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LESSEN UIT 
9 OKTOBER '94 

U
it de uitslagen van ge
meente- en provincie
raadsverkiezingen zijn tal 
van lessen te trekken, zo

wel door de Volksunie als door 
de andere Vlaamse partijen. 
Voor de Volksunie zijn gemeen
teraadsverkiezingen nooit uit
gesproken suksessen, de grote 
partijen zijn van oudsher tot in 
de kleinste dorpen vastgean-
kerd en kunnen er uit een goed 
uitgebouwd sociaal en kultu-
reel netwerk rekruteren. De 
verkiezingen leren dat plaat
selijke afdelingen die bestendig 
in tou'w zijn ook de meest 
trouw^ste kiezers hebben, nog 
vlug-vlug voor de stembusdag 
een lijst in mekaar boksen is 
onbegonnen werk en loont met. 
In gemeenten waar tweespalt 
heerst is afgang onvermijdelijk, 
dat geldt voor alle partijen. 
Een ander fenomeen was de 
grote versnippering van het 
lijstenveld, dat kan op onvrede 
duiden over de klassieke par
tijen of over figuren. Niet altijd 

BERT ANCIAUX: 
NIET BIJ DE PAKKEN 
BLIJVEN ZIHEN ! 

De VoLkjunie had zondag weinig redenen om f eed t te vieren. 
Haoót overal ging de VU achteruit. In enkele steden en 
belangrijke gemeenten ab Leuven, Lier, Zottegem en 
BruiideL verdween de VU uit de gemeenteraad. Zeldzaam 
waren de gemeenten waar gewonnen werd. Dat waj 
bievoorbeeld wel het geval in Bilzen, Lebbeke, Berlaar, 
Erpe-Mere, Hooglede. Er werd mooi ötandgehouden in 
gemeenten aU Sint-Martend-Latem, Herent, Wervik, en 
enkele andere gemeenten waar de VU-lij\)t de bur
gemeed terddjerp behoudt. Binnenin geven we een overzicht 
van de reduitaten van de VU per gemeente. U vindt er ook 
de uitslagen van deprovincieraaddverkiezingenperdidtrikt 
en enkele reaktied van VU-kopstukken. 

Verleden zondag w^as voor VU-
voorzitter Bert Anciaux zeker 
geen vrolijke dag. Hij verloor 
zelf zijn schepenzetel in Brussel, 
de enige VU-zetel in de ge
meenteraad. Nochtans heeft hij 
er de voorbije zes jaar hard 
gewerkt. Dit uitte zich wel in 

een mooie persoonlijke skore, 
een schrale troost. 
• Hard en goed werken lijkt 
niet te lonen. Of hoe verklaart 
U het verlies van de ene Brus
selse zetel? 
Bert Anciaux: „We hebben in
derdaad keihard gewerkt, we 

echter, bij gemeenteraadsver
kiezingen is eigenzinnigheid 
nooit ver ^veg. 
Merkvi'aardig is natuurlijk de 
doorbraak op gemeentelijk vlak 
van het VI. Blok. 
Men zoekt nogmaals redenen 
voor dit sukses. Ondanks alles 
wat geprobeerd werd om die 
partij te kortwieken zet het 
Blok stijf door. Het is onze 
mening dat de middelen die tot 
nu toe gehanteerd werden niet 
de juiste zijn. E^n bekwame 
geneesheer bestrijdt niet alleen 
de ziekte maar de oorzciken 
ervan. Daar is men mee bezig 
maar de rezultaten zijn zo pover 
en haast niet zichtbaar. Er is 
haast bij. 

Bovendien schenkt het opval
lend isoleren van het Blok die 
partij een aureool van marte
laar, kiezers hebben daar een 
vorm van simpatie voor die op 
den duur voor een nauwe band 
zorgt. Men moet zich ernstig 
beraden over deze evolutie. 
Echt aken zorgen maken wi) ons 
over de Vlaamse rand rond 
Brussel. In de bedreigde ge
meenten van Halle-Vilvoorde 
mogen Vlaamse partijen geen 
duimbreed toegeven. Zo vin
den wij het erg dat er weer taal

gemengde lijsten ingediend 
werden, zoals in St.-Pieters-
Leeuvir waar de SP en de PS 
samen één hjst vormden. Waar 
is de fierheid van de Rode 
Leeuwen heen ? 
In de gemeenten met facUiteiten 
daalde het aantal Vlciamse 
stenunen lichtjes, ook de ver
deelde opkomst van Vlaamse 
hjsten in sommige van deze 
gemeenten is onvergeeflijk. 
In de Brusselse gemeenten is de 
Vléiamse vreugde weinig groot. 
Wat een verdeeldheid! 
Vreugde is er dan wel in Voeren 
met de winst van 1 Vlaamse 
gemeenteraadszetel. Dat voor 
de provincieraadsverkiezingen 
56,4% kiezers voor een 
Vlaamse lijst stemden is een 
hoopgevende evolutie. José 
Happart beloofde reeds zich 
„harder" op te stellen tegenover 
de Vlamingen, hij maakt zich 
duidelijk zorgen. 
Verder is het uitkijken naar de 
eerste zitting van de Vlaams
brabantse provincieraad waar 
FranstéJigen 5 zetels gaan in
nemen. Het is nodig dat de 70 
Vlaamse leden hen „passend 
bejegenen" en hen leren dat zij 
in Vlaanderen wonen en zich 
aldus moeten gedragen. 

I ' y 
i l y 
i, • I n 
• • • f e : ' I Het electronidch d temmen zorgde zondag voor flink wat vertraging en 

ongenoegen hij de kiezend. 

Binnen in dit blad leest u w^aar 
VU-mensen verkozen zijn en 
waar ze hun gemeente of stad 
mee zullen besturen. Zes jaar is 
een ruime periode, tijd genoeg 
om echt iets te presteren. Alle 
verkozenen — in meerderheid, 
oppositie, of O C M W — doen er 
goed aan van in den beginne 
gesloten overeenkomsten 
nauwgezet na te leven, luis-
terbereid te zijn en hun ver
beelding te laten werken. VU-
verkozenen laten hun besUs-
singen inspireren door het 
Vlaams-nationale gedachten-
goed, door eerlijkheid en door 
hefde voor al de inwoners waar
voor zij verantwoordelijkheid 
dragen. 

Het mandaat dat men bekleedt 
is geen privé eigendom maar 
werd de verkozene voor een 
legislatuur toevertrouwd, na 
zes jaar geeft men het terug aan 
de gemeenschap die oordeelt. 
Tenslotte moet er op gewezen 
worden dat de plaatselijke ver
kozenen ook verantwoordelijk
heid dragen tegenover de 
Volksunie, want aan hun doen 
en laten vormt de publieke opi
nie haar mening over de hele 
Vlaams-nationale demokratie. 

Maurits Van Liedekerke 

hadden een uitstekende kan
didatenlijst en toch verliezen we 
onze zetel nog. Ik heb daar twee 
verklaringen voor. Een eerste is 
de algemene achteruitgang van 
de Vlaamse stemmen in Brussel. 
Er zijn blijkbaar veel Vleuningen 
uit Brussel weggetrokken. Alag 
ik er op wijzen dat de VU na het 
Vlciams Blok in Brussel nog bij 
de grootste Vlaamse partijen is ? 
De kartelhjst CVP-VLD be
haalde immers slechts 3.000 
stemmen, wi; op ons eentje 
1.600. En hier speelt het on
rechtvaardige kiessysteem mee 
dat niet proportioneel is: zij 
behalen twee zetels, en wij geen 
enkele." 

• Men zegt dat het een grote 
vergissing -was dat U de lijst 
niet zelf trok. 

Bert Anciaux: ,,Tja, nadien be
schouwd is het altijd gemak
kelijk oordelen. Ik weet het niet. 
Ik stel alleen vast dat toch heel 
veel mensen op mij gestemd 
hebben, ook al stond ik op de 
laatste plaats. En men kan net 
zo goed zeggen dat we juist door 
deze sterk vernieuwde lijst nog 
25% meer stemmen behaald 
hebben dan bij de Euroverkie
zingen in juni jl. In vergelijking 
met de Europese verkiezingen 

(Leo verder bLz. 5) 
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DOORDEWEEKS 
• De voorzitster van die Ita
liaanse Tweede Kamer heeft 
de parlementsleden het ge
bruik van draa^>are tele
foons in de vergaderzaal ver
boden. Het voortdurende ge
rinkel en geroezemoes 
schaadt de "waardigheid en 
reputatie" van het parlement 
en stoort de beraadslagingen. 
Eerder had de voorzitster al 
schilderijen laten verwijderen 
waarop naakte mensen staan 

. afgebeeld. 

• Volgens een Brits zondags
blad heeft de Ekigelse ge
heime dienst in 1988 beeld-
opnamen gemaakt van een 
vrijpartij tussen prinses Di
ana en majoor James He
witt. 

• Aan de deur van het pro
vinciaal Vlaams Blok-sekre-
tariaat in Antwerpen hing 
zondag een bordje "Neder
landse journalisten niet toe
gelaten". Het Vlaams Blok 
was er zijn verkiezingsover
winning aan het vieren en 
wou daarbij geen Neder
landse potteldjkers. 

f§ Bij een aantal veekwekers 
in Turnhout en Vosseiaar 
werd zaterdag een hormo-
nenrazzia gehouden. Er wer
den vier personen aangehou
den. 

• Paus Johannes Paulus II 
komt op 28 mei naar België 
voor de zaligverklaring van 
pater Damiaan. Tenzij er 
weer wat tussenkomt natuur
lijk. 

ft In Haïti ruimde diktator 
Cedbras onder gejoel van Aris-
tide-aanhangers de baan. Hij 
gaf het opperbevel over het 
leger over. Zijn auto moest 
door de Amerikaanse troepen 
in bescherming genomen 
worden. Niets staat nu nog de 
terugkeer van Aristide io de 
weg. 

B In Brussel opende de eer
ste voEedig op komjmerciële 
leest geschoeide kondoom-
•winkeï de deuren. Er worden 
maar liefst 350 verschillende 
modellen en maten te koop 
aangeboden. Het goedkoop
ste kost tien 6*ank. Een ver
stevigd model dat herbruik
baar is kost al gairw enkele 
honderden fi*anken. Prostitu
ees krijgen korting vanaf een 
aankoop van duizend stuks. 

