1.597 
1.042 

745 

-
1.438 

834 
1.665 
5.145 
2.140 

819 
792 
174 

1.533 

7,1 
14,2 
43,8 
18,2 
7,0 
6,7 
1,5 

11,5 

+ 5,5 
- 2,5 
- 8,4 
+ 4,5 
- 2,0 
+ 0,3 

-
+ 0,5 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing, kiezers: 24.513 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 ü'94 Verschil 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

72 
2.442 
2.669 

897 
657 
494 

-
648 

401 
1.709 
2.643 
1.215 

496 
353 

77 
932 

5,7 
24,4 
37,8 
17,4 
7,1 
5,1 
1,1 

11,8 

+ 4,7 
- 9,2 
+ 1,0 
-F 5,0 
- 2,0 
- 1,7 

-I- 3,6 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

637 
4.352 
6.555 
3.866 
2.077 
2.315 

2.515 

1.566 7,8 + 4,6 
3.952 19,6 - 2,2 
5.259 26,0 - 6,9 
4.901 24,3 -I- 4,9 
1.615 8,0 - 2,4 
2.113 10,5 - 1,1 

463 2,3 
2.719 11,9 -F 0,7 

KANTON OQSTROZEBEKE 
Ing, kiezers: 11.778 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

203 
1.394 
5.174 
1149 

893 
609 

-
1.296 

893 
1.137 
4.323 
1.686 

739 
655 
162 

1.326 

9,2 
11,7 
44,4 
17,3 
7,6 
6,7 
1,7 

12,0 

-1- 7,1 
- 3,0 
- 1 0 , 2 
+ 5,2 
- 1,8 
•1- 0,3 

. 

KANTON RUISELEDE 
Ing, kiezers: 13.366 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 
Volledig 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

195 
1.292 
5.203 
1.568 
1.212 

950 

1.837 

751 
1.068 
4704 
2.253 

882 
801 
178 

1.680 

7,0 
9,9 

43,5 
20,9 
8,2 
7,4 
1,7 

13,5 

+ 5,1 
- 2,4 
- 6,2 
+ 5,9 
- 3,4 

- 1,7 

. 
- 1,4 

KIESKRING VEURNE-
DIKSMUIDE-4EPER-OOST. 

Ing. kiezers. 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

267.663 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

6791 
43.292 
69.966 
42 909 
24.492 
26.301 

-
24.697 

18.833 8,7 + 5,5 
41.113 18,9 - 1,2 
59.924 27,5 - 5,0 
46.854 21,5 + 1,6 
18.990 8,7 - 2,7 
19.664 9,0 - 3,2 

7.598 3,5 
26,896 11,0 -t- 0,7 

KANTON VEURNE 
Ing. kiezers 

VL. BLOK 

SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

34.598 Volledig 
Stemmen'89 Stemmen'94 %'94 Verschil 

809 
4.151 
8.362 
5.798 
3.359 
3.492 

3.551 

2113 7,6 + 4,5 
4717 17,0 + 1,1 
6.985 25,1 - 6,9 
6.593 23,7 + 1,5 
2.387 8,6 - 4,2 
3.432 12,3 - 1,0 

976 3,5 
3.404 10,9 - 1.0 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

KANTON OOSTERZELE Ing, kiezers: 1.037.706 Volledig 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BLANCO 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 

44.238 98.390 11,4 -r- 6,4 
177.107 154.157 17,9 - 2,3 
290.119 234.349 27,2 - 5,9 
185.252 174.884 20,3 - 0,8 
98.917 89.332 10,4 - 0,9 
71.616 60.718 7,1 - 1,1 

- 24.885 2,9 
69.509 78.807 8,4 + 1,1 

Ing, kiezers: 42 619 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1.077 
5.673 

12.050 
9.302 
4.524 
2.464 

2.914 

2.933 
4.460 
11.333 
8.703 
4.081 
2.499 
940 

3.314 

8,2 
12,5 
31,6 
24,3 
11,4 
7,0 
2,6 
8,5 

5,2 
3,5 
2,5 
2,0 
1,4 

0,9 

QiNrwsiKi.o KANTON ZOMERGEM 
.kiezers: 19.508 

Ing, kiezers: 435.566 Volledig 
Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

17 532 
69.727 

119.491 
80.067 
49.451 
28.475 

28.123 

39.233 10,7 
52.074 14,1 

101.875 27,7 
76.928 20,9 
45.975 12,5 
26.683 7,3 
13.214 3,6 
31.754 7,9 

+ 6,0 
- 4,8 
- 4,6 
- 0,8 
- 0,9 
- 0,4 

+ 0,8 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

476 
1.893 
6.699 
3.516 
2.044 
1.297 

1.506 

1.378 
1.730 
5.711 
3.613 
1.965 
1.117 

429 
1.746 

8,4 
10,6 
35,0 
22,1 
12,0 
6,8 
2,6 
9,7 

+ 5,4 
- 1,2 
- 6,7 
+ 0,2 
- 0,7 
- 1,3 

+ 1,1 

KANTON GENT 
KANTON WAARSCHOOT 

.kiezers: 6.018 Volledig 

Ing, kiezers: 171.775 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

11.492 21.333 14,6 + 7,0 
36.537 24.399 16,7 - 7,6 
36.255 30.006 20,6 - 3,5 
32.132 28.132 19,3 - 2,1 
22.524 20.280 13,9 - 1,1 
9.241 8.572 5,9 - 0,2 

- 7.306 5,0 
9.668 9.909 6,4 + 0,4 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

125 
936 

1.952 
924 
656 
531 

398 

464 9,5 
846 17,3 

1.562 32,0 
740 15,2 
535 11,0 
401 8,2 

+ 7,1 
- 0,7 
- 5,6 
- 2,6 
- 1,6 
- 2,0 

159 3,3 
574 10,5 + 3,4 

KANTON EEKLO 

KANTON DEINZE Ing, kiezers: 37.011 Volledig 

Ing, kiezers: 30.895 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

595 
4.475 

10.362 
5.490 
2.655 
2.004 

2.300 

1.966 7,6 + 5,3 
3.737 14,4 - 3,0 
8.750 33,8 - 6,5 
6.037 23,3 + 2,0 
2.703 10,5 + 0,2 
1.782 6,9 - 0,9 

461 1,8 
2.920 10,1 + 1,9 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

676 
4.400 

13.914 
6.029 
3.962 
1.510 

2.314 7,6 
3.606 11,8 

11.116 36,3 
6.408 20,9 
3,798 12,4 
1.746 

838 
5,7 
2,7 

5,4 
2,5 
8,9 
1,3 
0,5 
0,8 

2.869 3.703 10,8 + 2,3 

KANTON ASSENEDE 

KANTON EVERGEM 
Ing, kiezers: 19.955 Volledig 

Stemmen'89 Stemmen'94 %'94 1/erschil 
Ing, kiezers: 23.307 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 

jvu 
Iwow 
BLANCO 

597 
2.345 
7.005 
2.794 
2.650 
4.004 

1.351 

1.755 8,8 + 5,7 
1.850 9,3 - 2,7 
6.295 31,6 - 4,2 
2.954 14,8 + 0,5 
2.258 11,3 - 2,2 
3.700 18,6 - 1,8 

600 3,0 
1.554 7,2 + 0,7 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

465 
4.090 
5.418 
2.856 
1.727 
1.319 

1.582 

1.365 8,2 
3.517 21,1 
4.364 26,1 
2.807 16,8 
1.630 9,8 
1.331 

496 
1.603 

+ 5,4 
- 3,5 
- 6,4 
- 0,3 

9,8 - 0,6 
8,0 + 0,1 
3,0 

+ 0,1 

KANTON KAPRIJKE 

KANTON DESTELBERGEN 
Ing, kiezers: 4.825 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 

Ing, kiezers: 13.295 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

450 
2.085 
3.091 
3.096 
1.415 

851 

-
776 

1.219 
1547 
2.708 
3.000 
1.377 

839 
406 
884 

10,6 
13,5 
23,6 
26,2 
12,0 
7,3 
3,5 
7,2 

+ 6,5 
- 5,3 
- 4,2 
- 1,7 
- 0,7 
- 0,4 

+ 0,7 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

67 
412 

2.208 
489 
450 
406 

281 

237 5,8 
409 10,0 

1.738 42,4 
717 17,5 
473 11,5 
381 9,3 
83 

411 
2,0 
9,1 

+ 4,1 
- 0,2 
-12,0 
-1̂  5,4 
+ 0,4 
- 0,7 

+ 2,6 

KANTON LOCHRISTI 

KIESKRING SINT-NIKLAAS 
DENDERMONDE 

Ing, kiezers: 23.072 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil . kiezers: 308.054 Volledig 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

678 
2.594 
6.576 
5.645 
2.294 
1.025 

1473 

1.950 
2.188 
5.827 
5.194 
2.223 
1,137 

545 
1.689 

9,9 
11,1 
29,6 
26,4 

11.3 
5,8 
2,8 
7,9 

+ 6,3 
- 2,5 
- 4,9 
- 3,2 
- 0,7 
+ 0,4 

-
+ 0,7 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

Stemmen '89 S 

16.909 
49.064 
94.507 
46.759 
27.062 
24.301 

-
18.757 

emmen '94 

32.987 
52.298 
67.743 
44.595 
23.074 
15.913 

6.331 
20.469 

%'94 

13,3 
21,0 
27,2 
17,9 
9,3 
6,4 
2,6 
7,6 

Verschil 

+ 6,8 
+ 2,2 
- 9,0 

- 1,0 
- 2,9 

-
+ 0,9 

KANTON NAZARETH 
Ing, kiezers: 21.704 Volledig 

KANTON SINT-NIKLAAS 
stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

Ing, kiezers: 51.859 Volledig 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

469 
1.966 
5J90 
5^45 
2.315 
1.990 

-
1.181 

1.234 
1.883 
5.521 
5.325 
2.308 
1.348 

547 
1411 

6,6 
10,1 
29,6 
28,5 
12,4 
7,2 
2,9 
7,0 

+ 3,9 

- 1,0 
- 3,1 

-
- 0,7 
- 4,0 

+ 0,8 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

4.288 
10.345 
14.679 
5.643 
5.335 
3.541 

2.908 

6.630 
12.711 
10.117 
5.816 
4.158 
2.712 
1.691 
2.728 

14,7 
28,2 
22,5 
12,9 
9,2 
6,0 
3,8 
5,7 

+ 5,1 
+ 4,9 
-10,5 

0,2 
2,8 
2,0 

0,4 

KANTON NEVELE KANTON BEVEREN 
Ing, kiezers: 21.582 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing, kiezers: 33.368 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 9D'94 Verschil 
VL. BLOK 

SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 

VU 

wow 
BUNCO 

365 
2.321 
8171 
2.749 
2.235 
1.833 

1.824 

1.085 6,0 
1.902 10,5 
6.944 38,1 
3,298 18,1 
2.344 12,9 
1.830 10,1 

404 2,2 
2.036 10,1 

+ 3,9 

- 2,5 
- 7,8 
+ 2,7 
+ 0,3 
- 0,2 

+ 0,8 

VL. BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 

wow 
BUNCO 

2.068 
4.397 

11.143 
3.154 
3.739 
2.888 

1.836 

4.134 
5.387 
8.804 
4.009 
3.113 
2.135 

775 
1.889 

14? 
IRfi 
30 3 
138 
107 
74 
?7 
6,1 

-1- R7 
+ ?7 
- 1 0 0 

+ 2,4 
- ?R 
- 30 

- 0,1 
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KANTON LOKEREN KANTON GERAARDSBERGEN 
Ing kiezers 25 842 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing kiezers 24 290 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

1581 
3487 
7064 
7451 
1941 
670 

-
1277 

3117 
3622 
6318 
5 470 
2 090 

903 
535 

1683 

13,8 + 6,8 
16,0 + 0,5 
28,0 - 3,5 
24,2 - 9,0 
9,3 + 0,6 
4,0 + 1,0 
2,4 
5,9 + 1,5 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

829 
5 716 
5954 
4452 
1810 
1.061 

1958 

2070 
6 012 
4 876 
3 949 
1564 
988 
446 

2 031 

10,2 
29,6 
24,0 
19,4 
7,7 
4,9 
2,2 
9,1 

+ 6,1 
+ 1,1 
- 5,6 
- 2,8 
- 1,3 
- 0,4 

-
+ 0,2 

KANTON SINT-GILLIS-WAAS 
Ing kiezers 24 524 Volledig 

KANTON HERZELE 
Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Verschil Ing kiezers 33 268 Volledig 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

1204 
3 008 
8 058 
2 908 
2 369 
2.038 

1634 

2 849 
4172 
6 270 
3 066 
2 043 
1.520 

510 
1793 

13,4 
196 
29 5 
144 
96 
7,2 
2,4 
78 

+ 7,3 
-̂  4,5 
- 1 1 0 
- 02 
- 2,3 
- 3,1 

+ 0,2 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow BLANCO 

1051 
6 060 
9285 
6183 
2175 
2.679 

-2 674 

2 940 
5 365 
7713 
625/ 
2 093 
2.372 

472 
3 034 

10,6 
19,3 
27,7 
22,5 
7,5 
8,5 
1,/ 
9,8 

+ 6,8 
- 2,5 
- 5,8 
+ 02 
- 0,3 
- 1,2 

+ 1,0 
KANTON TEMSE 

Ing kiezers 29 358 Volledig 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

Stemmen 89 Stemmen '94 %94 Verschil 
1874 
5 298 
8 043 
2 665 
2 354 
5.240 

4 014 
5806 
6 729 
3940 
2 560 
1.532 

1 318 1 569 

15,5 
22,4 
26,0 
15,2 
9,9 
5,9 
2,6 
5,7 

+ 8,2 
+ 1,8 
- 5,3 
+ 4,8 
+ 0,7 
-14,5 

+ 0,8 

Inq 
KANTON NINOVE 

kiezers 40 005 
Stemmen '89 Stemmen 94 %'94 

Volledig 
Verschil 

KANTON DENDERMONDE 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1594 
8 567 

10 673 
6 649 
2 869 
2.758 

3145 

4 277 
7 094 
7 904 
6846 
2 860 
3.067 
734 

3776 

12,8 
21,2 
23,6 
20,5 

8,6 
9,2 
2,2 

10,1 

+ 8,0 
- 4,4 
- 8,4 
-I- 0,6 

-̂  0,9 

+ 1,5 

Ing kiezers 57 697 Volledig 
Stemmen'89 Stemmen'94 %94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

KANTON ZOHEGEM 
2 545 

10574 
17349 
9771 
4 682 
3.697 

3 929 

6083 12,3 
11002 22,3 
13 266 26,9 
9150 
4 239 
3.637 
1051 
4164 

186 
8,6 
7,4 
2,1 
7,8 + 0,4 

7,1 
0,7 
8,5 
1,3 
0,9 
0,1 

Ing kiezers 19 828 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

KANTON HAMME 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BLANCO 

419 
4 958 
4475 
3 822 
1312 
1.708 

1347 

1116 
6 023 
3920 
3336 
1170 

903 
271 

1391 

6,6 
35,4 
23,0 
19,6 
6,9 
5,3 
1,6 
7,5 

+ 4,1 
+ 5,9 
- 3,6 
- 3,1 
- 0,9 
- 4,9 

+ 0,1 

Ing kiezers 24 827 Volledig 
Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1248 
3 478 
7 991 
3 447 
2 457 
2.367 

1437 

2 804 
4 234 
6136 
4182 
2174 
1.153 

472 
1494 

13,0 
19,6 
28,4 
19,4 
10,1 
5,3 
2,2 
6,5 

+ 7,1 
+ 3,2 
- 9,3 
+ 3,1 
- 1,5 
- 5,9 

+ 0,1 

KANTON OUDENAARDE 
Ing kiezers 30 924 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

KANTON WEHEREN 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

564 
4129 
9477 
7 966 
2 445 
1.186 

2 251 

1788 7,0 + 4,8 
3 792 14,8 - 1,1 
8909 34,7 - 1,8 
6544 25,5 - 5,2 
2378 93 - 0,1 
1.197 4,7 + 0,1 

504 2,0 
2 914 10,2 + 2,2 

Ing kiezers 35 478 Volledig 
Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

1100 
5401 

12 853 
5 532 
2 562 
2.338 

2 602 

3 222 10,7 + 7,0 
5 252 17,4 - 0,6 
8708 28,8 -14,0 
6 328 21,0 + 2,6 
3 064 10,2 + 1,7 
2.364 7,8 

657 2,2 
3 001 9,0 

KANTON KRUISHOUTEM 
Ing kiezers 10 942 

Stemmen 89 Stemmen 94 
Volledig 

Verschil 

+ 1,0 

KANTON ZELE 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BLANCO 

172 
974 

4 378 
2454 

812 
302 

968 

542 5,9 + 4,0 
806 8,8 - 1,8 

3 870 42,2 - 5,7 
2408 26,3 - 0,5 

791 8,6 - 0,3 
380 4,2 + 0,9 
171 1,9 

1091 10,6 + 1,0 
Ing kiezers 25 101 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1001 
3 076 
7 327 
6188 
1623 
1.522 

1816 

2 703 
3 341 
6 608 
4 916 
1637 
1.265 

446 
2148 

12,7 
15,7 
31,0 
23,0 

7,7 
5,9 
2,1 
9,1 

-1- 7,9 
+ 1,0 
- 4,1 
- 6,6 
- 0,1 
- 1,4 

+ 1,1 

KANTON BRAKEL 
Ing kiezers 15.831 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'9 
Volledig 

KIESKRING 
AALSrr -OUDENAARDE 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

305 
2 825 
4105 
3958 
1083 

695 

1356 

938 
2 568 
3 765 
3 263 

938 
1.102 

218 
1593 

7,2 
19,7 
28,9 
25,0 

7,2 
8,5 
1,7 

10,9 

+ 4,9 
- 1,9 
- 2,5 
- 5,3 
- 1,1 
•h 3,2 

+ 1,5 

KANTON RONSE 
Ing kiezers 294 086 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig ing kiezers 22 633 Volledig 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

9 797 
58316 
76121 
58426 
22 404 
18.840 

22 629 

26170 
49 785 
64 731 
53361 
20283 
18122 
5340 

26584 

10,7 
20,3 
26,4 
21,8 
8,3 
7,4 
2,2 
9,8 

+ 6,7 
- 3,4 
- 4,5 
- 1,9 
- 0,8 
- 0,3 

+ 1,4 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

509 
5 283 
5143 
4456 
2171 
519 

2 641 

1914 
3 969 
4 224 
2 822 
1427 
519 
337 

2 916 

109 
22 6 
241 
161 
81 
3,0 
19 

14,3 

-1- 81 
- 64 
- 41 
- 84 
- 38 
+ 0,1 

-̂  1,6 

KANTON AALST KANTON HOREBEKE 

PROVINCIE LIMBURG KANTON RIEMST 
Ing kiezers 10 991 Volledig 

Stemmtn 89 Stemmen 94 % 94 Verschil 

Ing kiezers 540 013 Volledig 
Stemmen'89 Stemmen 94 %94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

14 023 
104 024 
157 552 

58 583 
41835 
57.828 

47 483 

49652 10 7 + 7,5 
93 924 20,3 - 3,4 
138 732 30,0 - 5,8 
81069 17,5 -1- 4,2 
45 229 
30.207 
13154 
46 226 

9,8 + 0,3 
6,5 - 6,7 
2,8 
9,1 - 0,6 

KANTON HASSELT 
Ing kiezers 77 369 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen'94 %94 Verschil 

KANTON SINT-TRUIDEN 
Ing kiezers 40182 

Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Verschil 

VL BLOK 790 2 706 8,0 + 5,6 
SP 10 249 9 656 28,5 - 2,5 
CVP 11612 9 764 28,8 - 6,4 
VLD 5 795 6523 19,2 -l- 1,6 
AGALEV-GR 2 488 2 350 6,9 - 0,6 
VU 1.825 1.365 4,0 - 1,5 
WOW - 939 2,8 
BUNCO 3 763 3 507 9,4 - 0,8 

KANTON TONGEREN 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

177 
1303 
3 694 
2 052 

561 
1.341 

1091 

679 
1258 
3 552 
1949 

598 
1.088 

136 
1011 

7,2 
13,3 
37,6 
20,6 

6.3 
11,5 

1,4 
97 

5,3 
0,9 
2,5 
1,7 
02 
3,1 

0,9 

KANTON VOEREN 
Ing kiezers 2 728 Volledig 

Stemmen'89 Stemmen 94 %94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

2 032 
18 602 
20 407 

8 614 
8 900 
4.869 

5 672 

6 813 10,2 -1- 7,0 
Ing kiezers 23 245 

17 224 25,7 
17 737 26,5 

9 881 14,8 
7 979 11,9 
3.470 5,2 
2 299 3,4 
5 416 7,5 

- 3,3 
- 5,3 
+ 1,4 
- 2,0 
- 2,4 

- 0,6 

Stemmen 89 Stemmen 94 %94 Verschil 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

524 
5 213 
5 803 
5 328 
1216 

875 

2 449 

1529 7,9 
4 762 24,7 
5 710 29,6 
4 548 23,6 
1192 6,2 

709 3,7 
414 2,2 

2 803 12,7 

+ 5,2 
- 2,6 
- 0,8 
- 4,3 
- 0,2 
- 0,9 

+ 1,3 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

27 
90 

560 
44 
64 

309 

127 

119 11,3 + 
39 3,7 -

459 43,6 -
89 8,5 
62 5,9 + 0 1 

262 24,9 
8 0,8 

129 10,9 

4,5 
- 7,3 
+ 4,5 

3,2 

-r 0,5 

KANTON MAASEIK 
Ing kiezers 35 426 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 % 94 Verschil 

KANTON BERINGEN 
Ing kiezers 71 108 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 
Volledig 

KANTON BILZEN 
Ing kiezers 27 676 Volledig 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

3418 
14 261 
19 315 

6 558 
7 019 
4.921 

7 279 

10997 18,0 -f11,9 
12 514 20,5 - 4,7 
16 323 26,8 - 7,4 
7 484 12,3 + 0,7 
6 427 10,5 - 1,9 
3.506 5,8 - 2,9 
2 339 3,8 
6004 9,0 - 2,4 

Stemmen '89 Stemmen 94 %'94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLO 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

640 
5 580 
9499 
3 452 
1982 
7.860 

3 381 

2 943 9,7 + 7,5 
5 788 19 0 - 01 
9171 301 
7 394 24,3 
2 590 85 
1.409 4,6 

596 2,0 
3 339 9,9 

24 
12,5 
1,7 

22,3 

0,5 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

491 
2 929 
6776 
2 727 
1413 
7.900 

2 409 

2 249 9,4 -1- 7,2 
3176 13,3 + 0,2 
6 686 28,0 - 2,3 
3 414 14,3 + 2,1 
1647 6,9 + 0,6 
5.972 25,0 -10,3 

395 1,7 
2 375 9,0 - 0,7 

KANTON BREE 
Ing kiezers 26 791 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 %'94 Verschil 

KANTON GENK 
Ing kiezers 51 216 Volledig 

KANTON BORGLOON 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

411 
1951 
8 384 
1715 
1521 
8.501 

2 258 

1627 7,0 + 5,2 
2114 9,1 + 0,5 
7 441 32,0 - 5,0 
7 916 341 +26,5 
1992 86 + 1,9 
1.083 4,7 -32,9 

500 2,2 
2395 93 + 0,2 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil Ing kiezers 32 140 Volledig 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

1953 
7 952 

16 813 
3171 
4 075 
5.529 

3 495 

5 502 
7 459 

14 962 
5 772 
5 381 
2.799 
1438 
3 595 

12,2 
16,6 
33,3 
12,8 
12,0 
6,2 
3,2 
7,4 

+ 7,4 
- 3,0 
- 8,1 
+ 5,0 
+ 2,0 
- 7,4 

- 0,5 

Stemmen 89 Stemmen 94 il'94 Verschil KANTON NEERPELT 
VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

428 
6 867 
8355 
7 521 
2 004 
1.394 

-
2 902 

1937 
6 005 
7 299 
8 082 
2 037 
1.023 

580 
2 937 

7,1 
21,9 
26,6 
29,5 
7,4 
3,7 
21 
9,7 

+ 55 
- 3,8 
- 46 
+ 1,4 
- 0,1 
- 1,5 

- 0,1 

Ing kiezers 46 877 
Stemmen 89 Stemmen 94 )194 

Volledig 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

587' 
10 915 
17 847 
3548 
2 941 
3.050 

3 032 

3108 7,7 + 6,2 
7 432 18,3 - 9,2 
14 785 36,4 - 8,5 
5 284 13,0 + 4,1 
4 309 10,6 + 3,2 

7,7 
3,0 
9,3 + 2,2 

3.140 
1204 
4174 

KANTON HERK-DE-STAD KANTON MAASMECHELEN 
Ing kiezers 88 935 

Stemmen 89 Stemmen 94 %'94 Verschil 
Volledig ing kiezers 7 430 

Stemmen 89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing kiezers 24 749 

Stemmen '89 Stemmen '94 %'94 Verschil 
Volledig Ing kiezers 35199 Volledig 

Stemmen 89 Stemmen 94 5194 Verschil 
Ing kiezers 

KANTON PEER 
34 316 
Stemmen 89 Stemmen 94 

Volledig 
%94 Verschil 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow BUNCO 

4 246 
18 889 
20889 
15 725 
7 224 
7.666 

5795 

10162 
13158 
17 765 
15915 

6 531 
7.317 
2 097 
7133 

13,6 
1 / , / 
23,8 
21,4 
8,8 
9,8 
2,8 
8,/ 

+ 8,0 
- 7,3 
- 3,8 
+ 0,6 
- 0,8 
- 0,3 

+ 1,6 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
wow 
BUNCO 

108 
915 

1742 
2 761 

503 
266 

494 

423 
998 

1785 
2 021 

531 
277 
90 

705 

6,8 
160 
28,6 
32,4 
8,5 
4,4 
14 

101 

+ 5,1 
+ 1,5 
+ 1,0 
-11,3 
+ 0,5 
+ 0,2 

+ 29 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

521 
5 760 
7 225 
2 463 
1833 
1.929 

-
2450 

1948 
5 449 
6 510 
2 758 
2 028 
1.367 

5/4 
2 414 

9,3 
25,9 
31,0 
13,1 
9,7 
6,5 
2,7 

10,3 

+ 6,7 
- 3,0 
- 5,3 
+ 0,7 
+ 0,5 
- 3,2 

- 0,6 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

938 
7 019 
9645 
3 410 
2 842 
3.781 

3 998 

3 531 
6185 
8598 
5 563 
2 982 
1.575 
782 

3 222 

11,8 
20,6 
28,7 
18,6 
10,0 
5,3 
?fi 
9.7 

+ 8,4 
- 4,5 
- 5,8 
+ 6,4 
- 0,2 
- 8,2 

- 2,8 

VL BLOK 
SP 
CVP 
VLD 
AGALEV-GR 
VU 
WOW 
BUNCO 

1 086 
5 333 

11617 
2185 
2 976 
3.744 

3177 

3 964 
4 863 
9735 
4412 
3655 
1.439 

950 
2 905 

134 
164 
329 
14,9 
123 
49 
32 
8.9 

+ 94 
31 

- 95 
+ 69 
+ 1 4 
- 88 

- 1,5 
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Uiï DE REGIO 
STEUNFONDS 
EURO-
KAMPAGNE 

De vorige lijst \verd op 8 juni j.1. 
met 201.523 fr. afgesloten. Deze 
week doen \vij er nog een 
schepje bovenop en halen haast 
het kwartmiljoen. Nu de 
Euro-zetel gehaald is en de fi
nanciële afrekening gemaakt 
wordt durven wij onze lezers 
vragen nog eens diep in de zak 
te tasten. Dank bij voorbaat! 

Alle bedragen, groot en klein, 
zijn nog steeds zéér ^velkom op 
rek.nr. 435-0271521-01 met de 
vermelding Euro-kampagne. 