• Het aantal hartaanvallen 
verschilt sterk van streek tot 
streek. Charleroi is Belgische 
koploper inzake aantal hart-
aanvaüen. 

Wt Onbekenden hebben van 
de nacht gebruik gemaakt om 
uit de zoo van Zwartberg vijf 
volwassen lama's gestolen. 
De inbrekers drongen de 
slechtste zoo buiten de Derde 
Wereld binnen door de draad 
van de omheining door te 
knippen. 

• Ook in Oostenrijk won ex
treem-rechts de verkiezingen. 
Meer dan 1 miljoen Oos
tenrijkers stemden voor Jö rg 
Haider. Zijn extreemrechtse 
FPO behaalde net geen 23% 
van de stemmen. Haider zelf 
noemt zich niet extreem
rechts, maar liberaal... 

• Het wordt nu al uitkijken 
naar de Duitse parlements
verkiezingen van zondag. Ze 
worden beheerst door de 
vraag of er al dan niet een 
einde komt aan het twaalf
jarig Kolil-be'wmd. 

VT4 
Een uitspraak van het Europese 
Hof van Justitie gaf minister 
Weckx een argument om de 
komst van de kommerciële zen
der VT4 tegen te houden. Het 
Hof deed een uitspraak in een cJ 
jaren aanslepend dispuut tussen 
de Nederlandse overheid en 
TVIO. Volgens het Hof moet 
moet een radio- of televisiezen
der van de Europese Unie zich 
schikken naar de w^etten van het 
land naar waar hij de meeste 
programma's uitzendt. 

De Vlaamse minister van Kui
tuur Weckx meent op basis van 
dit arrest over voldoende ar
gumenten te beschikken om 
VT4 van de kabel te houden. Hij 
ziet in de uitspraak van het Hof 
heel wat gelijkenissen met de 
wijze waarop hij denkt over 
VT4. 

Carlo Gepts van VT4 verwijt 
Weckx partijdigheid. Weckx 
zou bevooroordeeld zijn tegen 
VT4, en in deze zaak samen
spannen met VTM. De VT4-
topman vindt het arrest van het 
Hof van Justitie trouw^ens niet 
relevant voor het Vlaamse ka
belnet, vermits het betrekking 
heeft op het Europees recht 
zoals het bestond tot voor de 
Europese televisierichtlijn die 
de EU-lidstaten verphcht alle 
tv-zenders van andere EU-lid
staten de vrije toegang te •waar
borgen. 

VLAAMSE 
FEESTDAG 
VU-kamerlid Paul Van Grem-
bergen legde in de Kamer van 
Volksvertegenw^oordigers een 
voorstel van resolutie neer 
w^aarmee hij de erkenning vraag 
van de feestdagen van de ge
meenschappen als w^ettelijke 
feestdag. Dit zou inhouden dat 
I l juh, de feestdag van de 
Vlaamse gemeenschap, een be
taalde vakantiedag wordt. 

Dat is nu al zo voor ambtenaren 
van de Vlaamse Gemeenschap 
en van vele lokale besturen, en 
voor het personeel van veertien 
bedrijfstakken. Het voorstel 
van Van Grembergen zou het 
federaal karakter van het land 
mooi in de verf zetten. 

ZWARTWERK 
VU-kamerlid Etienne Van Vae-
renbergh stelde enkele boeiende 
vragen over de kontrole van het 
z-wartwerk aa.n de ministers van 
Financiën en van Tewerkstel
ling en Arbeid. Van deze laatste 
minister kreeg hij onlangs ant-
\voord. 

Er werden in de loop van het 
eerste semester van dit jaar al 
9.072 kontroles op het zw^art-
werk uitgevoerd, vooral in de 
sektoren hotelnijverheid, bouw, 
en handel. Deze kontroles be
wezen hun nut: inzake de te
werkstelling van vreemde ar
beidskrachten werden hierbij 
642 inbreuken vastgesteld, 
Wciarvan er 182 aanleiding ga
ven tot een verwittiging of een 
regularisatie, en Wciarvan er 460 
resulteerden in een proces-ver
baal. Deze 460 processen had
den betrekking op 693 werk
nemers. 

Er werden ook 2.066 inbreuken 

vastgesteld Inzake deeltijdse cU--
beid. Hiervan werden 674 pv's 
opgeméiakt die betrekking had
den op 1.486 w^erknemers. In
zake sociale dokumenten stel
den de kontroleurs 4.779 in
breuken vast. Van deze inbreu
ken w^erden er 1.868 pro jus-
titia's opgemaakt, die betrek
king hadden op 3.014 w^erk-
nemers. 

ODILE MARECHAL-
VANDENBERGHE 
Men staat soms nog steeds ver
steld van de redeloze onver
draagzaamheid bij sommige 
Franstalige sociahsten als het 
over amnestie, repressie of kol-
laboratie gaat. Neem nu Aniu-
Marie Liziii, de voorzitster van 
de Femmes Sociahstes. 

Ze protesteerde tegen de pu-
blikatie van een boek over vrou
welijke politieke pioniers omdat 
daarin o.m. aandacht werd ge
schonken aan de VNV-politika 
Odile Marecbal-Van den Berg he. 
Lizin kondigde aan dat ze hier
over premier Dehaene wil in-
terpeUeren. Ze doet maar. 

Het bewuste boek Vergeten pi
oniers. Tien vrouwen in de politiek. 
De gemeenteraadsverkiezingen van 
1921 van de geschiedkundigen 
Leen Van Molle en Eliane Gu-
bin schetst het profiel van tien 
vrouwelijke gemeenteraadsle
den tijdens het interbellum. 

Op de persvoorstelling van dat 
boek wond Lizin zich op omdat 
in het boek ook Marechal-Van 
den Berghe voorkwam, die tij
dens de tweede wereldoorlog 
leidster werd van de VNV-vrou
wen, en veroordeeld -werd voor 
koUaboratie. Lizin noemde de 
aanwezigheid van Odile een 
"belediging voor de vrouw^en 
die aktief 'waren in het verzet" 
en een "diskwalifikatie" van een 
minister die zich moet inzetten 
voor de vrouwen. Minister Miet 
Smet (CVP) had de opdracht 
tot het boek gegeven. 

De auteurs van het boek be
treurden dat Lizin geen oren 
had naar de wetenschappelijke 
verantwoording van hun keuze. 
De wetenschappelijke eerlijk
heid gebiedt volgens de his-
toricae dat geen enkele strek
king van het politieke spektrum 
tijdens het interbellum verdoe
zeld wordt. Naast drie katolieke 
vrouwen, drie socialistische en 

GESPREKKEN MET 
VLAAMSE BEWEGERS 
Plaatsgebrek naar aanleiding van de gemeente
raadsverkiezingen verpliclit ons het aangekondigde 
interview met ANZ-voorzitter Hugo Portier een 
weekje uit te stellen. Volgende week gaan we verder 
met de reeks gesprekken met Vlaamse bewegers. 

drie liberale, werd er daarom 
ook een Vlaa.msnationalistische 
geselekteerd. WH Lizin de ge
schiedenis misschien vervalst 
zien? 

Odile Marechal-Van den 
Berghe w^as van '21 tot '26 ge
meenteraadslid in Brugge voor 
de Frontpartij. Van '29 tot '36 
w âs ze provincieraadshd, en van 
1936 af provinciaal senator. Van 
den Berghe was tijdens de oor
log leidster van het Vlaamsch 
Nationaal Vrouwenverbond 
( V N W ) en w^erd na de oorlog 
bij verstek tot de doodstraf ver
oordeeld. 

Odile Marechal-Van den 
Berghe was opgegroeid in het 
daensisme en haar hele leven 
bleef gekenmerkt door de kop
peling van een Vlaamsnationale 
overtuiging aan een grote so
ciale bewogenheid. In de senjiat 
zette ze zich o.m. in voor de 
oplossing van allerlei sociale 
problemen op het vlak van pen
sioenen, vrouwenarbeid, inva
liden, technisch en kunstonder
wijs, jeugdwerkloosheid, visse
rij, kantnijverheid, grote gezin
nen, betaald verlof. 

NIEUWE 
MINISTERS 
Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen waren ook heel wat mi
nisters kandidaat. Sommigen 
van hen behaalden een groot 
sukses. Ze ruilen het minister
ambt voor een burgemeesters
sjerp. Wat andere ministers be
treft IS het nog niet zeker of ze 
naar de gemeente zullen over
stappen. Dat geldt bvb. voor 
minister Detiège, die misschien 
nog schepen of burgemeester 
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van Antwerpen kan worden. 

Minister Tobback (SP) wordt 
burgemeester van Leuven. Ali-
nister Dehousse (PS) wordt 
burgemeester van Luik. E^n 
vervanger voor Dehousse w^erd 
maandagavond laat nog niet 
aangeduid. 

De SP, die met het vertrek van 
Claes naar de Navo twee fe
derale ministers moet vervan
gen, maakte de nieu'we excel
lenties al bekend. Het w^orden 
Frank Vatidenbroucke die het SP-
voorzitterschap afgeeft en mi
nister van Buitenlandse Zaken 
wprdt, en Johan VanJe Lanotte, 
die zijn ge-wezen baas Tobback 
op Binnenlandse Zaken gaat 
vervangen. 

Tobback heeft zi;n zaakjes mooi 
voor elkaar. Als burgemeester 
van Leuven krijgt hij De Witte 
als goeverneur van Vlaams-Bra-
bant boven zich, zijn gewezen 
kabinetschef. En nu ^vordt 
Vande Lanotte, ook al een ge
wezen Tobback-kabinetschef, 
de baas van De Witte, en uit
eindelijk ook van Tobback. 

Het is ook opmerkelijk dat Van-
denbroucke minister van Bui
tenlandse Zaken wordt, en De-
lycke, de Westvlaamse staats-
sekretaris van Ontw^ikkelings-
samen^verking zo belet wordt 
tot een politiek zwaargewicht 
uit te groeien. Voor Frank zal er 
overigens op Buitenlandse Za
ken niet zoveel veranderen. Zo
als tijdens zijn voorzitterschap 
kan hij daar verder de opdrach
ten van Claes uitvoeren. 

DEHAENE 
Ook eerste minister Dehaene re
ageerde snel op de gemeente
raadsverkiezingen. Hij vindt 
het dringend nodig om maat
regelen te treffen die de po
litieke versnippering tegenw^er-

ken. De premier somde de af
schaffing van de opkomstplicht 
op, de oprichting van kiesdrem
pels en enkele andere "tech
nische ingrepen", die hij niet 
verder specifieerde. 