2de LIJST 201.523 

3de LIJST 
A.M. De Baets, Gent . . 1.000 
Rik Tulpen, Elveringem 4.000 
H. Christiaen, Oostende 5.000 
M.A. De Wael, Deinze . 2.000 
A. Vliegen, Wihijk . . - . 1.000 
De Paepe, Sint-Niklaas 1.000 
L. Brewee, 
Denderleeuw 1.000 
M. Gorissen, 
Maasmechelen 500 
A. Jonckheere, Ardooie 3.000 
H. Huysse-Bracke, 
Eksaarde 1.000 
W. Deconinck, Kortrijk 1.000 
H. Vanhaute, Kortrijk . 500 
Gh. Alaesen, Lanaken . 500 
E. Van Wynsberghe, . . 1.000 
Kaprijke 
Fr. Dejaeghere-
Vanhuyse, Kortrijk . . . 500 
P. Feys, leper 500 
H. De Fraine, 
Kampenhout 1.000 

Totaal 3de lijst 24.500 
TOTAAL 226.023 

W M EN AMNESTIE 

JUNI 
Do. 16 MECHELEN: Gespreks-
avond met VU-kandidaten en ge-
interesseerden rond de gemeente
raadsverkiezingen. In de bovenzcial 
van W Z (Ie Dien), Hoogstraten-
plein (nabij Nekkerspoelstation). 
Info: Mare Hendrickx 
(015/27.17.27). Org.: VU-Meche-
len. 

Ma. 20 KALMTHOUT: Voor
dracht met muziek: ,,Mozart een 
misbegrepen genie?" door mevr. 
Meyvisch.. Om 20u. in Theesalon 
De Raaf, Withoeflei 1. Org.: 
FW-Kahnthout. Leden 100 fr., 
niet-leden 200 fr. 

Di. 21 KALMTHOUT: Samen 
met Berchem nafir Sint-Niklaas. 
Zie Berchem. 

Di. 21 BERCHEM: Uitstap naar 
St.Niklaas, in het teken van het 
Mercatorjaar. Vertrek om 8u.30 
stipt Berchem station. Bezoek Mer-
catormuseum en richting Rupel-
monde. Info en inschrijving bij 
FW-Berchem. 

Vr. 24 BERLAAR: Avondfeest op 
marktplein met stand Vlaamse 
Kring waarop Walter Luyten u en 
uw familie uitnodigt. 

Za. 25 MARIEKERKE: Tijdens 
Vis- en Folkloredagen heeft 
Vlaamse Kring een stand in de 
Omgangstraat aan nrs. 24/26. Lek
kere visdelikatessen, nieu^ve Hol
landse Agaatjes met watteke aan 
demokratische prijzen. Van 12 tot 
20u Ook op 26/6 van 11 tot 20u. 

Ma. 27 PUTTE: VU-Groot-Putte 
naar gewestvergadering. Bespre
king pohtieke aktualiteit en ak-
tiviteit. Info: Nicole Van Hemel-

De VU kwam dit voorjaar 
meermaals in het nieuws met 
haar amnestiestandpunten. De 
frakties in de Vlaamse Raad, de 
Kamer en Senaat beten zich 
a.h.w. vast in dit dossier. W M 
vindt echter dat het amnestie
debat niet alleen op Vlaams en 
federaal vlak dient gevoerd te 
worden. De diskussie kan ook 
aan bod komen op lokaal en 
provinciaal nivo. 

Daarom verstuurde W M een 
tweetal weken geleden een pi-
lootprojekt over amnestie. Hier
door kregen de VU-mandata-
rissen kant-en-klare voorstellen 
in handen die ze zonder al te 
veel moeite kunnen indienen in 
de gemeente- en/of provincie
raad. De voorgestelde motie 
roept o.m. op tot verzoening 
tussen alle Vlamingen, dringt bij 
het federale parlement aan op 
algemeen amnestiërende maat
regelen en roept het koUege van 
burgemeester en schepenen op 
om de motie in kwestie over te 
maken aan de voorzitters van de 
Senaat, de Kamer, Vlaamse 
Raad, de federale eerste-minis-
ter en de minister-president van 
de Vlaamse Regering. Steeds 
meer partijen pretenderen de 
beste verdediger van de 
Vlaamse belangen te zijn. Met 
deze motie zullen ze kleur moe
ten bekennen. 

Momenteel ligt bij W M een 
bundel klaar voor de manda
tarissen die bovenvermelde mo
tie op de agenda van de ge
meente- en provincieraad bren
gen. De bundel geeft meer ach
tergrond-informatie bij het £im-
nestiedebat. Het kan de man-

donck. Oude Putsebaan ÓU. 2680 
Peulis (015/75.64.46). 

Ma. 27 HEIST O/D BERG: Om 
20u.30 bespreekt Groot-Heist 
VU-lijst voor gemeenteraadsver
kiezingen. Vooraf kunnen kandi
daten zich aanmelden bij voorzitter 
Mark Van Esbroeck, 
015/24.65.98. 

JULI 

Zo. 10 ANTWERPEN: Fami
lie-uitstap: naar Guldensporenvie-
ring te Kaster. Vertrek om 8u.l5 
parking Holiday Inn (Crest) Ant
werpen. Na Watersymfonie op de 
IJzer (einde 22u.) terug naar Ant
werpen. Deelname: 1.250 fr. (gans 
het programma). Voor inschrijven 
en info: FW-Nationaal, Bennes-
teeg 2 te 9000 Gent. 

Zo. 10 BERLAAR: Gemeentelijke 
Guldensporenherdenking. Info: 
Walter Luyten (03/482:11.93). 

Zo. 10 EDEGEM: Barbecue in 
Drie Eiken. Vanaf 17u. Volw. 376 
fr. (1/2 £1. wijn inbegr.), kinderen 
200 fr. Inschrijven op voorhand tot 
5/7. Org. VNSE. 

Zo. 10 WOMMELGEM: Gulden-
sporenzangfeest. Om 14u.30 Kerk-
plaats te Wommelgem. Met Ko
perensemble o.l.v. J. De Houwer 
en de Vendeliers van Broechem. 
Gastoptreden: Orthlahner Schuh-
plattler. Org.: KK Jan Puimège. 

Ma. 11 HEIST O/D BERG: Kos
teloos met luxe autocar naar de 
Guldensporenviering op de Grote 
Markt te Brussel. Inschrijven voor 
6 juü bij Roger Van Dijck 
(015/24.80.86). 

datarissen vast en zeker helpen 
bij de voorbereiding van hun 
tussenkomst. 

Wij selekteerden: de motie Van 
Grembergen, Hancké en Suy-
kerbuyk in de Vlaamse Raad 
(24/02/94), voorstel van reso
lutie in de Vlaamse Raad be
treffende de verzoening tussen 
alle Vlamingen (08/02/94 - in
gediend door meerdere VU-le-
den Vlaamse Raad), toespraak 
Hugo SchUtz in de Vlaamse 
Raad (09/02/94), toespraak 
Paul Van Grembergen in de 
Kamer (10/02/94), de teksten 
voorgesteld op een VU-pers-
ontmoeting van 1 maart jl. (met 
o.m. toelichting en de wetsvoor
stellen ingediend in de Kamer). 

c» Het doddier kan telefonuch 
aangevraagd worden bij het 
WM-dekretariaat op het Bar-
rikadenpUin (02/219.49.30). 
Vragen naar Sigurd Vanger-
meerdch. 

VLAANDEREN,̂  
JUNI 
Ma. 20 IZEGEM: Busreis naar 
Tervuren en het Druivenmuseum. 
Org.: VWG-Izegem. 

Za. 25 ZWEVEGEM: Zomerreis 
naar Voeren. Vertrek om 7u. 
Kerk-Zwevegem. Deelncime (alles 
inbegrepen): 1.000 fr. (niet-leden: 
1.200 fr.). Info en inschrijven bij E. 
Maes (056/75.65.57) na 19u. Org.: 
Vlaamse Klub Groot Zwevegem; 
Zo. 26 DEERLIJK: 3de Dag van 
de Fiets. Fietsen voor het goede 
doel. Tussen 7 en 19u. Omloop: 2 
km. Gaverdomein-Deerlijk. Org.: 
Vlaamse Sociale Dienst Ie Dien. 

••.-^ia6«w-)ina»w.: 

JUNI 

Vr. 17 TIELT-WINGE: Poll-ver
richtingen voor de provincieraad. 
Om 20u. in 't Wit Huis, Bergstraat 
te Tielt-Winge. Org. Arr.Leuven. 

Zo. 19 OVERUSE: Opening ten
toonstelling Groen Ierland — Gou
den Hart. Om llu.30. in het Ge-
meentehjk Kultureel Centrum Den 
Blank. Doorlopend tot 6 juli. Org.: 
Vlaams Genootschap Overijse. 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN 
WIJ EN 

DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

VU OP TV 
De televisieuitzending van 
de VNOS loopt op maandag 
27 juni op TV 1. 

Het programma begint om 
22u.55 en zal natuurlijk han
delen over de voorbije 
Euro-verkiezingne. 

BERTANCIAUX 
SPRAK TE SINT-NIKLAAS 

Op uitnodiging van deAmedee Verbruggenkring dprak VU-voorzitter 
Bert Anciaux te Sint-NikLuu. Nelly Moed interviewde hem. „Onze 
grootdte opdracht id het Vlaamd-natianaluinie een toekomdtwaarde te 
geven voor de huidige generatied ", aOud Anciaux. Hij onderdtreepte 
dat de VU aL) enige partij duidelijke keuzen heeft gemaakt en 
antwoorden wil formuleren op de uitdagingen van vandaag en morgen 
Lp.v. zich vadt te klampen aan verouderde denkdchema'd. 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

Vr. 17 EREMBODEGEM: Ten-
toonstelhng met schilderen, goa-
uches en brons van Etienne Le 
Compte in de Parochiezaal van Ter-
joden, Geraardsbergsesteenweg 79. 
Vernissage: om 20u.30. Open tot 
20/6 van 10 tot 12 en van 14 tot 19u. 
Org. Vlaamse Kring Terjoden en 
VTB-VAB. 

Za. 18 GAVERE: 12de Zomer-
barbecue van VU-Groot-Gavere. 
Vanaf 19u.30 in zaal Nova, Steen
weg 82 te Asper. Kaarten aan 600 
fr., kinderen 260 fr. Inschrijven tot 
14/6: D. Goethyn (09/384.21.61) en 
bestuursleden. 

Di. 21 NINOVE: VWG-uitstap 
met bus naar Izegem. Vertrek 
PTI-Ninove om 12u.45. Inschrij
ven bij René Martens 
(054/33.43.47) of Georges De Cos-
ter (054/33.71.79). 

Zo. 27 MELLE: VU-Braadspit-
feest in Het Hoeveke, Potaarde-
straat 20 te Gontrode. Volw.: 400 
fr.p.p., kinderen 200 fr. Org.: 
VU-MeUe. 

JULI 
Zo. 3 OUDENAARDE: Jaar-
hjkse barbecue van VU-Oude-
neiarde i.s.m. Vlaamse Vrienden
kring. Vanaf 12u. in Dorpshuis De 
Linde, Berchemweg 250 te Mei
den-Oudenaarde. Deelname: 350 
fr., kinderen ts 6 en 12j.: 200 fr. 

Zo. 10 GENT: FW-Gezinsuitstap. 
Naar de Guldensporenviering te 
Kaaster (Fr.VI.). Eén bus vertrekt 
uit Berchem-Antwerpen, de 2de 
vanuit Gent-St.Pieters enstopt in 
Brugge (achter station). Kostprijs: 
1.250 fr. Voor info en uurregeling: 
FW, Bennesteeg 2, 9000 Gent 
(09/223.38.83). 

Zo. 10 ZOTTEGEM: Vlaamse 
vriendenkring Zottegem organi
seert haar 11 Juh-barbecue. Van 
1 lu.30 tot 14u.30 in de Bevegemse 
Vijvers. 

Ma. 11 DEINZE: I l Juli-viering. 
Om 20u. in het museum van Deinze 
en de Leiestreeek. Toespraak door 
Herman Maes, Presentatie Walter 
De Weirdt. Om 19u. beiaardkon-
cert. Org.: Kultuurraad i.s.m. mu-
ziekakademie. 

ROUV/INNEEROETEREN 

Men meldt ons het overlijden 
van Johanna Helena Nies, echt
genote van de heer Christiaan 
Jaak Evrard Cuppens en moe
der van provincieréiadslid Jaak 
Cuppens. 

Mevrouw Nies werd geboren te 
Kinrooi op 13 oktober 1907 en 
IS, na een lang leven te Nee-
roeteren, op 3 juni 1994 in het 
Sint-Jozefsziekenhuis te Maas
eik overleden. 

De plechtige eucharistieviering 
had plaats in de St.-Lamber-
tuskerk te Neeroeteren op don
derdag 9 juni 1994. De over
ledene werd begraven op de 
begrjiafplaats Spilstraat te 
Neeroeteren. 

De redaktie biedt de rouwende 
familie blijken van diep me
deleven bij dit afsterven. 
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BELGIË: BIJEENBLIJVEN OF UITEENVALLEN? 

Rolf Falter is een van de beste 
Wetstraat-joernalisten. Het was 
met bijzondere aandacht dat we 
zijn werkje Tweedracht maakt 
macht. Wegwcp m het federale Bel
gië lazen (met de obligate "tekst 
van de nieuwe grondwet"). De 
uitgave (eigenlijk een uitge
werkte versie van een artike
lenreeks in De Standaard) is in
teressant, al kan er toch een en 
ander op aangemerkt worden. 

Ten eerste omdat ze onverzorgd 
is. JVloest het werkje te snel op 
de markt gegooid •worden, en is 
de lay-out daarom wat slordig ? 
We vermoeden het. Op blad
zijde 53 staat verder een ver
velende fout: als taken van de 
gemeetwchappen worden o.m. op
gesomd ruimtelijke ordening, 
leefmilieu, huisvesting, land-
bouw^, ekonomie, onderge
schikte besturen, tewerkstel
ling, openbare werken en ver
voer. Dat zijn natuurlijk de ta
ken van de: ffewedten. 

Maar ook inhoudelijk hebben 
we wat aan merken. Om een 
leek wegwijs te maken in de 
gewijzigde staatsstruktuur van 
dit ingewikkelde land, kan men 
z'n verhaal natuurlijk beginnen 
met zo ver men zelf wü terug te 
gaan in de geschiedenis. In een 
boekje van dik tachtig blad
zijden is het de vraag tot waar 
teruggrijpen naar vroeger re
levant is, en w ât men dan ei
genlijk vertelt en w ât men ver
zwijgt. 

Door toch wat kontroversieel te 
stellen dat België als staatkun
dig geheel vorm begon te krij
gen na de inname Vcin het pro
testantse Antwerpen door 
Spaanse troepen in augustus 
1585, lijkt Falter te willen be
wijzen dat de oprichting van dit 
landje in 1830 lang niet zo ar
tificieel is dan (door de Vlaamse 
beweging) gedacht. De auteur 
geeft wel toe dat van in 1830 de 
worm al in de Belgische appel 
zat. De centrale gedachte van 
dit boekje luidt dan ook dat het 
merkwaardige aan België niet is 
dat het barst, ma^r dat het al 
zolang aaneen bhjft hangen. 

Nog twee kleine voorbeeldjes: 
de auteur schrijft dat de Walen 
vragende partij waren voor de 
federahsering van Landbouw, 
maar voegt da^w niet aan toe dat 
ze het daarmee vooral gemunt 
hebben op de dominante positie 
van de Boerenbond op landbouw-
vlak. En Falter schrijft dat de 
problematiek van de drie mil
jard frank "ongerechtvaardigde 
verschillen" in het leven werd 
geroepen "door een bijzonder 
knappe studie van de kristehjke 
ziekenfondsen eind 1991", maar 
verzwijgt dat VU-ondervoorzit-
ter VankrunkeLven verleden jjiar, 
op basis van niet openbaar ge
maakte CM-cijfers uit 1992, 
vaststelde dat Wallonië min
stens 16 miljard meer uitgaf in 
de ziekteverzekering dan 
Vlaanderen. 

FEDERALISME MET 4 

In verschillende hoofdstukken 
legt de auteur de wording van 
het federale België uit. Hij gaat 
de echt ingewikkelde kantjes 
van ons staatsbestel niet uit de 
weg: het schuldenvraagstuk en 
de transferproblematiek. Vol
gens Falter evolueert België 

op sleutelsektoren van de Bel
gische ekonomie, en een, op alle 
niveaus, totaal gebrek aan bur
gerzin tegenover een door ie
dereen als vreemd ervaren over
heid. 

Toch besluit Falter vrij opti
mistisch voor België: ,,Het be
langrijkste argument tegen deze 
redenering is dat beide volkeren 
van België nog altijd in ruime 
meerderheid geloven dat het op
doeken van dat land hun meer 
verlies dan \vinst zou opleve
ren." 

(Pdj) 

c» Tweedracht maakt macht. 
Wegwijs in het federale België. 
Met de tek^t van de nieuwe grond
wet. Rolf Falter. Uitg. Lannoo, 
TieU, 1994, 129 bic. 495 fr. 

Deze week in 
Gesprek WUIy Cloes, voor de iop van E:<Hfu 

Zolang de belde volkeren van België geloven dat het opdoeken van het land meer verlieé dan windt oplevert, r*^»" tmm mm m^ m \ 
blijft België bestaan. Lang leve de Rode DuiveL, tenmirute aU ze winnen... f J H y l r B B I C I 1 

naar een federalisme met vier 
ongelijke deelstaten: de 
Vlaamse gemeenschap, het 
Wcialse gewest, de Duitse Ge
meenschap en het Brussels ge
west (blz. 22). De Vlamingen 
regeren Brussel niet, maar 
Brussel kan niet geregeerd ^vor-
den zonder Vlamingen (blz. 42). 
De jongste stciatshervorming 
k-wam er omdat de Vlamingen 
een eigen parlement vvdlden, en 
de Walen veel geld. Beiden kre
gen -wat ze wilden. Daarom is 
het Sint-Michielsakkoord ei
genlijk ook een gigantisch w â-
fehjzer (blz. 73): als er één 
gewrest of gemeenschap meer 
wil, moeten de andere naar ver
houding ook geld krijgen. Vol
gens de auteur is het niet on
denkbeeldig dat nog meer be
voegdheden overgaan van fe
deratie naar deelstaten (blz. 63). 
Hij denkt aan delen van Jus 
titie, Binnenlandse Zaken, en 
natuurlijk, van de Sociale Ze
kerheid (ziekteverzekering en 
kinderbijslagen). 

Rolf Falter bespeurde in de 
staatshervorming vijf gebreken 
(blz. 87^, waarvan het ene al 
meer voor de hand ligt dan het 
andere: 1) de Belgische deel
staten hebben nog steeds geen 
vaste grenzen, en terzake be
staat een onevenwicht in de 
grieven omdat de Franstalige 
taalgroep het minst geneigd is 
de taalgrens te aanvaarden, an
dere talen te leren, haar eigen 
taalminderheden te respekteren 
maar omgekeerd wel het meest 
de nadruk legt op de bescher
ming van haar minderheid in de 
andere taalgebieden. 

E^n tweede gebrek is dat de 
ingewikkeldheid van de struk-
tuur haar zeer sterk afhankelijk 
maakt van de ^vil tot samen
werking bij de verschillende 
partners. Ten derde ligt het Eu

ropese dak op de konstmktie op 
apegapen nadat de Muntunie 
weggespekuleerd werd en de 
BcJkanonmacht het gebrek cian 
Europese eenheid manifes
teerde. Hierdoor verwacht Fal
ter dat de naties nog langer dan 
verwacht de plak zullen 
zwciaien in de Unie. Een vierde 
probleem vormt de huizenhoge 
schuldenlast van de federale 
overheid. En tenslotte is er het 
gebrek aan konsensus over de 
fundamenten van het Sint-Mi
chielsakkoord, maar ook bvb. 
over de financieringsw^et en de 
SZ, doordat vooral de VLD-op-
positie ze afwijst. 

TRANSFERS 

Boeiend is de inschatting die 
Falter maakt van de toekomst 
van België. Via de financierings-
vŝ et, de financiële problemen 
van de federale overheid en de 
kwestie van de sociale zekerheid 
stoot men door tot de kern van 
het Belgische probleem: twee 
volkeren leven er samen in ver
schillende ekonomische omge
vingen, de ene nog florerend, de 
andere al enkele decennia ver
vallen. Dat zou nog niet zo'n 
probleem zijn, jJs ook de visie 
op de ekonomie tussen deze 
volkeren niet verschilde: over
wegend centrum-rechts in het 
noorden, centrum-links in het 
zuiden. 

In die zin moet men de fi
nanciële transfer-diskussie be
grijpen. Falter meent terecht dat 
de vTciag of een dergelijke om
vang van financiële transfers 
van Vlaanderen naar Wallonië 
\vel te verantwoorden is, veel 
belangrijker is dan de zoektocht 
naar de zogenaamde "onge
rechtvaardigde verschillen" in 
de uitgaven tussen noord en 
zuid: „Wat heeft Wallonië met 
al dat geld gedaan ? Heeft het de 

toestand daar noemenswaardig 
verbeterd? Of heeft het geld 
louter gediend om een veel te 
royale -welvaartsstaat in Wal
lonië te handhaven, en via dat 
kanaal de machtspositie van de 
Parti Socialiste over dat ge
west?" (blz. 79). 

De toekomst van dit land zal 
ook bepaald -worden door de 
positie die de partijhoofdkv^^ar-
tieren in de ge-wijzigde politieke 
strukturen innemen. O.m. Hugo 
Schiltz heeft steeds voorgehou
den dat de opheffing van het 
dubbelmandaa,t en de recht
streekse verkiezing van de 
Vlaamse Raad een d3mamiek tot 
stand zou brengen naar meer 
zelfstandigheid toe. Falter gaat 
een eind -weegs met deze stel
ling. Hij schrijft dat er voor de 
partij hoofdkwartieren een nei
ging kan ontstcian "om uit de 
verdeeldheid en versnippering 
van de pohtieke mandatarissen 
een versterking van het par
tijgezag op te bouwen, -weiar-
door de frakties nog slechts uit
voerders van de partijbureaus 
en -voorzitters -worden. In een 
land met etnisch opgesplitste 
partijen zou dit laatste kunnen 
betekenen dat federale parle
mentsleden, die verondersteld 
worden het belang van de Bel
gische federatie te verdedigen, 
slechts uitvoerder -worden van 
partijen die vanuit hun elek-
torale impulsen in eerste in
stantie regionaal denken. Dat 
zou moordend zijn voor het fe
derale systeem" (blz. 45). 

Ook andere elementen pleiten 
voor het uiteenvallen van Bel
gië: de overheidsschuld, de 
mentale kloof tussen twee vol
keren, het besef dat in Europa 
de jongste eeuw op Z-witserland 
en België na alle veelvolkeren-
staten verdwenen zijn, de toe
nemende greep van buurlanden 

VLD: 
De sr«te flop 

verrassingen. W "^^ . j,oek van 

l deUberalen-deVi^ ^orode 
biilangeniemtaar^P^derente 
S^'^^lWa^oudetóe.er^ 

^ ° 1 > ' ^ T e e k i n K n a ^ ^ 

Volgende vnjdag begint m de 
Verenigde Staten de eint&onde van de 

vijftiende wereldbeker voetbal. 21 
specialisten uit binnen- en buitenland 

belichten het toernooi in al zijn 
aspekten Hun verwachtingen 

Deze week m KnacL 

Gesprek met Willy Claes 
Buitenlandmmister Willy Claes maakte 
anderhalfjaar deel uit van de Europese 
trojka Hoe kijkt hij op het eind van die 

ervanng tegen de wereld aan'' Een 
gesprek met hem over reahteit en 

streven. Deze week m Knack 

En verder.. 
• Justitie en geldcircmts • Sene 

gemeenteverkiezingen Sint-Truiden • 
Antwerpen gesprek met haven-

schepen Jan De Vroe • Beroenng in de 
kerk • Dokument meuw licht op de 
zaak Dreyfus • Moordende konlcur-
rentie in de Amerikaanse bioskopen 

Knaick 
+ W i: l-KEND KNACK 

+ TEI.I; KNACK+rAI.ENÏ 
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WORDT ALLES GESLIKT? 

HET KAMPIOENSCHAP VAN JAN EN ALLEMAN 
Neen, de titel komt niet van onj maar van Raymond 
GoethaU. Hij gebruikte die uitdrukking 'ui een interview 
met het weekblad Humo. Raymond jloeg voor de ge
legenheid nog meer nageU nut koppen. 
„Het wordt één commerce, zegde ge^iprekjpartner Rik 
Copperu en Raymond voegde er aan toe: „Alleman gaat 
naar de wereldbeker, alleman moet tevreden zijn: peré, 
televisie. Want dat brengt op hè. Voor alleman." 

H
et geciteerde interview is 
de moeite van het lezen 
waard. Al was het maar 
omdat eindelijk nog eens 

mensen van het voetbal over 
voetbal praten. Want dat ge
beurt almaar minder. Iedereen 
doet nu zijn zeg over het spel om 
de knikkers. Weinigen voelen 
zich geremd door hun gebrek 
aan kennis. Men dramt er maar 
op los omdat men er van uitgaat 
dat alles geslikt wordt. Iedereen 
wordt verondersteld op te gaan 
in het opgeklopte en opgefokte 
sfeertje waarin voetbal S3mo-
niem is van de beste der we
relden. 

Wie nog vragen durft stellen 
wordt voor een zonderKng ver
sleten. En dan drukken we ons 
nog voorzichtig uit. De sceptici 
krijgen de rode kaart wegens 
spel- of pretbederf. Het is wel 
heel ver gekomen en niet enkel 
bij ons. Wie over de grenzen 
kijkt en met de kabeltelevisie is 
dat niet moeilijk, stelt overal 
gelijkaardige verschijnselen 
vast. De commercie heeft zich 
meester gemaakt van de po
pulairste aller sporten en het 
voetbal zelf Iciat zich maar al te 
graag opvrijen. Meer zelfs: in de 
bestuurskamers voeren de ma
nagers, de zaakvoerders, de 
sponsors of partners het hoogste 
•woord. Zij bevelen met het geld 
in de handen. Hoezeer de 
bondsleiders zich ook inspan
nen om het tegendeel te be
wijzen... 

ONVERGETELIJK 

Zelf behouden we aan het we
reldkampioenschap onvergete-
hjke herinneringen. We waren 
nog kind toen we in het dorps
café onze eerste wedstrijd op de 
televisie zagen. Het kastje hing 
hoog tegen de muur. De lijnen in 
het beeld waren nog zichtbaar. 
De finale van het wereldkam
pioenschap 1954 in Zwitser
land. Duitsland tegen Honga
rije. Ik herinner me nog de 
vreemde stemming in het 
stampvolle café dichtbij het 
kerkhof. Enkele mannen zaten 
dicht bij elkaar zonder veel te 
zeggen. Tijdens de match werd 
het mij duidelijk dat ze voor de 
Duitsers supporterden. De 
meerderheid liep echter hoog op 
met de Hongaren. Met Puskas, 
Czibor, Kocsis, Hidegkuti en 
Lantos. NormaUter konden de 
Magyaren niet worden versla
gen. Ze gingen door voor de 
beste ploeg ter wereld. Ze wa
ren dat ook. Op Wembley had
den ze de Engelsen op de eerste 
thuisnederlaag in hun geschie
denis getrakteerd. Ze waren 
ook Olympisch kampioen. Er 
kon hun eigenlijk niets gebeu
ren. En toch ging het mis. De 
Duitsers, die eerder door de

zelfde Hongaren in de groeps
wedstrijden letterlijk en (figuur
lijk waren ,,vernield" (8-3), 
vochten met hun inmiddels klas
siek geworden verbetenheid te
rug en wonnen de slijtageslag 
met 3-2. De verbijstering was 
algemeen. De vreugde en het 
geluk van de Mannschaft waren 
aandoenlijk. Later zou ik be
grijpen waarom. Het •was de 
eerste keer dat Duitsland zich 
na de tweede wereldoorlog met 
een internationaal sukses kon 
manifesteren. Er werd op die 
regenachtige namiddag in Bern 
een stuk zelfrespekt terugge
wonnen... Later ook kreeg ik 
zicht op de verdeeldheid tussen 
de supporters in het café van 
ons dorp... Maar dat was een 
ander verhaal. 