Over de afschaffing van de op
komstplicht en de oprichting 
van kiesdrempels wordt al lan
ger gediskussieerd. We willen 
vooral ^vaarschuwen tegen die 
oprichting van kiesdrempels. 
Het kiessysteem Imperiali zorgt 
er nu al voor dat het in de 
praktijk voor een kleine partij 
biezonder moeilijk is om zetels 
te bemachtigen. 

Politiloog Kris Deschou^ver 
wees er trouwens op dat een 
toepassing van de Duitste kies
drempel op Antwerpen hele
maal niets zou veranderen aan 
de samenstelling van de ge
meenteraad. 

Wat de afschaffing van de op
komstplicht betreft zou men 
paal en perk kunnen stellen aan 
het groeiende fenomeen van ab
senteïsme en blanko-stemmen, 
dat op sommige plaatsen de tien 
procent ruun overschrijdt. Men 
hoopt hiermee ook de opkomst 
van protestpartijen af te rem
men. 

Het voorbeeld van onze meeste 
buurlanden, waar de opkomst
plicht niet bestaat, leert echter 
dat men er nog steeds met het 
verschijnsel van de protestpartij 
worstelt. 

De afschaffing van de opkomst-
phcht kan sommige problemen 
oplossen, maar moet in ieder 
geval gepaard gaan met een veel 
sterker doorgedreven politieke 
vorming in het middelbciar on
derwijs én een permanente "na
schoolse" vorming van de kie
zers. Daar ligt een gigantische 
opdracht voor de politieke par
tijen en hun lokale afdelingen, 
voor het sociaal-kultureel werk 
en de voWassenenvorming. 

BV'S EN ZONEN 
Heel wat bekende Vlamingen 
stonden bij de gemeenteraads
verkiezingen op één of andere 
lijst. lien flink aantal onder hen 
stoot bovendien door naar de 
gemeenteraad. Op de VU-lijst 
in Bonheiden vonden we, net als 
zes jaar geleden overigens, ak-
teur Jaak Van Assche terug. Hij 
werd in '88 schepen in Bon
heiden, en slaagde erin dit re
sultaat zondag te herhalen. Zijn 
koUega van het Mechels Mi-
niatuurteater Mandus De Vos, 
die op de CVP-lijst stond in 
Mechelen, werd niet gekozen. 
Een andere bekende Vlaming 
op een VU-lijst, ex-^vielerwe-
reldkampioen Freddy Maertens 
die de provmcielijst in het dis-
trikt Roeselare duwde, raakte 
niet verkozen. 

In Lier doet zanger Walter 
Grootaers zijn intrede in de 
raad. Guido Belcanto werd ver
kozen in Ranst. Voetballer 
Danny Boffin komt niet in de 
ploeg van Cleeren in Sint-Trui
den, Gerard Plessers zit wel in 
de gemeenteraad van Neerpelt. 
De Cercle-speler Yves Feys 
^verd in Zedelgem niet verko
zen, zijn voetbalkoUega Björn 
Renty in Oostende -wel. 

Wielrenners Erik Schoefs in 
Hoeselt en Rudy Dhaenens in 
Nevele raakten wel verkozen. 
Hoogspringer Bruno Brokken 
noch sprinter Ronald Desru-
elles raakten verkozen voor het 
Vlaams Blok. Jaak Pijpen 
(VLD) komt in Hoeüaart in de 
gemeenteraad, Daniel Buyle 
(SP) in Leuven. Daniël Van 
Avermaet (Ecolo) en J a n Ceu-
leers (SP) werden door de kie
zer gebuisd. 

Tenslotte genoten nogal w^at zo
nen van het politieke sukses van 
hun vader. Dat was o.m. het 
geval voor Bruno Tobback, 
Jaak Geens, Tom Dehaene en 
Alarcel Cools. 

MOEILIJK MOET OOK! 

Voor elk van ons was het 
zondag wel een ,,zwarte" zon
dag. De partij verliest vele 
waardevolle plaatselijke man
datarissen. Dat doet pijn. Se
rieus pijn. E^n plaatselijk 
mandaat (ik kan er van mee
spreken) geeft echt de mo
gelijkheid om van onze wij
ken, dorpen en steden echte 
haarden van solidariteit en 
geborgenheid te maken. Dat 
plaatselijk mandaat geeft de 
mogelijkheid echt nieuwe 
ideeën ingang te doen vinden 
en helder besturen reëel te 
maken. 

De slag kwam soms nog har
der aan omdat -we vele zetels 
slechts met enkele tientallen 
stemmen verliezen. 

Hoe dan ook, bij de pakken 
blijven zitten of blijven treu
ren brengt geen zode aan de 
dijk. 

Sinds '88 en vandaag heeft de 
VU zware stormen moeten 
doorstaan. We wisten dat we 
al die zetels niet konden be
houden. De heropbouw van 
de partij is niet op enkele 
weken mogelijk. Het zal ge
leidelijk gebeuren, stap voor 
stap. Maar het kan en zal 
gebeuren! 

Op vele plaatsen zijn stevige, 
idealistische en zelfbewuste 
dv/arsliggers w é̂l verkozen. 
Sommige VU-ers zullen be
langrijke funkties w^aame-
men. Maar overal, in elk 
dorp, in elke provincie, zijn 
vele waardevolle kandidaten 
in de bres geweest voor de 
partij. Deze kandidaten moe
ten nu verder de ruggegraat 

vormen van de partij. Laat ze 
niet wegdeemsteren. Ver
nieuw afdehngsbesturen, be
trek deze nieuwe mensen bij 
een vernieu\vde werking. Met 
de verkozen mandatarissen 
waar het kan, zonder waar 
het moet, kan de VU haar 
opwaartse trend inzetten. Dé 
uitdaging -worden de Vlaamse 
en federale verkiezingen van 
volgend jaar. Dan moeten we 
samen be-wijzen dat de VU 
een levenskracht bezit zoals 
nooit tevoren. 

Vrienden, het kan, het moet, 
ook als het moeihjk gciat! 

: ^ '==' I 
Bert Anciaux, 

Algemeen Voorzitter VU 

•"/->lfeft -i«-:'%iè^ ik, i-ft«.j ^iHkis 

DE DROOM VAN EEN KAMERVOORZIWER 

Charleé-Fefèirmnè Nothomb is 
een overtuigd unionist. Het is 
al langer ge-weten dat deze 
aristokratische PSC-er met 
zijn wortels tot in het ontstaan 
van België verankerd zit. De 
man is momenteel voorzitter 
van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

Hij slaagt er niet steeds in om 
de parlementaire vergaderin
gen wijs en met de vaste hand 
die men van de voorzitter ver
wacht te leiden. Maar we heb
ben toch het gevoel dat de 
soms -warrige man oprecht z'n 
best doet. En -wat ^eker van 
belang is in deze antipolitieke 
dagen: hij levert forse inspan
ningen om het parlementair 
mandaat de herwaardering te
rug te geven die het verdient. 

Nothomb ziet de Kamer als de 
belangrijkste parlementaire 
vergadering. "l'Assemblée-lea-
der" noemt de Luksemburger 
de Kamer van Volksvertegen-
-woordigers. En naai' hij ver-
-wacht, zal dit ook na de recht
streekse verkiezing van de ra
den in 1995 zo blijven. We 
kunnen alleen maar hopen dat 
Charles-Ferdinand Nothomb 

zich wat dit betreft vergist, en 
dat dank zij het Sint-Michiels
akkoord het parlementair 
zwaartepunt zal verschuiven 
naar de raden van gemeen
schappen en ge-westen, de 
Vlaamse Raad en de Waalse 
Ge-westraad. 

In een -vraaggesprek n.a.v. de 
start van het nieu-we parle
mentaire jaar met zijn huis
krant La Lore Belgujiu de liefst 
vier joernalisten die de eer 
genoten met de Kamervoor
zitter van gedachten te -wis
selen, hem enkele opmerke
lijke uitspraken. Zo spreekt 
Nothomb een rond-vraag van 
De Stanêaar^ bij de parle
mentsleden tegen, waaruit be
sloten werd dat een meerder
heid van verkozenen bij de 
volgende parlementsverkie
zingen voor de regionale raden 
zal kiezen. 

Nothomb meent dat een meer
derheid van invloedrijke par
lementsleden in het federale 
parlement zal blijven. Kamer 
en Senaat zullen immers dé 
politieke knooppunten bhjven 
in elk land: inêien meneer Kohl 
morgen zijn parleimntaire meer

derheid verVuttt, zal gand Europa 
daarvan gemUjen ondervinden. 

Nothomb gelooft ook dat 
straks de federale (hij spreekt 
steeds over "nationale") par
lementsleden niet langer ja
loers zullen zijn over hun be
voegdheden, en dat de nieuwe 
situatie een institutionele rust
pauze zal bevorderen. De Ka
mer, besluit Nothomb, zal m4)r-
gen de belangnjkjte verkozen raad 
vormen, de enige plaaU waar de 
verkozen de gehele komple,xe re
aliteit kunnen vatten. 

Verder legt Nothomb uit -wat 
hij bedoelt. Waf kan een na-
twnale uutelluig doen 7 Allee. En 
de andere uutellingen 7 Niet,). No
thomb geeft het voorbeeld van 
de sociale zekerheid. Momen
teel kan men met klinkende 
verklaringen over de hervor
ming van de sociale zekerheid 
over zich laten spreken, zeker 
wanneer ze kommunautair ge
ïnspireerd zijn. 

Wie echter uitspraken doet 
over de sociale zekerheid als 
verkozene in de regionale ra
den, doet volgens Nothomb 
aan kafeepolitiek, vermits het 

niet de regionale raden zijn die 
over de SZ bevoegd zijn. 

Bij de Franstaligen heerst er 
een beetje misnoegdheid over 
het zogenaamde gebrek aan 
Franstalige vertegen-woordi-
gers van België m de inter
nationale organen. Naar zijn 
standpunt ge-vraagd beklem
toont Nothomb dat dit geen 
abnormale situatie is, vermits 
er een taal pariteit bestaat in de 
federale regering. Indien de 
Franstaligen geen vertgen-
-woordigers hebben op die pos
ten die van groot internati
onaal belang zijn, betekent dit 
inderdaad dat ze bijgevolg be
ter vertegen-woordigd zijn op 
andere posten, zoals bvb. jus
titie, de overheidsbedrijven, 
ekonomie, verkeer, sociale za
ken, financiën, wetenschaps
beleid of buitenlandse handel. 