We schrijven 1958 en we kijken 
onze ogen stuk op het brio en 
het talent van een begenadigde 
BrazUiaanse generatie. Garrin-
cha, Vava, Didi, Santos en bo
venal de jonge voetbcddreumes 
Pele. Het kind van de goden. De 
beste voetballer ooit. Voor zover 
men zo'n bewering hard kan 
maken. Maar in Zweden schit
terden niet alleen de Brazili
anen. Er waren ook Gren, Lied-
holm en Skoglund bij de thuis
ploeg en Kopa, Fontaine en 
Jonquet bij de Fransen. In dat 
oogstrelende wereldkampioen
schap werd ook de -4-2-4 ge
boren. E^n in zijn beste uit
voering schitterende offensieve 
speelwijze die gek genoeg ook 
dienst zou doen als wieg voor de 
veel meer verdedigende taktie-
ken van de 4-3-4 en de 4-4-2. 
Om over de andere varianten 
van afbraakvoetbal maar te 
zwijgen. 

MANNSCHAF 

Het WK in ChUi (1962) bleef 
een gesloten boek. Mundovisie 
bestond nog niet en we kregen 
de wedstrijden hooguit in uit
gesteld relais te zien. Wat na
tuurlijk een stuk minder aan
trekkelijk was en nog altijd is. 
Wel herinneren -we ons de 
match ChUi-ItaUë. De onheils
bode voor de toekomst. De he
ren voetballers stampten elkaar 
net niet dood. Dat was het enige 
waarin ze niet slaagden. Het 
thuisland won (uiteraard) met 
2-0. 

Vier jaar later in Engeland was 
het amper beter. Het thuisland 
won de finale langs een zeer 
omstreden doelpunt in de ver
lengingen. Een van de onder
kant van de lat terugspringende 
bal zou de doellijn nooit over
schreden hebben maar het Rus
sische scheidsrechterstrio sloeg 
de Duitse Mannschaft k.o. 

Dit wereldkampioenschap kon 
speltechnisch maar zelden be-

Van H'urut rekent op Weber om de goal) te maken. 

koren. Het „realisme" dikteerde 
denken en doen van spelers en 
trainers. Eusebio was de grote 
uitblinker van een toernooi 
waarin Pele vakkundig v^̂ erd 
„gelikvrideerd". In 1970 werd 
het voetbal in Mexiko in ere 
hersteld. E^n schitterende we
reldbeker en een schitterende 
wereldkampioen: Brazilië met 
Pele, Tostao, Rivelino en Jair-
zinho. 

We schrijven 1974 wanneer 
Cruyff vriend en tegenstander 
duidelijk maakt dat hij en nie
mand anders 's werelds beste is. 
Nederland had toen wereld
kampioen kunnen worden. Het 
bood zich in de finale aan met 
een doelpuntenverhouding van 
14-1, met vijf gewonnen wed
strijden en een gelijk spel. Ver
bluffend gewroon mjiar in de 
finale botste Oranje op de door
tastendheid en verbetenheid 
van de Westduitsers die terug
vielen op het talent en de er
varing van kanjers als Muller, 
Beckenbauer, Overath, Hoe-
ness, Breitner en Vogts. 

Over Argentinië '78 zwijgen we 
zedig. Het was het WK van de 
kolonels, de generaals en de op 
alle manieren en met alle mid
delen voortgestuwde thuis
ploeg. Joao Havelange woonde 
immers niet ver uit de buurt. 
Het is maar dat het niet ver
geten wordt. 

Spanje '82 was ook geen uit
schieter in positieve zin. In dat 
jaar begon de grote uitverkoop. 
Het aantal deelnemers werd op
getrokken van 16 naar 24. Wat 
de kwaliteit natuurlijk niet ten 
goede kwam. ItaUë won met een 
weliswaar goede maar vooral 
efficiënte ploeg een zeer mid
delmatig tornooi. Nog vier jaar 
later drukte Maradonna zijn be
koorlijkste stempel (hij heeft er 
nu eenmaal vele) op het we
reldkampioenschap in Mexiko 
en het jongste WK in Italië 
bevredigde enkel de schatbe
waarders, financiers en spon
sors van de diverse bonden. 

AMERIKA 

Vandaar dat het in Amerika 
„moet" beter gaan om de toe
komst van het voetbal te ver
zekeren. De Fifa weet dit en 

probeert met gewijzigde spel
regels de kwaliteit en spekta
kelwaarde op te voeren. Er zal 
moeten worden afgewacht of de 
beoogde resultaten worden be
reikt. Het is geweten dat het 
eigenlijke tornooi pas na de 
groepswedstrijden, die niets 
voorstellen en enkel een toe

gevoegde kommerciële waarde 
bezitten, begint. Met de achtste 
finales. Daarin zullen de Rode 
Duivels zeker aanwezig zijn. 
Geraken ze in de kwartfinale 
dan is het kontrakt ingelost. 
Geraken ze nog verder dan ver
dienen ze gelukwensen. Zo een
voudig is dat. Maar zo kan het in 
deze tijd natuurlijk niet ver
kocht worden. Alhoewel we 
enig vertrouwen hebben. Onze 
voetballers zijn nuchtere jon
gens. Zij beseffen maar al te 
goed dat op het wereldkam
pioenschap tradities worden ge
maakt of gebroken. Daar en 
nergens anders wordt hun han
delswaarde bepaald. Ze zullen 
dus wel twee keer nadenken. 

Waar nog bij komt dat de 
meeste van onze spelbepalende 
figuren in de loop van het sei
zoen voor langere tijd uitvielen 
met kwetsuren. Emmers, Al
bert, Degryse en Van der Eist 
moeten nog over reserves be
schikken en Jos(ke)ip Weber 
begint met onaangetaste zenu
wen aan het grootste tornooi uit 
zijn leven. Hij speelde nooit 
onder grote druk en is fysiek en 
mentaal jonger dan zijn pas
poort laat vermoeden. Hopen 
dus. 

Flandrien 

HET BEGIN EN HET EINDE? 

Jevgeni ofte Evgueni Berzin 
heeft de Ronde van Italië 
gewonnen. Zonder diskus-
sie. Hij was de beste. Hij was 
de kompleetste. De 24-jarige 
Rus is mogelijk één van de 
grote kampioenen van mor
gen. Hij is nog maai- aan zijn 
tweede profseizoen bezig en 
won eerder dit jaar 
Luik-BasCenaken-Luik. Het 
is een traditie dat geboren 
ronderenners in de Waalse 
klassieker vaak (voor het 
eerst) op de voorgrond tre
den. We verwijzen naar 
Eddy Merckx en Bernard 
Hinault. 

Berzin is op een klassieke 
leest geschoeid. Hij is een 
uitmuntend tijdrijder die in 
het gebergte maar weinig se-
konden prijs geeft en door de 
aard van zijn aanleg defen
sief kan fietsen. Zoals In-
durain hem dat in de voorbije 
seizoenen voordeed. De 
Spanjaard was anders de 
grote favoriet van de afge
lopen Giro. Hij zou voor de 
derde keer op rij een gooi 
doen naar de eindzege. Maar 
zover kwam het niet. Miguel 
strandde op ruim drie mi
nuten van Berzin en moest 
ook nog de Italiaan Pantanl 
laten voorgaan. Waarbij na
tuurlijk vragen rijzen. Heeft 
Induraln aan scherpte ver
loren of heeft hl) zich ge
spaard ? Is de (onvermijde
lijke) neergang begonnen of 
was de Giro de zoveelste stap 
op de weg naar de ideale 
konditie ? De Tour zal ant

woord brengen op de vragen. 
Vast staat evenwel dat de 
atletische Spanjaard in 
Frankrijk meer weerwerk 
zal moeten overwinnen dan 
ooit. Hij zal met Rominger 
een duel uitvechten op het 
scherp van de snede en we 
veronderstellen dat memand 
al zijn geld op de man uit de 
omgeving van Pamplona zal 
durven verwedden. Intussen 
meldt zich natuurlijk Evgu
eni Berzin. De sterke jonge 
Rus pakte al in de vierde rit 
de leiderstrui en weerstond 
alle aanvallen. Een paar keer 
waanden de volgers hem 
dicht bij de Instorting maar 
zover kwam het nooit. In
tegendeel Ber/ln sloeg te
rug. Met ijzeren wilskracht. 
Dat mag niemand verwon
deren. Zijn doen en laten 
past helemaal m de traditie 
van de wielersport. Hij Is een 
kampioen die kan en wil af
zien om zichzelf een (betere) 
toekomst te verzekeren. De 
ex-wereldkampioen achter
volging bij de amateurs heeft 
wat veel van de onzen mis
sen : karakter en gedreven
heid. 

Niet enkel Induraln werd 
door Berzin ,,overtuigd" ver
slagen. Ook Chiapucci en 
Bugno leden hun zoveelste 
nederlaag. Beiden eindigden 
op meer dan tien minuten. 
Het wilde wat zeggen. Over 
onze weinige landgenoten 
niets dan goed: ze telden 
andermaal niet mee. 
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KULT-llURTJE 
LUBA, EEN VOLK 
AAN DE BRONNEN 
VAN DE ZAIRE 

In het Zuidoosten van Zaïre, 
aan de bronnen en aan de oevers 
van de bovenloop van de Zaïre, 
die dciar nog de naam Lualaba 
draagt, leven de Luba. De op
pervlakte van hun woongebied 
is negentien keer groter dan 
België. 

Reeds vanaf de 7de eeuw is dit 
uitgebreide gebied bevolkt. Va
naf de tweede helft van de 17de 
eeuw is er sprake van het ei
genlijke Luba-koninkrijk waar
over een boeiende tentoonstel
ling handelt in het Etnografisch 
Museum in Antwerpen. Drie 
grote koningen, respektievelijk 
Ilunga Sungu, Kuwimbe 
Ngombe en Ilunga Kabale, zul
len opeenvolgend, tussen 1780 
en 1870 het rijk leiden. Zij 
bouwden een gecentraliseerde 
politieke struktuur uit waarvoor 
zij zich lieten bijstaan door raad
gevers en militaire leiders met 
een grote kompetentie. De ko
ning werd omgeven door een 
streng gekodificieerde hiërar
chie met vijfenveertig verschil
lende adelijke titels. De koning 
•wordt ook bijgestaan door de 
mhudye-^roi&ten. Zij zijn de tol
ken van de koninklijke be-
schermgeesten. Zij zien de gees
ten-zieleneters en zij behoeden 
tevens het koningschap als in
stelling. Met de komst van de 
slavenhandelaars en van de Eu
ropeanen begint de macht van 
de laatste grote koning, Ilunga 
Kabale, te tanen. 

Vandaag spreekt men van drie 
grote Luba-groepen, met name 
de Oostelijke, de Centrale en de 
Westehjke Luba. De eerste twee 
groepen leven in de provincie 
Shaba, de laatste groep woont in 
de provincie Kasaï. 

Om zijn macht over het hele 
koninkrijk te doen gelden be
schikt de vorst over een aantal 
vazallen. Hij schenkt hen, als 
zijn afgevaardigde, een aantal 
gezagssymbolen zoals schaal-
draagsters, pijldragers, kariati-
destoelen, gezagsscepters, bij
len en dubbelbekers in de vorm 
van een menselijk hoofd. De 
hoge artistieke kwaliteiten van 
deze voorwerpen dragen bij tot 
de grote faam die de Luba bij de 
liefhebbers van de cen-
traal-Afrikaanse kuituren en 
meer bepaald van de kunst ge
nieten. Op de tentoonstelling 
w^orden een ciantal van deze 
gezagss3fmbolen getoond. 

De vrouw is het centrale tema 
dat bijna steeds aanw^ezig is op 
elk van deze tekens van au
toriteit, het recipiënt vsm de 
vooroudergeesten. Als kariatide 
ondersteunt zij met haar hele 
lichaam de zit van de stoel 
w^aarop de leider zich plaatst bij 
belangrijke ceremonieën of 
plechtigheden. In de hand 
houdt de leider de scepter 
waarop alweer een of meerdere 
vrouwelijke figuren kunnen 
worden afgebeeld. De pijldra
ger heeft de vorm van een dne-
tand. Hij geldt als een sym-
boHsch bed of draagvlak 
waarop de koning de onzicht
bare pijlen, die de boze geesten 
doorboren, bewaart. Ook hij 
•wordt gedragen door een vrou
wenfiguur die er dient voor te 

zorgen dat de afstammings
groep in harmonie met zijn 
voorouders leeft en door hem 
gezegend wordt. 

De •vrouw is boven alles het 
symbool van vruchtbaarheid. 
Zij breekt de hemelpoorten 
open. Haar lichaam is het waar
dig recipiënt om een onderko
men te bieden aan de voor
ouder- en andere grote geesten. 
Zij is de drager van het kind 
•waarin de voorouder zich als 
ziener, priester of profeet zal 
manifesteren. De •vrouw is de 
schakel tussen de hemel en de 
aarde, tussen de zichtbare en 
onzichtbare wereld, het heilige 
en het profane. Zij verbindt het 
politieke met het religieuze. De 
vrou^w -wordt altijd geëerd en 
gerespekteerd als diegene die 
het leven doorgeeft. Om al deze 
redenen -worden de vrouw en 
het vrou^welijke in al hun 
schoonheid uitgebeeld en is zij, 
meer dan de man, het hoofd-
tema dat als rode draad door de 
hele Luba-kultuur loopt. Het is 
opvallend met hoeveel zorg de 
Luba skulpteur het -vrouwelijk 
lichaam weet te modelleren, met 
•welk een aandacht hij het kapsel 
uitwerkt, sieraden voorstelt of 
op het beeld aanbrengt en hoe 
gedetailleerd hij de reliëftatoe-
ages snijdt. Het zijn juist deze 
laatste details die ons vandaag 
de kans bieden om met grotere 
zekerheid de herkomst van de 
verschillende beelden, hier aan-
•wezig, te bepalen.-

Dirk Stappaerts 

c» De tentooruteUing Luba aan 
de bronnen van de Z€Üre loopt 
nog tot 4 september in het 
Etnografisch Museum aan de 
Suikerrui 19 in 2000 Antwer
pen. Open van 10 tot 17 uur, 
gesloten op maandag en op 
15 augustus. Inkom 75 £r. 