Niettemin vindt Nothomb dat 
op het ogenblik dat Europa 
meer en meer bevoegdheden 
krijgt, "veel meer trouw^ens 
dan de ge-westen", het -wen
selijk is dat België in het bui
tenland een dubbel imago 
krijgt. Nothomb wil dit bij de 
volgende regeringsvorming 

gekorrigeerd zien. Hij ziet dit 
bvb. mogehjk via een alter
nerend premierschap tussen 
de Franstaligen en de Vla
mingen. 

Tot zover de dromen van de 
voorzitter van de Kamer. Of ze 
werkelijkheid worden, h a n ^ 
in grote mate af van de Vla
mingen. Zullen de Vlaamse 
partijen hun zwaargewichten 
naar de Kamer en de Senaat 
sturen, of zullen de grote klep
pers opteren voor de Vlaamse 
Raad? Men hoeft er geen te
keningetje bij te maken dat er 
pas een dynamiek van het 
rechtstreeks verkozen parle
ment zal uitgaan wanneer daar 
de grote stemmentrekkers en 
politieke zwaargewichten ver
zameld zijn. Nothomb zou 
zich dan wel eens kunnen ver
gissen met zijn boutade over 
kafeepolitiek. Wanneer de 
Vlaamse Raad in Vlaanderen 
de belangrijkste verkozen ver
gadering wordt, kunnen de 
Vlaamse Raadsleden de 
Vlaamse verkozenen m Kamer 
en Senaat met zich mee trek
ken. Ook op terreinen als de 
sociale zekerheid. 
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SOCIAAL 
BIEZONDERE REGELS VOOR BRUSSEL EN DE RAND 

EURO-PARLEMENT BESPREEKT 
HET STEMRECHT 
VOOR EU-BURGERS 
Tijdens haar vergadering van 4 
en 5 oktober jl. behandelde de 
kommissie Juridüche Zaken en 
Rechten van de Burger van het 
Europees Pariement het rap-
port-PaJazio over de ontwerp-
richtUjn m.b.t. het Gemeentelijk 
Kiesrecht voor EU-burgers, die 
geen onderdaan zijn van het 
land van verblijf. Voor ons land 
zou dat aktief en passief stem
recht ingang vinden bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 
2000. 

Gezien het enorme belang dat 
deze richtlijn kan hebben voor 
onze gemeenteraden in Brussel 
en in de Rand, drong VXJ-Eu-
roparlementshd Jaak Vande-
meulebroucke aan op een wij
ziging van de ontwerprichtlijn. 
In zijn voorstellen wenste J aak 
Vandemeulebroucke twee extra 
vereisten te laten inschrijven. 

Vooreerst vraagt hij dat de kies
gerechtigden zouden voldoen 
aan de belastingsplicht van hun 
verblijlpleiats. Op deze wijze 

kunnen EU-burgers die wel
iswaar in België verblijven, 
maar er geen gemeentelijke be
lastingen betalen niet meestem
men voor de Raden die uit
eindelijk deze belastingen be
heren. 

Daarnaast verlangt Jaak Van
demeulebroucke dat zij die wen
sen te stemmen (of zelf willen 
verkozen •worden) de streektaal 
machtig zijn. Het aanleren van 
de taal van zijn mede-burgers is 
toch een minimiunvereiste voor 
hen die de gemeente mee -wen
sen te besturen. 

GEEN MEERDERHEID 
Geen enkele van de 13 door 
Jaak Vandemeulebroucke inge
diende amendementen kreeg 
echter een meerderheid. Dit 
weerhoudt er hem niet van om 
zijn amendementen ook voor de 
plenaire vergadering in te die
nen. Nu reeds roept Vande
meulebroucke de Vlaamse Eu
roparlementsleden op om zijn 
amendementen te ondersteunen 

en om er — in hun eigen fi-akties 
— de nodige steun voor te vin
den. 

Tevens dringt Jaak Vandemeu
lebroucke erop cian dat de fe
derale regering van België, ge
zien de biezondere situatie in 
Brussel en in de Rand én gezien 
de taalwetgeving, eenzelfde uit
zondering zou eisen als Luxem
burg verkreeg omtrent het ak
tief en passief stemrecht van 
Europese burgers aldaar. Dit 
kan enkel wanneer de federale 
regering zijn vetorecht in de 
Raad zou hcinteren. 

Bovendien stelt Vandemeule
broucke voor dat België haar 
eigen kieswet zou w^ijzigen zo
dat het stemrecht voor gemeen
teraadsverkiezingen gekoppeld 
wordt aan het voldoen van de 
plaatselijke belastingsphcht en 
aan de vanzelfsprekende kennis 
van de streektaal. De grote aan-
w^ezigheid van niet-Belgische 
EU-onderdanen verantwoordt 
immers dergelijke afwijking. 

JEUGD NIET GOED IN ZIJN VEL 
Een (te) groot deel van de jon
geren voelt zich blijkbaar niet al 
te best in zijn of haar vel. Velen 
stellen regelmatig te kampen te 
hebben met hoofdpijn, zenuw
achtigheid en maagklachten. En 
een veel te hoog percentage van 
jongelui tussen 11 en 15 jaar 
grijpt reeds naar alkohol. Veel 
minder naar de sigaret, althans 
in ons land. 

Zulks blijkt uit studies die in 
samenw^erking met de Wereld
gezondheidsorganisatie uitge
voerd worden in een aantal Eu
ropese landen, in Canada en 
Australië. De resultaten van het 
onderzoek in ons land werden 
toegelicht tijdens een kongres 
over psychosomatische gezond
heidszorg in de Aula van de 
Gentse universiteit. 

In feite werd in het onderzoek 
het ,,gezondheidsgedrag" van 
jongeren nagegaan, jJdus Lea 
Maes van het departement So
ciale Geneeskunde van het Uni
versitair Ziekenhuis van Gent. 

Gebleken is dat het daarmee in 
ons land niet zo best gesteld is. 

„ZENUWACHTIG" 
Lea Maes: „Zo titelt 22% van de 
elfjarige jongend en 18% van de 
meujed zich regelmatig zenuwachtig 
te voelen. Op de leeftijd van vijftien 
liggen die percentages bij de jongend 
op 17%, bij de meidjed op het dub-

KLEINE GROTE MAN 

De rood-witte kamions met de gekrulde 
letters IJdfahriek Strombeek zullen wel altijd 
in ons geheugen blijven. Ze brachten tot in 
de kleinste dorpen ijsblokken aan voor de 
herbergen. Dat moet geleden zijn van de 
tijd dat aan de tapkranen nog geen koel
installatie hing. De mannen van Strom
beek droegen het ijs op hun schouders 
•waarop een zak van jute lag. Zo'n blok 
•woog 25 kilo en was een meter lang. Het is 
pas veel later dat wij •wisten dat de vracht-
•wagens én de mannen én het ijs uit de 
fabriek van,,meneer Ernest" kwamen. Die 
Ernest Soens is verleden, week 90 jaar 
gew^orden, op zichzelf reeds een felicitatie 
•waard maar er is meer om deze man een 
welgemeende groet te sturen. 

De Soensen kwamen uit Aspelare bij 
Ninove. Victor Soens, de vader van Er-
nest, -was als jongen „in handen" gevallen 
van J a n Baptist Van Langenhaeke uit 
Appelterre. Deze hereboer hielp jongeren 
bij het betalen van hun studies en zo 
haalde Victor in 1892 het diploma van 
landbou^wingenieur. Van Langenhaeke 
was een Ninoofse Roelander en stond mee 
aan de •wieg van de Christene Volkspartij 
van de gebroeders Daens. Victor huwde 
Zelie Vanden Eyden, ook al uit een daen-
sistisch nest. Omdat het kind gezien Wcis 
op een meeting van „dat soort volk" had de 
dorpspastoor het meisje de absolutie ge
weigerd. Elen affront dat diepe sporen 
nahet in het geheugen van de familie, 
generaties ver. Eind 1898 verhuisden de 
Soensen naar Strombeek-Bever. 

Het dorp, op de rand van Brussel, was 
toen nog een en al landelijkheid. In 1904 
begon Victor er een ijsfabriek, in dat jaar 
werd ook zoon Ernest geboren. 

De gemeente werd bestuurd door de 
franstahge burgemeester de Villegas, de 
helft van het dorp was zijn bezit. Als 
flamingant en demokraat ging Victor met 
de graaf een politiek duel aan, hij stichtte 
een Volkspartij •waar iedereen zonder on
derscheid van godsdienst of stand welkom 
was. Beetje bij beetje knabbelde hij de 

ahnacht van de Villegêis weg. In oktober 
1926 veroverde hij de volstrekte meer
derheid maar de minister van Binnen
landse Zaken hield de graaf in de bur
gemeesterszetel. Bij de volgende verkie
zingen in 1932 herhaalde Soens zijn over-
•winning mjiar een maand later overleed 
hij. 

Ondertussen had zoon Ernest twee in
genieurstitels op zak: chemie en mijn-
kunde en volgde zijn vader op aan het 
hoofd van de ijsfabriek. In 1939 werd hij 
btu-gemeester en bleef dat tot bij de sa
menvoeging van gemeenten in 1976. 

Maar Strombeek was geen dorp meer, de 
franstcJigen hadden het ontdekt en gingen 
er in groten getale -wonen. Van de pak^weg 
1.000 inwoners uit de tijd van Victor 
waren er dat onder Ernest 12.000 ge

worden. Maar Soens liet zijn Strombeek 
niet verfransen. Bij de talentelling van 
1947 had hij zijn voorzorgen genomen. 
Soens deed zijn gemeentesekretaris de 
tellingformulieren nakijken en bracht deze 
•waar nodig met de •werkehjkheid in over
eenstemming. Zo ontsnapte Strombeek 
aan de grootscheepse vervalsing die an
dere gemeenten wel teisterde. Tweede 
dreiging was de taalgrensregeling van 
1963. Nog voor het verdikt op Her-
toginnedal gevallen wa3 bood Soens de 
franstaligen een verhuispremie aan. Deze 
durf maakte zo'n indruk op de Wetstraat 
dat Strombeek geen facihteitengemeente 
•werd, de buurgemeente Wemmei wél. 

Door zijn hoog aantal voorkeurstemmen, 
2.390 op 6.815 kiezers in 1964, en een 
volstrekte meerderheid geruggesteiind 
zette Soens zijn beleid onverstoord verder. 
Ook in 1971 toen in de raad twee FDF'ers 
verkozen raakten en de eed in het Frans 

wUden afleggen. Soens hield het been stijf, 
ook toen de minister van Binnenlandse 
Zaken, hem verphchtte de twee te eian-
vaarden. 

Dat venvekte bew^ondering in heel Vlaan
deren en Soens kreeg als eerste de Orde van 
de Vlaanue Leeuw. Onder druk van de 
publieke opinie trokken de Vlaamse par
tijen aan hetzelfde zeel. Er werd een 
dekreet, het eerste van de prille Vlaamse 
Kultuurraad, „tot regeling van het gebruik 
van de Nederlandse taal bij de eedaf
legging" goedgekeurd. Slechts één raads
lid onthield zich, de KP'er Louis Van 
Geyt. 

In 1976 werd Strombeek met Grimbergen 
samengevoegd, voor de 72jarige Soens het 
sein om op te krassen. Hij had zijn ge
meente alles gegeven •wat een moderne 
gemeente nodig heeft, tot een uniek kul-
tuurcentrum toe. Als patron van zijn be
drijf is hij echter nooit weggegaan, tot op 
de dag van vandaag houdt hij een oogje in 
het zeil. 

Als je hem herinnert aan zijn kamions die 
je als kind door de straten zag rijden gaat 
hij aan het vertellen. „Voor de oorlog 
Wciren het Minerva's, ze -werden allemaal 
door de Duitsers opgeëist. Na de oorlog 
reden we met Dodge's, wel 60, van de 
Amerikanen. We leverden tot in een straal 
van 50 km rond Strombeek. Het doet me 
plezier dat ge u dat nog herinnert." 

Soens vertelt het met heldere stem. En als 
je hem naar zijn Vlaamse kordaatheid 
vraagt antwoordt hij: „Het was niet meer 
dan mijn plicht." 

Het mooie aan deze man is dat hij zijn 
sociale inborst en zijn Vlaamse overtuiging 
steeds heeft gekombineerd, zonder veel 
grote woorden, zonder stemverheffing, 
maar steeds met een groot hart. 
Die Soens is nu 90 geworden, zoals alle 
Soensen is hij niet groot van stuk en nog 
steeds weinig van klap. Wat een kleine 
grote m£m! 

R-Asmus 

bele: 34%! Enkel Spanje, Polen en 
Hongarije dkoren nog hoger." 

O p de vTciag of men zich al dan 
niet goed in zijn vel voelt ant-
•woordt 7% van de elfjarige jon
gens en 8% van de meisjes als 
het ware een ,,laag zelfbeeld" te 
hebben. Bij de dertienjarigen is 
het percentage bij de meisjes en 
jongens even hoog: 10%; maar 
bij de •vijftienjarigen blijft het 
10% bij de jongens, maar is het 
negatieve zelfbeeld van de meis
jes opgelopen tot 21%. Hier 
skoren enkel Canada, Wales, 
Schotland en Hongarije nog 
slechter. 

Opvallend is dat de Skandi-
navische landen zo-wat overal 
erg goed skoren. Is daar een 
reden voor ? 

Lea Maes : „ Over de oorzaken van 
het zich niet lekker voelen in zijn vel 
werd nog onderzoek uitgevoerd. Het 
zou uiteraard bijzonder intereddant 
zijn indien daar de nodige kredieten 
zouden voor vrijgemaakt worden. 
Mogelijk, maar dat id erg dpe-
kulatief, heeft een en ander te maken 
met het onderwijddydteem dat in 
Skandinavië de leerlingen veel min
der onder druk zet dan bij ond. 
Slechte reduitaten op dchool kunnen 
leiden tot een negatief zelfbeeld." 

Ook op het vlak van alkohol-
gebruik skoort ons land slecht. 
Bij de elfjjirigen stelt 14% van 
de jongens en 6% van de meisjes 
tenminste éénmaal per week cd-
koholische drank te gebruiken. 
Enkel Wales skoort nog iets 
hoger. 

ALKOHOL 

Bij de -vijftienjarigen lopen die 
percentages op tot 37% bij de 
jongens en 24% bij de meisjes. 
Zweden, Spanje en Wales doen 
het daar nog slechter dan wij, 
maar -wij bhjven aan de hoge 
kant. Polen bijvoorbeeld skoort 
bij de •vijftienjarigen slechts 10% 
alkoholgebruik bij jongens en 
3% bij de meisjes. 

Als faktoren die aangehaald 
worden om alkohol te drinken 
behoren o.m. niet kunnen pra
ten met de ouders. Niet veel 
beweging, niet graag naar 
school gaan, slechte resultaten 
heden en ochtendmoeheid. 

Wat roken betreft, een andere 
belangrijke faktor op het gebied 
van gezondheidsrisiko's, skoort 
ons land •wel vrij behoorUjk. 

MEISJES ROKEN MEER 

Bij de el^arigen rookt slechts 
0,7% van de jongens dagelijks 
(0% bij de meisjes). Bij de der
tienjarigen lopen die cijfers op 
tot respektievelijk 3,2% en 1,2% 
en bij de -vijftienjarigen tot 
10,1% en 12,6%. (opvallend is 
dat van die leeftijd af meisjes 
méér roken dan jongens. Toch 
zitten •wij bij de ,,kopgroep" van 
de ,,•weinig" rokers samen met 
Oostenrijk en Polen. De Finnen 
spannen hier de kroon met liefst 
27,9% van de vijftienjarigen en 
24,9% van de meisjes die da-
geUjks een paffertje opsteken. 

Deze studie ging van start in 
1982 met enkel vier landen. In 
1985-1986 kwam daar onder 
meer Wallonië bij en in I989-'90 
Vlaanderen. Momenteel zijn er 
reeds 24 landen bij betrokken. 

Hilda Uytterhoeven 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '94 

VU-VERKOZENEN EN KOALITIES 
Onze redaktie heeft gepoogd een giobaaL overzicht te geven 
van de verkozenen op VU-Lijdten en op door de VU 
gesteunde Lijéten bij de jongste geineenteraaddverkiezingen. 
Vooral bij karteb b het niet altijd gemakkelijk de jubte 
Informatie te verkrijgen. Zlj ondernam ook een poging om 
de reed<i gefloten betttuur^meerderheden met VU'er^ te 
achterhalen. Dit overzicht b verre van volledig, daarom 
verzoeken wijdeplaattfelljke verantwoordelijken de redaktie 
op onjuistheden te wijzen zodat deze In een volgende uitgave 
kunnen worden rechtgezet. 
Tevens brengen wij enkele vraaggesprekken nut mensen die 
In hun dtad of gemeente een blezondere rol hebben gespeeld. 
De gemeenten waarde VU mee In een bestuurt meerderheid 
stapt werden In vetjes afgedrukt. 

PROVINCIE ANTWERPEN 

ARR. ANTWERPEN 
In Aartselaar verliest de VU 
haar 2 zetels. 

In Antwerpen-stad verovert de 
door de VU gesteunde lijst 
A N T W '94 9 zetels, daarop wer
den Hugo Schiltz en Clara Go
vaart verkozen. ^ 

In Boechout haalt de lijst van 
burgemeester Entbrouxk 
BV2000 6 zetels (-1) en gaat 
naar de oppositie. VU-verko-
zenen zijn daar: Fred Ent
brouxk, Wilfried Van Vlem, 
Koen T'Sijen. 

In Borsbeek verliest de VU 2 
zetels en komt op 2, J . Denil en 
W. Kiebooms. 

In Brasschaat behaalt I D E E 2 

zetels, als VU was dat ook 2. 
Herman Lauwers en Wim Van 
der Steen. 

In Brecht had de VU geen zetel, 
nu ook niet. 

In Edegem veroverde het kartel 
CVP-VU 15 zetels waarvan 3 
VU'ers. De VU maakt er deel 
uit van xle bestuursmeerder-
heid. De VU-verkozenen zijn: 
Joost Goris, Dirk Vergauwen 
en Willy Platteau. 

In Essen behoudt de VU haar 2 
zetels, F. Tobback en D. 
Smout. 

In Hove behoudt de VU 2 van 
haar 3 zetels, de dames N. 
D'Haene-Bellens en A. Rens-
Claes. 

DOORGAAN 

(Vervolg van blz. 1) 

stegen 'we^ van 1.200 stemmen 
nïiar 1.600, en behaalden ŵ e 
ook meer stemmen dan bij de 
verkiezingen van 24 november 
1991." 

• Zou de positie van de Vla
mingen niet veel sterker ge
weest zijn indien de VU ook 
deel had uitgemaakt van het 
kartel CVP-VLD? 

Bert Anciaux:,,Zeker en vast. 
Ik denk dat een Vlaams CVP-
VLD-VU-kartel wel vier ze
tels had kunnen halen. En nu 
behalen die drie Vlaamse par
tijen slechts 2 zetels. Ik vind 
die 2 zetels van VLD-CVP 
trouwens ook maar een bie-
zonder mager beestje. Ze had
den op vier of vijf zetels ge
hoopt. Wel, hun pretentie was 
voorbarig. Want ik wil er even 
aan herinneren dat het met 
onze schuld was dat we met 
hen geen kartel gevormd heb
ben. Dat %vas de keuze van de 
VLD, die tegen de VU een 
veto gesteld had." 

• Klopt het dat de VU zijn 
zetel eigenlijk verloor aan het 
Vlaams Blok? 

Bert Anciaux: ,,Het klopt dat 
het Vlaams Blok één zetel be
haalt, en dat wij één zetel 
verliezen. Maar ik ben er zeker 

van dat •wij onze zetel met aan 
het Vlaams Blok verloren heb
ben. Van de kiezers die sedert 
1991 op de VU stemden, is 
volgens mij haast niemand 
naar het Vlaams Blok over
gegaan. Het Vlaams Blok 
heeft geen Vlaams profiel in 
Brussel. Het is er wel een 
protest- en anti-migrantenpar
tij. Bij de Europese verkie
zingen behaalde het Blok Ln 
Brussel 2.100 stemmen, bijna 
I.OOO meer dan de 1.200 VU-
stemmen van toen. Nu be
haalde het Vlaams Blok echter 
maar 1.740 stemmen, honderd 
veertig meer dan wij. Wij heb
ben dus zeker niet aan het 
Vlaams Blok verloren." 