Van Unh naar rechtd: Auteur Bruno De Wever, Franj-Jod Verdoodt (ADVN en Perdpectief Uitgaven), 
prof. Herman Balthaza.r, Lieven Sercu (Lannoo). 
Uit hun damenwerking groeide een belangrijk projekt, het dtandaardwerk over de gedchiedenu van het 
VNV. 

GREEP NAAR DE iyAACHT / / 
t l 

Verleden ^veek werd te Gent de 
reeds lang aangekondigde stu
die van Bruno De Wever over 
het VNV (Vlaams Nationaal 
Verbond) aan de pers en het 
pubUek voorgesteld. Het werk, 
dat de titel Greep naar de macht. 
Vlaamd-nationaiidme en Nieuwe 
Orde meekreeg, is niet alleen een 
diepgravende w^etenschappe-
lijke studie over ontstaan en 
ondergang van deze partij 
(1933-1945) maar ook over de 
betekenis van de Frontbewe
ging en van de koUaboratie voor 
de ontwikkeling van het po
litieke Vlaams-nationahsme. 

De studie, een turf van 700 blz, 
is een uitgave van Perspectief 
Uitgaven en uitgeverij Lannoo. 

Dr. Frans Jos Verdoodt: „Het 
VNV wordt in zijn volledige breedte 
belicht. De regwnale verdchiUen, de 
verkiezingen, de ledenorganisatie, de 
fuiancièn, de binnen- en buiten-
landde politiek en de nevenorga-
nuaties krijgen ruime aandacht. De 
koUaboratie wordt vlijmdcherp ont
leed. De konkUuied zijn vaak ver-
roddend. Over bekende en minder 
bekende figuren komt nieuwe in
formatie boven water. Het perdo-

nenregidter bevat bijna duizend na
men." 

Het boek is ook w ât de vorm-
ge^ving betreft een prachtige re
alisatie waar beide uitgevers te
recht trots mogen op zijn. 

Wij brengen in een van onze 
komende uitgaven een bespre
king van het boek. 

c» Greep naar de macht. 
VUuund-nationalidme en Nieuwe 
Orde. Het VNV 1933-1945. 
Bruno De Wever. Uitg. Perdpec-
tief Uitgaven en Lannoo, 702 blx, 
geClL 1.495 fr. 

P.F.THOMESE: 

HET LEVEN DAT HIJ DROOMDE... 

Luba, NUmho-ateÜer aan de 
Luika (hout, 55 cm hoog). 

Herman Visch, hoofdfiguur uit 
Heldenjaren, de eerste roman van 
de Nederlandse auteur P.F. 
Thomése, is een uitzonderlijk 
figuur. Althans dat vindt hijzelf. 
Nog geen twintig is hij, wanneer 
zijn ouders naar Canada ver
trekken. Hij blijft ge^wild achter. 
Een groots en soeverein leven 
ligt in het verschiet. De om
trekken ervan ziet hij vaag, 
•wanneer hij op bed ligt, met de 
ogen toe. 

ANONIEM 

In afwachting van zijn helden
dom •vindt hij het geraadzaam 
afzijdig te blijven, op een in
gebeelde superieure manier. 
Zich nergens aan te binden, niet 
te engageren, te zwajgen zelfs; 
bijna hautain. Dom is hij niet, 
maar zijn intelligentie uit zich 
meer in minachting jegens de 
tri^vialiteiten en het gesukkel 
van de drukdoende ander dan in 
eigen originele recepten. 

Plannen heeft hij wel. Onmo
gelijk te realiseren plannen. 
Voorlopig althans. Later zullen 
ze hem •wel te beurt vallen. Door 
die aangevoelde zekerheid van 
een toekomstig glorieus en door 
ieder bew^onderd bestaan kent 
hij niet al te veel twijfels, althans 
niet in het eerste deel van het 
boek {Inbeeldingen). Wel is er het 
onbehagen, én de jaloerse min
achting voor de meisjesloperij 
van zijn vriend en huisgenoot 
Henkie. Zijn heimelijke be^won-
dering voor de alertheid van de 
gedrevenheid van de jonge 
schilder Kor. Zijn onderdrukte 
vertwijfeling opdat niemand op 
hem -wacht. Maar voorlopig 
hoeft dit niet. 

In het tweede deel vjin het boek 

(Jievindingen) vertoeft de hoofd
figuur, eerst achtergebleven, in 
Amsterdam, om bezoek bij en
kele studerende vrienden. Hij 
komt de grote stad niet in langs 
de ingebeelde grote poort. Maar 
anoniem. Hij -wordt voorbijge
sneld. En de sporadische mo
menten van gewaande groots
heid en ongekende mogelijk
heden verdwijnen terstond en 
brutaal bij de eerste minieme 
konfrontatie met de reahteit. 
Waar kan ik vannacht, met mijn 
koffer, heen? 

Heldenjaren is een prachtige ka
raktertekening. Niet in de eerste 
plaats de opeenvolging van ge
beurtenissen IS van belang. En 
ook de andere personages zijn 
er slechts ter verdere duiding 
van Herman Visch en zijn ge
dachten- en gevoels-wereld. Het 
is een roman over het koesteren, 
zelfs het krampachtig vasthou
den van illusies, over niet te 
vervullen verlangens. En eigen
lijk over onvol-wassenheid, over 
de onmogelijkheid tot leven. 
Hét leven, gedefinieerd als een 
groots bestaan, pogen te be
reiken door van het leven af te 
zien, zelfs door op het leven neer 
te zien. De sterke, raadselach
tige, autonome figuur uit de 
droom is als dusdanig een eer
der zielig en vooral zeer een
zame en bange jongeman. 

ZO NU EN DAN 

P.F. Thomése bevestigt met deze 
eerste roman zijn talent, -waar
van we reeds konden proeven in 
zijn historische verhalenbundel 
Zuidland, dat bekroond -werd 
met de AKO Literatuurprijs 
1991. Nu, drie jaar later, is hij er 
opnieu-w. Zijn w^oordenschat en 
stijl ademen grote literatuur. De 
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zinnen zijn nauwkeurig, ge
zocht, zonder dat ze moeten 
inboeten aan spontaneïteit en 
leesbaarheid. Onmiskenbaar 
een eigen stijl die ons inziens 
-wisselvaUige modes kan over
leven: poëtisch, treffend, zon
der goedkope overbodigheid. 
Met gevoel voor uitzichtloos
heid en tragiek, maar zonder 
bombast. En ook, zo nu en dan, 
humor. 

Humor haast tegen wil en dank, 
-wat duidehjk tot uiting komt in 
het hoofdstukje ,,pars pro toto". 
Méér dan binnenpretjes ervaart 
men bij het lezen van zijn uit
stapje met een droommeisje, 
Alice, dat hij zo graag zou be
zitten. Een uitstapje dat, zoals te 
verwachten -was, op niets uit
draait, ondermeer door de even
eens aan-wezige medicijnenstu-
dent Hellendoom, luidruchtige 
praatjesmaker en irritcuite glad
janus. 

Twee korte, -willekeurige pas
sages uit dit hoofdstuk, ter il
lustratie: „Ondertussen zat zij 
hem met die ogen van haar aan 
te staren, verbaasd dat er verder 
niets k-wcun. En hij zat met 
stramme kaken, in het verlam
mende besef dat -wat hij te zeg
gen had weer eens te ingewik
keld was om zomaar mee te 
delen... 

Het was hem, dwalend in het 
labjnrinth der mogelijkheden, 
zowat ontschoten dat hij aan
wezig diende te zien." 

Filip Delos 

c» Heldenjaren. P.F. Tbontéde. 
Uitg. Singel 262; Antwer-
pen/Querido, Anuterdam. 1994, 
213 blx., 650 fr. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEiaiE 
ZATERDAG 18 JUNI 

THE SHADOW MAKERS 
Poging van Roland Joffé om het aanmaken en gebruiken van de 
atoombom onder de etische loupe te leggen. Zijn benadering van het tema 
geeft de kijker geen voldoenmg. Dat gebrek wordt echter goedgemaakt 
door velerlei eigenschappen van de film: uiteraard de professionele 
aanpak van regisseur JofFé en de akteurs, met vooral John Cusak die 
ijzersterk presteert als de idealistische \vetenschapper die net voor de 
eerste test van de bom, besmet raakt en het realistische kamera\verk in 
autentieke dekors. (Ned. 1, om 20u.36) 

THE BEDROOM WINDOW 
Triller die aan Hitchcock doet denken. Dus aan te raden voor liefhebbers 
van het genre. Achter de plot kunnen wel vraagtekens worden geplaatst. 
(TV 1, om 22u.35) 
ZONDAG 19 JUNI 

AMOROSA 
Heel wat romantischer dan het macho-voetbalspel was het leven van de 
Zweedse omstreden excentrieke schrijfster Agnes von Krusentjema 
(1894-1940) en haar geschriften. Beide zorgden indertijd voor heel wat 
deining. Haar leven werd in de film Amoroda gerekonstrueerd. (D 2, om 
Ou.55) 
MAANDAG 20 JUNI 

ROCKY III 
Wie naast het voetbalgeweld van ander geweld houdt, nl. van boks-
geweld, krijgt het naar zijn zin: Rocky III, de beste in de reeks wordt op 
een schoteltje opgediend. Voor de liefhebbers ! (VTM, om 22u.30) 
DINSDAG 21 JUNI 

LOVE CHILD 
Kiese aanpak door Larry Peerce van een dramatisch gegeven: een cipier 
verleidt een jonge gevangene die zwanger wordt. Er wordt druk 
uitgeoefend op het meisje om abortus te plegen. Zij weigert, erger nog, zij 
wil zelfs dat na de bevalling de baby, en dat mat wettelijk, bij haar in de 
gevangenis zou blijven... (Ned. 2, om 20u.50) 

TWELVE ANGRY MEN 
Het siert VTM deze briljante en intelligente, maar niet populaire fiilm, en 
dan nog in zwAv, op het programma te zetten, terwijl op het WK Voetbal 
de belangrijke match Dvutsland-Spanje op het programma staat. Twelve 
angry men, het filmdebuut van Sidney Lumet, draait hoofdzakelijk rond 
de morele inzet van een juiylid (Henry Fonda) bij een proces over een 
jongeman die van vadermoord wordt beschuldigd. (VTM, om 22u.30) 

Henry Fonda (midden) oLi aandachtige, krituiche en getor
menteerde luisteraar, temidden van een pleiade prachtakteurd: o.a. 
E. G. MardhalL, Ed Beg ley, Jack Warden. Dinddag 21 juni, om 
22uJ0opVTM. 

WOENSDAG 22 JUNI 

CISKE DE RAT 
Eerste belangrijke Nederlandse film, gemaakt door Wolfgang Staudte 
(1955) naar boeken van Piet Bakker, indertijd dé Nederlandse best-
sellerschnjver. Ciske een straatjongen die zijn vader (een visser) vereert, 
hg;! overhoop met zijn moeder die de leegte die haar afwezige man in de 
bedsponde achterlaat, nogal eens laat vullen door andere mannen. Op 
zeker ogenblik wordt het de jongen te veel en in een bui van woede doodt 
hij haar. (Eerste grote rol van Kees Brusse als begripsvolle onderwijzer) 
(Ned. 1, om 20U.27) 
DONDERDAG 23 JUNI 

STAR 80 
Verhelderende film over de glitterwereld van Playboy-girls, filmdiva's en 
modellen. De suksesvolle loopbaan van de jonge, aantrekkelijke Dorothy 
Stratten, Playmate 1980, eindigt vroegtijdig dramatisch: zij wordt 
vermoord door haar jaloerse man. (Ned. 2, om 20u.50) 
VRIJDAG 24 JUNI 

HOW TO MARRY A MILLIONAIRE 
Regisseur Jean Negulesco speelt hier een gewaagd spelletje: hij speelt 
Manlyn Monroe uit tegen haar grootste konkurrenten uit de 20th 
Century Fox-stal: Betty Grable en Lauren Bacall. In deze komedie 
zoeken de dne godinnen een (rijke) echtgenoot En daarvoor hebben zij 
heel wat veil. (TV 1, om 21u.05) 

GESMOLTEN CHOKOIADE 
•tck'k Het kostte regisseur-ak-
teur Alfonso Arau (akteur in 
The wild bunch en Romancing the 
ótonè) heel wat moeite om zijn 
zesde film van de grond te krij
gen. Maar met zijn spreekwoor
delijke charme en het ijzersterke 
scenario van zijn vrouw Laura 
Esquivel, naar haar bestseller 
Como agua para chocolate, liep 
hij de kantoren van het Mexi-
kaanse Internationale Filminsti
tuut binnen, en zwaaide met de 
bewijsstukken dat zijn eigen 
firma Arau FUms Internationaal 
reeds heel wat geld bij elkaar 
had gekregen. Door de steun 
van het instituut kwam ook de 
Mexikaanse deelstaat Coahuila 
over de brug, met daarnaast 
produktiehuis Fonatur en toen 
Clnevista zich aankondigde 
voor de intemationjJe verdeling 
kan Arau van start gaan met het 
echte werk, dat produceren en 
regisseren is. 