• Hoe verklaart U het verlies 
van de VU in de rest van 
Vlaanderen? 

Bert Anciaux: „Sedert 1988 
maakt de Volksunie moeilijke 
tijden mee, dat hoef ik u niet te 
zeggen. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat we vandaag 
in vergelijking met '88 op een 
dieptepunt zitten. Zoiets doet 
pijn. Maar toch geloof ik dat 
•W& met het huidig resultaat de 
basis kunnen leggen om uit het 
dal op te staan. Ik weet niet 
hoe •we de slechte resultaten 
van zondag hadden kunnen 
vermijden. Vernieuwing door
voeren lukt niet op één dag, 

In Kalmthout verwerft het door 
de VU gesteude KARTEL 8 
zetels, waarvan 1 VU: Jurgen 
Constandt. In Kapellen verloor 
de VU haar enige zetel. 

In Kontich verliest de VU haar 
2 zetels. In Lint tuimelt de VU 
van 7 naar 2 zetels, R. Ver-
cauteren en D. Van Germeersch 
zijn verkozen. 

In Mortsel haalt de VU 2 zetels 
(-2). E. Broeckx en R Hardy. 

In Ranst waar de VU met de 
CVP een meerderheid vormde 
steunde de partij lijst RANST 
en haalt daar 2 zetels: Hugo 
Janssens en J a n Helsen. 

In Schüde steunde de VU lijst 
GB en haalt 1 zetel: Jack Cou-
wels. 

In Schoten verloor de VU haar 
2 zetels. 

In Stabroek steunde de VU lijst 
I D E E en haalt 3 zetels en vormt 
er een bestuursmeerderheid, zij 
levert I schepen en de OCMW-
voorzitter. Verkozen zijn: D. 
Van Putten, L. Matthyssen, 
Koen Raets. 

In Wijnegem verliest de VU 
haar 3 zetels. In Wommelgem 
tuimelt ze van 7 naar 2 zetels, S. 
Geel en J . Ceulemans. 

In Zwijndrecht steunde de VU 
lijst G E M die 8 zetels krijgt 
waarvan 3 VU'ers: Oktaaf 
Mejmtjens, Mine Arts-Van 
Goethem, Katrien Vlieghe en 
dr. Walter De Smet. 

ARR. MECHELEN 
In Mechelen-stad gaat de VU 
van 3 naar I zetel. Koen An-

méiar is een proces dat zijn tijd 
nodig heeft. Misschien hebben 
ŵ e te weinig kampagne ge
voerd voor de provincieraads
verkiezingen ? Misschien heb
ben we te Vciak gezegd dat we 
van deze gemeenteverkiezin
gen geen nationale test wilden 
maken?" 
• In 1995 vinden kruciale 
verkiezingen plaats voor het 
federaal parlement en de 
Vlaamse Raad, die recht
streeks verkozen zal w^orden. 
Hoe denkt U tegen dan het tij 
te kunnen keren ? 
Bert Anciaux: ,,Zaterdag stel 
ik op de Partijraad de jaar
planning voor. Ik vrA er nog 
niet teveel over kwijt. Maar 
het voorstel bevat enkele 
krachtlijnen om inhoudelijk te 
werken rond belangrijke en 
aktuele tema's, en ook via ont
moetingsmomenten en massa
bijeenkomsten de mensen te 
laten zien dat de VU nog be
staat. Zowel op kommunautair 
vlak als op maatschappelijk 
gebied zullen we de besluiten 
van Wachtebeke en Leuven op 
bepaalde punten verfijnen en 
op andere punten radikalise-
ren. Het zal ook van kruciaal 
belang zijn om alle partijge-
ledingen, al de afdelingen en 
arrondissementen nauw te be
trekken bij dit gebeuren." 

(Pdj) 

In Berlaar wint ze I zetel bij, 
van 4 naar 5. Verkozen zijn: 
Walter Luyten, Raf Van Ag-
gelpoel, Staf Gysemans, Maria 
Vervloet en Frans Hendrickx. 
De VU krijgt 2 schepenen in 
een bestuursmeerderheid met 
de CVP. 

In Bonheiden heeft de hjst BR 
11 verkozenen, waaronder de 
VU'ers Jaak Van Assche, 
Ivonne Van Bosstraeten en Go
delieve De Wever. Van Assche 
wordt opnieuw schepen in een 
kolalitie met de CVP. 

In Bornem haalt de VU geen 
zetel, in Duffel verliest ze haar 2 
zetels. Net zoals in Heist-op-
den-Berg. In Lier gaan de 3 VU-
zetels verloren. In Nijlen valt de 

VU van 9 op 6 zetels maar 
vormt toch een bestuursmeer
derheid met de CVP. Verkozen 
zijn: Lode Van Dessel, Jef Van 
Weert, Jef Van Assche die sche
pen wordt, Rudy Verdonck, W. 
Caethoven en Liesbeth Van 
Bouwel. 

In Sint-Amands wint de VU 1 
zetel bij, van 3 naar 4. Ver
kozenen zijn Frans De Leeu-w, 
Aimé De Decker, J a n Moe-
yersoens en Femand Peers-
man. 

In St.-Katelijne-Waver tuimelt 
de partij van 5 neiar I zetel. 
Koen Hillemans. En in WU-
lebroek haalt het kartel VLD-
W D 3 zetels waaronder de 
VU'ers Wilfried Leemans en 
Noël Deiycke. 

HUGO SCHILTZ: 

EEN BEHOORLIJK RESULTAAT 
VOOR ANTWERPEN 94 

Antwerpen 94 behaalde 9 zetels 
en 15% van de stemmen. Een 
resultaat dat volgens de meeste 
waarnemers onder de verwach
tingen bleef. Het Vlaams Blok 
komt in Antwerpen als grote 
winnaar uit de bus. De partij 
behcialt 28% van de stemmen en 
18 zetels. 

• Vindt Hugo Schiltz het re
sultaat van Antrwerpen 94 een 
sukses? 

Hugo Schiltz: ,,Rekening hou
dend met enerzijds de uitslagen 
behaald bij de Europese ver
kiezingen en de tendenzen die 
hieruit te voorschijn kwamen, 
smderzijds met de praktische 
moeilijkheid op een vrij korte 
tijd een nieuw begrip, een 
nieuw^e naam en een nieuwe 
formatie aan de kiezer bekend 
en vertrouwd te maken en ten 
slotte in de derde plaats af te 
rekenen met ongelukkige, zij 
het zeer beperkte dissidenties 
van vrij eigengereide individuen 
zowel bij de CVP als bij de VU 
is het behaalde resultaat zeer 
behoorlijk. 

Vergelijkingen met de verkie
zingen van '88 hebben natuur
lijk geen enkele zin gelet op de 
grondige verschuivingen in het 
politieke landschap die sedert
dien zijn opgetreden." 

• Het Vlaams Blok rijfde 28% 
van de Antwerpse stemmen 
binnen. Is het gelukt om van 
Antwerpen 94 een alternatief 
te maken voor het Blok? 

Hugo Schiltz; ,,Alleen biedt 
Antwerpen 94 natuurlijk geen 
alternatief voor het Vlaams 
Blok. Hiervoor is een verdere 
bundeling van krachten nodig 
en moeten de demokratische 
partijen van Antwerpen zich 
ernstig bezinnen over de toe
stand en hun krachten vereni
gen." 

• Heeft U al enig zicht op een 
mogelijke bestuursmeerder
heid in Antwerpen? 

Hugo Schiltz: „Een nuchtere 
numerieke analyse gepaard aan 
een politieke ontleding leren dat 
minimaal drie partijen en wel-

hcht vier nodig zullen zijn om 
een fatsoenhjke bestuursmeer
derheid in Antwerpen te vor
men." 

• Meent U dat er voor U nog 
een opdracht weggelegd is in 
het bestuur van de Schelde-
stad? 

Hugo Schiltz; ,,Antwerpen 94 
heeft mij gevraagd de leiding 
van de operatie en van de lijst op 
mij te nemen met de duidelijke 
bedoeling beroep op mij te doen 
voor een belangrijke taak m het 
bestuur van deze stad en de 
leiding van de groep van Ant
werpen 94." 

• De VU heeft na 9 oktober 
alweer ^veinig reden tot fees
ten. Hoe ziet U de toekomst 
van de partij ? 

Hugo Schiltz: „Dat de VU als 
politiek gevoelige partij in deze 
periode van politieke verwar
ring niet zo goed in de markt ligt 
is een evidentie. De analyse 
hierover en de evaluatie van 
haar toekomstperspektieven 
laat ik over aan de bevoegde 
instanties van de partij. Ik zou 
het met fair vinden als oudere, 
die afscheid heeft genomen van 
het federale en Vleiamse po
litieke niveau, de les te •willen 
spellen aan de jongere ploeg. Zij 
moet de taak die zij op zich 
genomen heeft naar best ver
mogen uitvoeren. 

Duidelijk is dat een teruggrij
pen naar oude recepten van
zelfsprekend geen oplossing 
biedt noch het trachten kon-
kurrentie aan te gaan met de 
verbale extremiteiten van het 
Vlaams Blok." 

(pdj) 
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ARR. TURNHOUT 
In Turnhout-stad verliest de VU 
haar enige zetel. In Arendonk 
steunde de VU het kartel 
Nieuw, de VU'er Herman Her
mans werd verkozen. 

In Dessel behoudt de VU haar 5 
zetels, er wordt aan een be-
stuursmeerderheid gewerkt. 
Verkozen zijn: K. Van Dijck, W. 
Mandelings, R. Verwaest, F. 
Dries, H. Draulans. 

In Geel steunde de VU lijst 
GEEL. De VU'er L. Tops werd 
verkozen. 

In Herentals steunde de VU lijst 
VLD-EH. VU'er Frans Antho-
nis werd verkozen. 

In Herenthout steunde de VU 
lijst EENH, 3 \TJ 'ers haalden 
een zetel. Verkozen zijn: Staf 
Driesen, Machteld Ledegen, 
Joep Cambré. 

In Hulshout veroverde de VU I 
zetel, M. Meurrens. 

In Laakdal steunde de VU lijst 
Nieuw die 6 zetels haalde waar
onder dezen van VU-onder-
voorzitter Patrik Van Krunkels-
ven (wordt burgemeester), Mia 
Maes, Frans Depeuter en 
Freddy Jans . 

In Mol behield de VU I zetel (-
2), er wordt aan een bestuurs-
meerderheid gewerkt. Verko
zen is: R. Geyzen 

In Oud-Tumhout steunde de 
partij lijst GEM.BEL, de enige 
zetel gaat naar VU'er W. Go
ris. 

In Westerlo steunde de VU lijst 
W Z O O O die 10 zetels haalde 
waaronder VU'er J . Thijs. 

WALTER LUYTEN: 

WIE OPHOUDT ZICHZELF 
TE ZIJN, HOUDT OP 
BELANGRIJK TE ZIJN 

In Berlaar boekte de Volksunie
lijst van en met gewezen senator 
Walter Luyten één zetel winst. 
Walter Luyten had zichzelf op 
de vijfde plaats gezet, de strijd-
plaats, en de inwoners van Ber
laar een opdracht gegeven: als u 
•wil dat Walter Luyten er nog bij 
is, zorg er dan voor! De Ber-
larenaren zorgden ervoor. 

Walter Luyten: ,,Ons sukses is 
het gevolg van een bestendige 
werking. We gaven driemaan
delijks een stevig blad uit: 
Vlaamse Bundeling. En, niet 
onbelangrijk: ŵ e maken onder
ling geen ruzie. We hadden bo
vendien een goede kopman, die 
bij de bevolking voldoende ge
loofwaardig overkwam om bur
gemeester te zijn. 

• Hoe staat het met de ko-
alitievonning ? 

Walter Luyten: „We hebben 
met de CVP een koalitie ge
vormd die samen 13 van de 21 
zetels heeft. In deze koalitie 
heeft de VU twee schepenen. 
Ikzelf word schepen van On
derwijs en Kuituur. Het is voor 
het eerst sedert 1964 dat de VU 
hier aan het bestuur is. Ik heb 
jarenlang alleen in de gemeen
teraad gezeten, van 1964 tot '82. 
Toen behaalden we twee zetels. 
En sedertdien ging het vooruit: 
in '88 vier zetels, en nu missen 
•we op een haartje een zesde 

zetel. Ik zou zeggen: hoe slech
ter het met de VU nationaal 
gaat, hoe beter het in Berlaar 
loopt." 

• Hoe verklaart U het dan dat 
de VU het in de meeste andere 
gemeenten niet zo goed doet 
als in Berlaar? 

Walter Lu3ften: „Ik zeg altijd: 
durf voor uw gedacht uitkomen, 
ook bij tegenwind. We mogen 
als VU geen identiteitsschaamte 
hebben. Wie ophoudt zichzelf te 
zijn, houdt op belangrijk te 
zijn.' 

(Pdj) 

WILLY KUIJPERS BURGEMEESTER: 

VLAANDEREN OPBOUWEN 
VAN BENEDEN UIT 

De Volksunie behield in Herent 
acht zetels van de 25. Senator 
Willy Kuijpers behaalde 2.173 
stemmen. Dat is ongeveer één 
op zes uitgebrachte stemmen, 
700 minder dan het totaal van 
de CVP, na de VU de sterkste 
partij in Herent. Kuijpers wordt 
burgemeester. Een oude droom 
wordt werkelijkheid ? 

Willy Kuijpers: ,,Ja, zo zou je 
het kunnen zeggen! Ik hoop 
met onze goeie VU-ploeg een 
stuk integraal federalisme waar 
te maken. Vlaanderen opbou-
•wen van beneden uit. En dit ook 
met jongeren. We hadden er 
tien op onze lijst staan !" 

• De VU houdt mooi stand in 
Herent. Hebt u daar een ver
klaring voor? 

Willy Kuijpers: ,,Ons stem
menaantal gaat sedert 1970 nog 
steeds vooruit. Een heel stuk 
zelfs... Onze 26,6% hebben we 
verdiend door in elke wijk van 
onze drie dorpen zes jaar kei
hard te werken. Geen enkel 

> probleem lieten we onbehan
deld." 

• De partij verliest op vele 
plaatsen. E^n reaktie? 

Willy Kuijpers: ,,De moeheid 
der jaren; de onderlinge ruzies; 
het mekcuar-het-licht-in-de-
ogen-niet-gunnen vormen naast 
het algemeen onderwaarderen 
van het federalisme zeker be
langrijke faktoren. Waar 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 

ARR. HALLE-VILVOORDE Seghers en R Hiel. 

vriendschap heerst en gedach
ten leven houden we stand." 

• Hoe ziet U de toekomst van 
de Volksunie ? 

Willy Kuijpers: ,,Hoe men het 
ook draait of keert, de vraag 
blijft gesteld welke partijvorm 

het best Vlaanderen kan dienen. 
Hopelijk vinden beleidsmensen 
mekaar om het demokratisch 
volksnationalisme en het inte
graal federalisme als streefdoel 
operationeel te maken." 

(Pdj) 

In Affligem trok Annemie Van 
de Casteele, VU-ondervoorzit-
ter, de lijst AFFLIG. Zij is de 
enige VU'verkozene op 9 
zetels. 

In Halle bezet Juul Denaeyer 
de enige VU-zetel. 

In Asse steunde de VU lijst 
KARTEL die 9 zetels veroverde 
waaronder de VU'ers Etienne 
Keymolen en Mon De Vis. In 
Beersel is de VU goed voor 2 
zetels. Els Germis en Jef 
Croonenbergs. 

In Dilbeek viel de VOLKS-lijst 
van I I naar 4 zetels, de VU'ers 
Jef De Ridder, Henri Van der 
Meersche, J a n Van den Haute 
en Willy Seghers zijn verk
ozen. 

In Gooik viel de door de VU 
gesteunde NCP-lijst van 9 naar 
7 zetels. 

In Grimbergen veroverde een 
herboren VU I zetel. Kris Cu
rias. In Herne kreeg de door de 
VU gesteunde lijst I N Z E T 1 
zetel. 

In HoeUaart kreeg de door de 
VU gesteunde lijst geen verk-
ozenen. 

In Kampenhout werd op de lijst 
SAMEN (8 zetels) de VU'er 
Roger Swinnen verkozen. 

In Kapelle-op-den-Bos steunde 
de VU het kartel VCD dat 6 
zetels haalde waaronder 2 
VU'ers: Carl De Keersmaeker 
en Josephine Lamberts. 

In Lennik haalde de lijst van 
burgemeester Van Vaerenbergh 
L ENNIK 6 zetels. De verko-
zenen zijn: Van Vaerenbergh, 
Van Belle, Van Kelecom, De 
Cuyper, Herremans en De 
Wolf. De fraktie gaat naar de 
oppositie. 

In Kr£Uiinem behaalde het 
Vlaamse KARTEL 5 zetels 
waaronder mevr. Ria Platel- De 
Weirdt (VU) en I OCMW-
zetel. 

In Liedekerke haalde de VSD-
lijst met VU'ers 4 zetels, er werd 
geen VU'er verkozen. 

In Linkebeek was het Vlaams 
kartel LK 2000 goed voor 2 
zetels, maar haalde geen 
OCMW-zetel. 

In Londerzeel steunde de VU 
lijst VO wciarop VU'er Frans 
Van Dooren verkozen werd. 

In Machelen ging de VU van 2 
naar 3 zetels en blijft er in de 
bestuursmeerderheid met de 
SP. Verkozen zijn Hüde An-
ciaux, M. Vaneste en G. 
Lagae. 

In Meise tuimelde de VU van 7 
naar 2 zetels en gaat naar de 
oppositie: H. Cornells en L. Van 
Den Brande. 

In Merchtem werd op de kar-
tellijst ANDERS de VU'er 
Louis Vrijders verkozen. In Op
wijk haalde de lijst LTD 9 ver-
kozenen waaronder de VU'ers 
Patrick Desmet en Walter Van 
de Putte. 

In Overijse haalde de lijst 
0V2000 3 verkozenen met als 
VU'er Marcel De Broyer. 

De lijst VGP in Pepingen 
haalde 4 verkozenen waaronder 
de VU'er Jef Mertens. 

In Roosdaal behaalde de VU 3 
zetels: Linda Van de Heede, F. 

In St.-Genesius-Rode is de 
Vlaamse lijst R O D E goed voor 
3 zetels. 

In Steenokkerzeel steunde de 
VU lijst A N D E R S die 6 ver
kozenen haalde waarvan de 
VU'er Ghislain Adams I zetel 
bezet. 

In Temat steunde de VU de lijst 
van de burgemester LVB, die 
haalde 14 zetels waaronder de 
VU'er Staf Kiesekoms. 

In Vilvoorde verloor de VU 
haar enige zetel. In Wemmei 
behoudt de partij haar zetel in 
de persoon van J a n Verhasselt. 
In Wezembeek-Oppem be
houdt de Vlaamse lijst D W O 4 
zetels. In Zaventem behaalt het 
kartel CVP-VU 7 zetels waar
van 1 VU'er, Roger Artois. 

In Zemst gaat de VU van 3 na^r 
1 zetel, F. Vandezande. 

ARR. LEUVEN 
In Leuven verloor de VU haar 2 
zetels. In Aarschot haalde de 
door haar gesteunde lijst CVP-
VU I I zetels, VU-verkozene is 
Sim Verbruggen. In Bertem 
verloor de VU haar zetel. In 
Bierbeek tuimelde ze van 4 naar 
2 zetels die toekomen óian Her
man Van Autgaerden en Luk 
Van Hoorenbeek, onderhande
lingen zijn nog bezig. 

In Boortmeerbeek steunde de 
VU lijst D O E N die 3 zetels 
haalde w^aaronder de VU'ers 
Nieke Deleebeeck-Baudet en 
Paul Fock . 

In Diest verloor de VU haar ene 
zetel. 

In Haacht steunde de VU de 
lijst DNA. Twee van de 3 ver
kozenen zijn VU'ers: Mark Ver-
mylen en Paula Jaubin. 

In Herent behield de VU haar 8 
zetels en gaat in de bestuurs
meerderheid met WiUy Kuijpers 
als burgemeester. Andere ver
kozenen zijn: WJliam Van 
Hoorenbeek, Luc Draye, Jos 
Bex, Roger Castelein, Armand 
Van Laer, Kris Gielens en Pa
trick Zonderman. 

In Huldenberg blijft de koalitie 
bestaan met Jos Trappeniers 
(VU) als schepen. 

In Kortenaken werd op de lijst 
GBL-VLD I VU'er verkozen, 
Paul Hermans. 