Toen de film dan op 1 april 1992 
(!) werd voorgesteld in Gu
adalajara op de 8ste Muestra de 
Cine Mexicano, kreeg hij ver
nietigende kritieken. Alles was 
teveel in close up opgenomen, 
en nergens kwam het wijde 
Mexikcianse landschap aan bod. 
De titel slaat op het hoogtepunt 
van woede en wordt symbolisch 
vergelegen met het punt dat je 
chokolade in water kunt op
lossen — zelfs de zoetste mens 
wordt wel eens boos — werd 
vertaald als ,.gloeiend slecht". 
Een Amerikaanse kritikus lan
ceerde zelfs de idee om maar 
direkt een remake te maken. 

Het magisch realistische lief
desverhaal doorspekt met lek
ker eten leek wel een spons, die 
steeds meer publiek opzoog. 
Dat publiek was gecharmeerd 
door het historische verhaal, dat 
zich situeert op een Mexikaanse 
hacienda aan de Texaanse 
grens, rond de eeuwwisseling. 
Daar wordt een derde meisje 
geboren, Tita de la Garza (Lumi 
Cazavos). Wat het arme wicht 
niet weet is, dat ze als jongste 
geen kans op een huwelijk 
maakt, omdat het in de 
Garza-familie nu eenmaal de 
traditie is, dat de jongste doch
ter' voor de moeder blijft zor
gen. 

Wanneer Pedro Muzquiz 
(Marco Leonard! die reeds 
schitterde in Cinema Paradiso) 
om de hand van Tita komt vra
gen, krijgt hij dan ook nul op 
request van de mater famUias 
(een sterke rol van Regina 
Torné John) . Wat hij echter wel 
krijgen kan is de hand van de 
oudere zuster Rosaura. Hij aan
vaardt omdat hij hierdoor dicht 
bij Tita kan blijven, die zich 
intussen de rol van kok op de 
hacienda heeft aangemeten. 

De film brengt dan een kroniek 
van deze liefde voor het leven, 
die enkel kan worden gekon-
summeerd langs de schitterende 
bereidingen die Tita op tafel 
brengt. Ze legt zoveel liefde in 
haar kookkunst dat de tafel-
gasten er een orgasme van krij
gen en dat er een van de zussen 
zelfs tot spontane zelfontbran
ding komt. Sterke, soms erg 
trage film, voor de betere film-
ganger. 

• • 1/2 Walter Matthau (Max) 
en Jack Lemmon (John) zijn de 
Grumpy old men, twee oude 
bromberen, die elkciar reeds ja
ren het leven zuur maken. Er 

Jack Lemmon en Walter Matthau in "Grumpy Old Men ": twee oude 
bromberen. 

heerst een gewapende vrede nu 
ze nog enkel naar hun televisie 
kijken, nu en dan op het be
vroren meer gaan vissen en el
kaar — maar veel goedmoediger 
van vroeger - soms de lelijkste 
dingen naar het hoofd slingeren. 
Maar dat verandert wanneer de 
nieuwe overbuurvrouw, Ariel 
(Ann-Margret), verschijnt. Die 
dringt zich letterlijk op in het 
leven van de twee heren, die 
plots verse sappen naar hun loot 
voelen stromen, waanneer ze 
luisteren naar de New Age on
zin die Ariel te pas en te onpas 
ten beste geeft, alsof ze de Hei
lige Schrift zelf w^as. Ze verwijt 
hen een hele paternoster ver
loren kansen en het drietal zal 
zelfs een soort death poets so
ciety gcian vormen. 

Dan is er nog Johns dochter, 
Melanie (Daryl Hannah), die 
totaal vervreemd is van haar 
echtgenoot, en er is ook Max' 
zoon, Jacob (Kevin Pollak), die 
reeds jaren op haar verliefd is. 

John heeft het ook nog moeilijk 
met de belastingen die dreigen 
hem zijn huis af te nemen, en als 
hij voor zijn romantische be
slommeringen aanklopt bij zijn 
94-jaar oude vader (Burges Me
redith) weet je ook hoeveel dit 
advies waard is. 

Regisseur Donald Petrie die 
ook jJ de dader was van het op 
de rand van een lach en traan 
zwevende Myétk Pizza, weet 
ook hier w^eer de kerk in het 
midden te houden, alhoew^el 
naar het einde toe de vlam lang
zaam begint te doven, om dan 
een laatste heerlijke heropflak
kering te krijgen wanneer de 
eindgeneriek reeds over het 
scherm loopt. Dus blijven tot 
het einde, en het einde is wan
neer de laatste regel over het 
scherm is gerold. Maar je blijft 
met heimwee denken aan de 
andere films van dit tweetal: The 
odd couple en The fortune cookie. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Minititer wil één opleiding 
Geologie", las Ahasverus 
Om uit de put te geraken 

Kw^am „ D e eerste stem van 
Fabiola"uit de hemel? 

© 
Treinstakingen bezorgen 
Nederland raiWeeën 

© 
Ek;ovaIlen... en opstaan? 

© 
Tindemans: 
Eurobompa doet het 
nog steeds! 

© 
Wie luistert naar het 
ge W O Wel van de oudjes ? 

© 
Voetballers geven geen bal 
om politiek. 

© 
Vlaamse fraude: "Wat w ê 
zelf doen doen we beter". 

© 
Verkiezing: 't w^as duidelijk 
Blokperiode! 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 
15 mm van de kust stelt U een zee voor van kalmte, 
komfort keuken, rust rustiek en romantiek. 

Wi| bieden U 
• 14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort 
- Rjne Franse keuken, è la carte en 

8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 
- Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menu's 

- Kamer (2 pers.) met uitgebreid ontbiit 
2400 fr 

- Volpensicn 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gastronomische v»eekends van 
vri|dagavondtotenmet 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverhigem teL 058/28a007 (ax 058/289.381 

y^ttttg 
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SOCIALE ZEKERHEID 
Vlciains minis ter J o h a n Sau-
w e n s maa.kte de onde rzoeks 
resu l ta ten b e k e n d inzake d e 
jaarli jkse mi l ja rdent ransfer ten 
v a n V laande ren n a a r Wal lonië . 

O p v a l l e n d is he t feit d a t - on
geach t de ekonomische groei 
v a n Wal lonië of V laande ren — er 
ook in he t j aa r 2010 e n o r m e 
t eko r t en zullen moe ten gefman-
cierd w o r d e n langs Waa l se en 
Brusselse zijde. 

O o k al w o r d e n er z o g e n a a m d 
objekt ieve faktoren v o o r de ver 
schillen aanged ragen , d a n n o g 
blijven er g ro te „onve rk l aa r 
b a r e " meeru i tgaven langs 
Waa l se zijde. 

D e academic i plei ten dan ook 
v o o r s t ruk tu re le maa t rege len in 
Wal lonië en Brussel . 

D e j a ren lange e rva r ing v a n de 
Vlaamse b e w e g i n g in he t al
gemeen, en de Vlaamse zieken
fondsen in he t bijzonder, leer t 
ons ech te r da t enkel een globale 
spli tsing v a n de Sociale Z e k e r 
heid een definitief e inde k a n 
stellen aan deze onveran t -
w^oorde miljcirdenstroom. 

D i t is de enig d e n k b a r e s t ruk
ture le m a a t r e g e l ! 

E n k e l bij een globale spl i ts ing 
zal de loonkos t t e r u g op een 
a a n v a a r d b a a r p e ü k u n n e n ge
b r a c h t w^orden en zal de Vla

m i n g eigen v o o r k e u r e n en ak
senten inzake sociaal-zeker-
heidsbeleid k u n n e n leggen. 

We ige r t Wal lonië deze opt ie te 
b e s p r e k e n d a n zal V laande ren 
de ganse Belgische feder£Je 
s t r u k t u u r in vrsiag moe ten stel
l e n ! 

F r a n s D e v o s , W Z - v o o r z i t t e r 

„KEEN NETERLANTS" 
J e h o u d t he t niet voor mogehjk, 
m a a r he t is w a a r : d e suppoos t 
v a n d e s c h a t k a m e r van de 
S in t -Su lp i t iuskerk in Dies t is 
een N e d e r l a n d s o n k u n d i g e 
Frans ta l ige . W i e zich aanme ld t 
bij de ingang w o r d t onhaa ld me t 
de vee lbe tekenende z in : „ l e k 
sp reek keen Ne te r l an t s " . J e 
k u n t d a n kiezen tussen over
schakelen n a a r he t F r a n s of 
on tgooche ld d e aftocht b lazen . 
N a a r ver lu id t v ind t m e n geen 
Neder l ands ta l ige vri jwüliger 
voor he t ka rwe i . 

L i e v e n D e h a n d s c h u t t e r , 
S i n t - N i k l a a s 

VLAAMS? 
E^ns te m e e r k a n m e n zich 
levensgro te v r a a g t e k e n s stellen 
bij de bew^ering of he t Blok een 
Vlaams-na t iona le part i j is. H e t 

Blok ve r sp re idde in de mees te 
Vlaamse r a n d g e m e e n t e n ha^ r 
Eurofo lder b innen in het om
s t r eden Fransdo l le tijdschrift 
Carrefour. In d u i z e n d e n br ieven
bussen in V l a a m s - B r a b a n t valt 
he t Blok b i n n e n me t h a a r zgn. 
g roots te poli t ieke r ivalen, nl. d e 
taal imperial is t ische Franstcdige 
part i jen, die via Car re four eUce 
k o m m u n a u t a i r e pacifikatie in 
de Vlaamse r a n d afzweren . H e t 
V laams Blok m a g d r i n g e n d h a a r 
n a a m v e r a n d e r e n en de zgn. 
Vlaamse s t a n d p u n t e n uit he t 
p r o g r a m m a s c h r a p p e n . D e z e 
zijn toch niet ge loofwaard ig ! 

Let o p : de k o m m u n a u t a i r e 
strijd blijft mee r d a n ooit nodig 
in V l a a m s - B r a b a n t en de o p 
d r a c h t v a n de V o l k s u n i e ! 

E r i c D e Greef , B u i z i n g e n 

DE DRUPPEL 

Ik b e n g r a a g n a a r de Special 
O l y m p i c s gewees t en zou g r a a g 
t e r u g g a a n m a a r er zou één iets 
moe ten v e r a n d e r e n . D e Special 
O l y m p i c s heeft mij ongeveer 
doen w e t e n hoe w^e s taan me t de 
ta len die in België w o r d e n ge
sp roken . 

Namel i jk F r a n s en N e d e r l a n d s , 
ook n o g D u i t s . W a n t op die 
Special O l y m p i c s voor heel Bel
gië w e r d er voor m e e r d a n 7 0 % 
in he t F r a n s ge sp roken . Ik h e b 
op een a v o n d een feest bijge

w o o n d en d a a r w^as he t nog 
m e e r d a n 8 0 % in he t F r a n s . D a t 
v ind ik niet eerlijk t.o.v. de 
talrijke Vlaamse g e h a n d i k a p -
ten . Ikzelf als 14-jarige schoher 
b e g r e e p me t veel moei te -waar
over ze he t h a d d e n . H o e is da t 
d a n met de Neder l ands ta l ige 
g e h a n d i k a p t e n w a a r v a n er som
migen h u n eigen taal mjiar me t 
moei te v e r s t a a n ? D e d r u p p e l 
die de e m m e r deed over lopen 
was , d a t m e n in he t F r a n s tegen 
m ' n g e h a n d i k a p t e b r o e r en z 'n 
p loeg ui t legde w a t ze moes ten 
d o e n ! 

Reak t ies zijn w e l k o m b i j : 

H e n d r i k V e r m a n d e r , 
J . D e w e e r t s t r a a t 8, 

8 8 0 0 R o e s e l a r e 
(051 /20 .8^ .89 ) 

STEREOTYP 

Ik b e n zo vrij mijn reak t ie te 
geven op de foto die afgebeeld 
•wordt bij de in format iekam-
p a g n e v a n de Vlaamse overhe id 
bet reffende deelti jds w e r k 
( W I J , 8 jun i j .1.). I k v r a a g me cif 
w a a r o m h ie r he t s t e reo typ beeld 
van een haas t ig w^erkende 
v r o u w m e t kr i j send k ind o n d e r 
de a r m moet geb ru ik t w o r d e n . 
Alsof k i n d e r e n v a n een voltijds 
w e r k e n d e v r o u w onge lukk ige r 
zijn d a n a n d e r e . 

H e t beeld doet me t trou-wens 

ee rde r d e n k e n aan een foto van 
een v luch t n a een b o m a a n s l a g of 
iets dergeüjks . 

Wciarom geeft m e n geen foto 
van een m a n ? W o r d e n m a n n e n 
d o o r de k a m p a g n e niet be 
o o g d ? 

D e n k t de Vljiamse reger ing to t 
a rbe idshe rve rde l ing te k u n n e n 
k o m e n d o o r me t dergehjke 
foto's de vrou-wen schu ldgevoe
lens aan te p r a t e n ? 

N e U y M a e s , s e n a t o r 

De redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, scheld
en smaadbrieven gaan 
de scheurmand in. De 
andere publiceert zij, 
naargelang er plaats is. 

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

Brieven -worden onder
tekend met naam en 
plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver ver
zoekt initialen te ge
bruiken. 

l 
U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 
- Steeds ruime l<ortingen 
- Kwaliteitsproduicten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTBESTEENWEG 377 
9300AAl.Sr 
(200 m voor de Vijfhulzen) 
Tel. 053/70.06.64 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

/Mgemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzetlelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp, 
K ' 050 35 74 04 / 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WU EN DE TOEKOMST 
RENDEERT 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

QM&^^i^ 
TemË^ÊKÜtTm 

^ ^ W / ' Z / . J ^ v ^ » - ^ ^ " ' ^ 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen. Groepen 
en bussen r* 
afspraak 
tegen speciale 
prijzen - toeristen
menu 295 fr. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e G u l d e n Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken 
' snacks 

• restaurant 
* zaal voor 50 pers 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeestiop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

HÖ 
N.V. ZAl^NKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

^ \ HERENKLEDING 

f Vermees 
^ / Steenhouwersvest, 52 
•^ • ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 

/ mlgrostr&at 128 
/ <B 9800 schoonaarde 

^ dsndermonde 
062/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
direct mail 
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TERUG NAAR HET OOSTFRONT (7) 

WIR HABEN ES NICHT GEWUSST 

< 

De Vlaanue vrijwiLLigerö die tegen het bobjev'ume ten 
uitrijde trokken waren onwetend van wat zich achter hun 
rug appeelde in de vernietigingskampen van de nazi's. 
"Dat hebben we nooit geweten, nooit vermoed", klinkt het in 
koor. Van koncentratiekampen en deportaties hadden ze 
daarentegen wel weet, maar deze donkere kanten van het 
nazi-regime waren niet het monopolie van het na-
tionaal-sociaiufme. 

E
én van de vandaag meest tot 
de verbeelding sprekende 
aspekten van het Derde 
Rijk zijn de jodenvervolging 

en de uitroeiingskampen met de 
beruchte namen: Auschwitz, 
Dachau, Buchen^vald,... De 
kampen werden in 1945 bevrijd. 
E^n schokgolf ging door de we
reld die tot vandaag blijft na
zinderen. Wat wist men tijdens 
de oorlog van die verschrik
kelijke holocaust? I2en vraag 
waar in Duitsland al lang het 
antwoord op gegeven werd: wLr 
haben ed nu:ht gewud.it. Maar ook 
een vraag waar koUaborateurs 
van bij ons tot op vandaag mee 
gekonfronteerd worden. Bie-
voorbeeld wanneer zon jong en 
onwetend joernalistje er de ge-
^vezen Oostfronters mee over
valt. 

DOSSINKAZERNE 

Ai onze gesprekspartners on
derstreepten dat het bestaan en 
de omvang van de holocaust, 
zoals die gebleken zijn toen de 
kanonnen zwegen, hen tijdens 
de oorlog onbekend gebleven 
zijn. Zonder onderscheid be
klemtoonden onze gespreks
partners dat ze persoonlijk niet 
akkoord gaan met het uitroeien 
of gevangen nemen van mensen 
op basis van ras, geloof, of po
litieke overtuiging. Wel wisten 
ze dat er koncentratiekampen 
bestonden. 

De koncentratiekampen zijn 
trouwens geen Duitse uitvin
ding. Ze werden al op grote 
schaal gebruikt door de En
gelsen in de strijd tegen de 
Zuidafrikaanse Boeren. Gedu
rende de Boerenoorlogen in
terneerden de Engelsen in 40 
koncentratiekampen 118.000 
vrouwen, kinderen en bejaar
den. Ze werden als gijzelaars 
beschouwd, in de hoop de weer
stand van de Boeren te breken. 
In het kamp Kroonstad bedroeg 
het sterftecijfer van de kinderen 
878 per duizend. 

Toon Van Overdtraeten: „In 1944, 
toen de divisie Langemarck op
gericht werd, kwamen daar re
kruten bij die in Vlaanderen een 
uniform gedragen hadden. O.m. 
SD-mannen die dienst hadden 
gedeian op het hoofdkwartier 
van de Sicherheitsdienst in 
Brussel en aan de Dossinka-
zeme in Mechelen, vanwaar de 
treinen naar de kampen ver
trokken. Maar ik vermoed dat 
de SD-ers zelf niet wisten w^aar 
die treinen naar toe reden. Wel 
was er tussen die mannen en ons 
een bepaalde animositeit, méiar 
die berustte op het feit dat we 
hen verweten m België in uni
form te paraderen, ons daar 
onsympathiek te maken. Want 
w^aarom waren de Oostfronters 
in België o.m. niet geliefd ? Om
dat er op hetzelfde ogenblik in 
België anderen in uniform de 
beest uithingen." 

„Van de werkelijkheid van de 
koncentratiekampen heb ik de 
laatste week van de oorlog een 
glimp kunnen opvangen. Bij de 
laatste gevechten aan de Oder, 
toen we terugtrokken, -werden 
we begeleid door een koncen-
tratiekamp dat geëvakueerd 
werd. Dat -was vreselijk. Die 
mensen stierven als vliegen 
langs de streiat. Op een bepaald 
ogenblik trokken we terug langs 
een weg waarlangs mensenlij-
ken en paardenkadavers ach
tergebleven -waren. De paar
denkadavers -waren totaal ont
daan van vlees. Er bleven rib
ben over, skeletten. We zeiden 
nog tegen elkaar: "hebben de 
Russen nu een nieuw soort ek-
splosieve kogel die alles van uw 
lijf afblaast?" Het is maar toen 
we verder stapten dat we de 
verklaring vonden. Mensen met 
zebrapakjes aan stortten zich in 
de meest lamentabele toestand 
op de paardenkadavers om een 
stuk vlees te bemachtigen. Som
migen maakten een -vTiurtje en 
kookten het vlees, anderen aten 
het rau\v op. In de allergrootste 
ellende en chaos van toen heeft 
die glimp van de kampbe-woners 
op mij een vreselijke indruk 
gemaakt." 

ZYKLON B 

Jan Vinex: ,,We wisten dat er 
mensen -weggevoerd werden. 
Maar we wisten niet -wat er met 
hen gebeurde. Dat ging ons ook 
niet aan. Daar -werd niet over 
gesproken omdat dat met ons 
Vlamingen niets te maken 
had." 

Oéwatd Van Ooteghem: ,,Tijdens 
de oorlog heb ik met gevan
genen gesproken. In Tölz waren 
er gevangenen te-werkgesteld in 
de tuin en zo. Die gekscheerden 
tegen ons: "ti;dens de oorlog 
hebben jullie ons goed behan
deld, -wij gaan jullie na de oorlog 
ook goed behandelen". Toen ik 
in Berlijn mijn opleiding tot 
oorlogskorrespondent kreeg, 
waren er gevangenen die ba
rakken bouwden. Zij kregen 
een toelage voor zwaar w^erk, 
-waardoor ze meer eten kregen 
dan -wij. Kortom, ik heb nooit de 
indruk gehad dat er in Duits
land verkeerde dingen gebeur
den, -wel integendeel." 

Ook Omer Schoofd ontkent dat er 
-weet was van gasovens en ver
nietigingskampen. „Ik heb -wel 
het gas zyklon B gekend. Dat 
was een gas -waarmee onze ba
rakken in Milowitz ontluisd 
-werden. Luizen bevorderen im
mers het zeer besmettelijke 
vlektyfus. We mochten twee da
gen onze barak niet binnen. Dat 
Zyklon B gezond was zal ik dus 
niet zeggen." 

Enkele Oostfronters situeren de 
werkelijkheid van de koncen
tratiekampen ook in de toen
malige tijdsgeest. 
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De gebroeden.) Schoofd damen aan het Oodtfront. LLnkd Viktor, rechtd 
Omer. 

Toon Van Overdtraeten: „Het 
woord "koncentratiekamp" had 
toen niet de betekenis die het 
vandaag gekregen heeft: sterf-
kamp, uitroeiingskamp, uit-
moordingskamp. Wel -wisten ŵ e 
dat een koncentratiekamp een 
onprettig oord was, waar het 
verblijf met aangenaam -was. 
We dachten ook dat daar wel 
politieke tegenstrevers zaten, 
naast veel smokkelaars. De 
smokkel was in de oorlog im
mers een grote gesel. In het 
Legioen zat trou-wens iemand 
die in Breendonk gevangen ge
zeten heeft. Hij is intussen al 
dood. De man was bij het ver
zet, werd aangehouden en naar 
Breendonk overgebracht, en 
dook op de een of andere manier 
op in het Vlaams Legioen. Ik 
heb hem voor het eerst ontmoet 
in het hospitaal in Polen. Hij 
-was toen kandidaat-officier bij 
de Waffen SS. Ik heb hem bij 
die gelegenheid over Breen
donk uitgevraagd. En hij zei dat 
het daar niet plezierig -was, maar 
dat hij een fout begaan had en 
tot inzicht gekomen was. Dus: 
voorzover je je over de kampen 
een idee kon vormen, -was dat 
een zeer onvolledig idee, en een 
idee dat hoegenaamd niet 
strookte met hetgeen vandaag 
daarover geweten is." 

NEURENBERG 

Odwald Van Ooteghem: ,,Men 
spreekt nu altijd over de be
vrijding van de koncentratie
kampen van '45, maar -wij had
den eerder de bevrijding van de 
kampen van '40 meegemaakt. 
Toen -wij ons meldden in '41, 
w^isten we nog niet dat er in '45 
kampen zouden be-vrijd ---wor
den. We hadden er al wel in '40 
meegemaakt. Weer datzelfde 
België dat ŵ e zo haatten, had 
geprobeerd een heleboel voor
aanstaande Vlamingen van kant 
te maken of gevangen te zetten. 
Dat vergrootte de haat nog, en 
achteraf bekeken, vergrootte 
het ook de vrees voor een te
rugkeer van "de Belgen" na de 
oorlog." 

De historici bevestigen dat tij
dens de oorlog weinigen op de 
hoogte waren van de omvang 
van de holocaust. Maar Bruno 
De Wever waarschuwt er toch 
voor om de koUaborateurs te
veel hun handen in onschuld te 
laten wassen: „Men kende niet 
de konsek^venties van het re
gime, maar men kende er de 
ideologische grondslagen van. 
Die %verden dagelijks in de kol-
laboratiepers verdedigd. Ik ben 
er zeker van dat men niet ge
weten heeft van het bestaan van 
vernietigingskampen waar zon
der onderscheid mensen ver
moord werden omdat ze tot een 
bepaalde soort mensen behoor
den. Maar men heeft ^vel ge
weten dat het nationaal-soci-
alisme een onderscheid maakte 
tussen soorten mensen en ras
sen. Men heeft ge-weten dat de 
joodse gemeenschap ook bij ons 
gedeporteerd werd. Men heeft 
het ge-weten, onderschreven, 
goedgekeurd en eraan meege
werkt. In België zijn 25.000 
joden gedeporteerd. Men -wist 
dat ze plots weg -waren, ook al 
-wist men niet wat ermee ge
beurde." 

De ideologische grondslag van 
de jodenvervolging en de ras-
senongelijkheid lag vervat in de 
Wetten van Neurenberg, die 
Hitler op de Rijkspartijdag van 
de NSDAP op 15 september 
1935 bekendmaakte. Meer be
paald omvatten deze wetten het 
Reichdbürgergedetz en het BLut-
dchutzgedetz, die de joden buiten 
de Duitse gemeenschap plaats
ten, en het Rewhdflaggengcdetz, 
waardoor de hakenkruisvlag de 
rijksvlag werd. De -wetten 
-werden ciangevuld door het Ehe-
gedundheitdgedetz, dat huwelijken 
met erfelijk zieke en geestes-
gestoorde personen verbood. 
J a n Vinex en Omer Schoofs 
herinneren zich niet dat ze daar 
tijdens de oorlog over gehoord 
hadden, of dat deze wetten 
voorwerp van diskussie ^varen. 
Toon Van Overstraeten en Os
wald Van Ooteghem herinneren 
zich -wel zo'n diskussies. 

Toon Van Overdtraeten: ,,Eén van 
de dingen waar we in Breslau 
onder de rebellen veel over dis-
kussieerden, waren de Nürn-
berger--wetten, de -wetten waar
bij bepaald -wordt wie jood is, 
wie geen jood is, en in welke 
graad. Met die wetten waren we 
niet akkoord. De ene uit na
tionale motieven, de andere uit 
kristelijke, een derde uit hu
mane opvattingen. We -wisten 
dat de overgang van het Le
gioen naar de Waffen SS een 
breuk was met onze denk^ve-
reld." 

Odwald Van Ooteghem: „Aan de 
offlcierenschool in Tölz kregen 
-we onderricht over het nati-
onaal-socialisme, en ook over de 
erfelijkheidswetten. Maar dat 
was voorwerp van diskussie. 
We hebben daar echt intens en 
open over gediskussieerd. Het 
^vas zeker niet te nemen of te 
laten. We gingen vaak heel erg 
in de clinch met de leraars. We 
vonden het zelfs prettig om te 
kunnen diskussiëren met de le
raar, en hem ongelijk te kunnen 
geven, zoals dat in elke uni
versiteit wel het geval zou zijn. 
Met de stellingen van Rosen
berg (red.: Alfred Rodenberg ging 
door aid de belangnjkdte ideoloog van 
het nationaal-docuilume, hij werd in 
'45gearresteerd en te Neurenberg tot 
de dtrop veroordeeld) en konsoor
ten werd trouwens hard ge
lachen. Ekn goede SS-man 
moest er volgens de toen rond
gaande boutade als volgt uit
zien: zo slank als Goring, zo 
blond als Hitler, en zo sportief 
als Goebbels. We slikten al die 
theorieën niet zomaar met de 
pink op de naad van de 
broek." 

Zoals we op voorhand ^vel ver
wacht hadden, lokten onze vra
gen over de jodenvervolging, de 
deportaties en de wetten van 
Neurenberg bij sommige ge
sprekspartners -wat -wrevel uit. 

Jan Vinex: „Sinds de laatste we
reldoorlog -werd de wereld ge
teisterd door 62 andere en nog 
brutaler oorlogen — ik citeer: 
Vietnam, Israël, Korea, Golf
oorlog, Somalia, Ruanda en nu 
dichter bij de deur Bosnië enz... 
Ook ^vorden de oorlogsmisda
den van de So-vjets en de Ge
allieerden ternauwernood ver
meld. Wij citeren: de luchtaan
vallen op Duitse steden, -waar 
honderdduizenden -weerloze 
vrouwen en kinderen -werden 
vermoord, de krijgsgevangen-
kampen waar miljoenen solda
ten door hongersnood en mis
handelingen -werden afgeslacht. 
Misdaad moet met misdaad niet 
afgewogen worden, doch de 
Wciarheid heeft ook haar rech
ten. Waarom dat eenrichtings
verkeer ?' 

Toon Van Overdtraeten: ,,Het ver
ste van onze bedoeling was een 
beestig regime te gaan dienen. 
Als we de werkelijkheid zouden 
gekend hebben, en we zouden 
desondanks gegaan zijn, dan 
zouden -we -wetens en -willens 
een dergelijk regime gediend 
hebben. En dat is niet het geval 
geweest." 

Peter Dejaegher 

Volgende week: 
komt amnedtie te laat ? 
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