In Kortenberg is de verkozene 
van lijst J O N G een VU'er, Dirk 
Strompers. 

In Oud-Heverlee steunde de 
VU lijst N I E U W (CVP-VU-
Agalev). De VU'er Bert Van
hamel w^erd verkozen. 

In Rotselaar stond zij achter 
lijst E E N D R die met de CVP 
een bestuursmeederheid uit
maakt. VU'er Vic Longin wordt 
schepen. 

In Tervuren steunde de VU lijst 
NET die 3 verkozenen haalde 
met 2 VU-zetels: Annemie Ra-
stelli en Monika Bruylandt-Van 
de Velde. 

In Tielt-Winge waren VU-kan-
didaten te vinden op lijst SOS 
die 2 zetels haalde waaronder 
VU'er Marcel Smeekens. 

In Tienen verloor de VU haar 3 
zetels. 
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PROVINCIE LIMBURG 
JOHANSAUWENS: 

STEMMENREKORD EN BURGEMEESTER 

ARR. HASSELT 
In H a s s e l t behield de V U h a a r 
enige zetel, F r i eda Brepoels . 
E^n V U ' e r zal deel u i tmaken 
v a n de bes tuu r smee rde rhe id . 

In A s b e h o u d t de lijst van V U -
b u r g e m e e s t e r J o s Truyen h a a r 
8 zetels, T ruyen blijft b u r g e 
mees te r en de V U du id t d e 
O C M W - v o o r z i t t e r aan . 

In H a m s t eunde de V U lijst 
D O E N die 1 zetel haa lde m a a r 
geen VU'e r . 

In H e r k - d e - S t a d s t eunde de 
V U lijst N i e u w die haa r 4 zetels 
behield, er k o m t een koalit ie 
V U - S P me t twee V U - s c h e p e -
nen . Verkozen zijn: L a u r e n s 
Appe l tans , Ba r t Raskin , J a n 
Spoo ren en Lo G u y p e n . 

In H a l e n m a a k t e de V U deel ui t 
van he t kar te l C V B da t 4 zetels 
haalde. 

In H e u s d e n - Z o l d e r w a r e n V U -
mensen te v inden op N I E U W , 
de lijst haa lde 9 

zetels. D e V U - v e r k o z n e n zijn: 
S i m o n n e J a n s s e n s - V a n o p p e n , 
J a a k Van den Weyngae r t , Toni 
Beer ten , Louis Sch roeyen en J o 
Me lo t t e . D e koalit ie me t de 
C V P is gesloten, er k o m e n 3 
V U - s c h e p e n m a n d a t e n . 

I n L u m m e n s t eunde de V U 
R U I M , de lijst haal t 2 zetels . 

In Tessender lo t r a d he t kar te l 
V K D aan met V U - s t e u n , de lijst 
haa lde 5 zetels . 

In Z o n h o v e n k reeg he t ka r te l 
Z o n h o v e n 2000 V U - s t e u n , er 
w a r e n 6 ve rkozenen . 

E n in Z u t e n d a a l w e r d Z V P 
ges teund , d e lijst k r e e g 6 
zetels. 

ARR. TONGEREN 
In B i l z e n k o m t er een koali t ie 
V U - S P - V L D m e t J o h a n Sau -
w e n s als burgemees te r . 

D e lijst van Vemieu 'wing k r e e g 
14 zetels, de V U levert naas t d e 
b u r g e m e e s t e r ook n o g 3 sche
p e n e n . 

In Borgloon w e r d het kar te l 
D O E N ges teund , de lijst k r eeg 
6 zetels m a a r ne t geen V U -
ve rkozene ( L u k R o b e y n s ) . 

In Hoese l t w e r d de lijst H A P 
ges t eund die 7 zetels k r eeg me t 
V U ' e r s : M a r i e - J o s é M a e s en 
mevr. Boelen-Hel l inx . 

In Lanaken s t eunde de V U lijst 
I N Z E T die 6 zetels haa lde . E r 
k o m t een b e s t u u r s m e e r d e r h e i d 
met de V L D , dr. Piet Van Ber-
kel w^ordt schepen . 

In M a a s m e c h e l e n ver loor de 
V U hciar 2 zetels. 

In Rietnst s t eunde de V U lijst 
N I E U W die 4 zetels haa lde . 
V U ' e r J a n P e u m a n s w o r d t bur 
gemeester , a n d e r e ve rkozenen 
zijn: G e r a r d S t r a t e rmans , Id ian 
W o u t e r s en G a b i Konings . 

In Voeren g ing de de Vlaamse 
lijst V O E R . B L v a n 6 n a a r 7 
zetels. D e Happar t - l i j s t ver loor 
1 zetel. E e n Vlaming w o r d t 
schepen . 

ARR. MAASEIK 

In M a a s e i k w^aren e r t w e e d o o r 
de V U ges t eunde lijsten, o p 
geen enkele w e r d een V U ' e r 
ve rkozen . In Bochol t haa lde de 
lijst J O O S T E een onvol
doende . 

In Bree ve rove rde de d o o r de 
V U ges t eunde hjst B r e e k 8 ze
tels, me t als V U ' e r R u d y C o -
ber. 

In DUsen-S tokkem s t eunde de 
V U lijst D O E N , de ve rkozen 
V U ' e r s zijn: Th ieu Lowis en 
R e n é Verheyen . 

In H a m o n t - A c h e l s tonden 
V U ' e r s o p lijst B A L A N S 

In N e e r p e l t is de ve rkozene van 
lijst N I E U W d e V U ' e r F r a n k 
Seu tens . In O v e r p e l t w e r d e n 
J e f Van Bree en L i n d a Vissers 
ve rkozen op hjst A K T I E F . In 
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n is d e 
ve rkozene v a n I N S P R K de 
V U ' e r M a r c e l Pu t . 

D e ve r t egenwoord ige r van de 
V U in de Vlaamse reger ing 
s laagde er in zijn thu i sgemeen te 
Bilzen in de n e e r g a a n d e t r end 
van de V U te coun te ren . D e V U 
ging er mee r dan t ien p rocen t 
voorui t . J o h a n Sau-wens be
haa lde 6.790 s t emmen van de 
19.526. D a t is ongevee r één op 
drie u i tgeb rach te s t emmen . 

• In B i l zen behaalde U tegen 
al le trends in een schi t terend 
resultaat. 

J o h a n Sau'wens: , , J a , da t is ten 
eers te he t resul taa t van h a r d 
w e r k e n , en een l angzame m a a r 

f estage opbouw. O n s sukses is 
et sukses van de ganse g roep . 

Bilzen is een gemeen te me t 5 
VU-afde l ingen en ongeveer 800 
leden. H e t k o n t a k t met de be
volk ing ligt ons zeer n a u w aan 
he t ha r t . 

W e zijn h ier in 1970, voor de 
ftisies van de gemeenten , met 
één gemeen te raads l id begon
nen . In 1976 k l o m m e n ^ve met 
d e fusies op to t vier gemeen
te raads leden . In 1982 s tegen w ê 

to t 9, in 1988 to t 12 en nu 
bere iken w^e me t 14 gemeen
te raads leden bijna de abso lu te 
mee rde rhe id . E^n p a a r lokale 
lijsten d e d e n ons z o n d a g de a b 
solute m e e r d e r h e i d on tg l ippen . 

Ik moet d a a r nog een t w e e d e 
ve rk la r ing aan toevoegen . In 
1988, toen w^e ook fors vooru i t 
gegaan w a r e n , s m e e d d e m e n 

een an t i -Sauwens-koa l i t i e . D ie 
koalitie heeft de voorbi je zes 
jaa r een slecht beleid gevoerd , 
da t z o n d a g afgestraft \verd ." 

• U -wordt burgemees ter? 

J o h a n Sau^vens: , , J a , ik ^vord 
o p n i e u w burgemees te r . W e le
veren bovend ien n o g dr ie sche
penen in een koalit ie me t S P en 
V L D . " 

• D e V U g ing in L imburg o p 
ve le plaatsen achteruit . H e b t 
U daar een verklar ing v o o r ? 

J o h a n S a u w e n s : , ,Da t is zo. 
M a a r op sommige p laa tsen hiel
den w e d a n w e e r goed s tand , of 
g ingen w e vooru i t . W e moe ten 
de ach t e ru i tgang in L i m b u r g 
re la t iveren. W a n n e e r je verge
lijkt met de resu l ta ten van de 
E u r o p e s e verk iez ingen , g ingen 
w e in L i m b u r g zelfs vooru i t . 
Enke le méianden ge leden be 
haa lden -we in L i m b u r g globaal 
6 ,5%. Z o n d a g behaa lden w e in 
de g e m e e n t e n 7 ,8%." 

(Pdj) 

FRIEDA BREPOELS: 

EEN SERIEUZE GELOOFWAARDIGHEID OPBOUWEN 
In Hasse l t behaa lde d e V U één 
gemeente raadsze te l . E e n ver 
n i euwde en ver jongde p loeg wil 
e r p r o b e r e n he t tij te ke ren . 
Vooral in L i m b u r g lijkt d e V U 
bij deze verk iez ingen te ver 
liezen a a n de V L D . G e w e z e n 
VU-voorz i t t e r J a a k Gabr ie l s 
s leurt heel \vat VU-k ieze r s mee 
n a a r de l iberale par t i j . 

• Is he t ver l ies in L imburg 
vooral daaraan te wij ten ? 

Fr ieda B r e p o e l s : , ,Zeke r in 
Hasse l t niet . D a a r h e b b e n w ê 
he t eigenlijk vrij goed gedaan . 
W e h a d d e n in Hasse l t één ver
kozene , die overge lopen is n a a r 
d e CVP. W e v e r t r o k k e n er d u s 
eigenlijk v a n nul. W e h e b b e n 
een nieu-we, jonge en en thou
siaste p loeg g e v o r m d die zeke r 
pe r spek t ieven b ied t voor de toe
komst . D a t het deze kee r bij een 
ve rkozene gebleven is, ligt ook 
een beetje aan de polarisat ie in 
Hasse l t tussen de twee k a n d 
idaa t -burgemees te r s , R o p p e en 
Stevaer t . D e V U is d a a r een 

beetje tussen de twee stoelen 
geval len. J e rneig ook niet ver 
ge ten da t ik een n ieuwe kan 
d idaa t w^as in de s tad. J e heb t 
toch een beetje tijd nodig o m het 
vertrouw^en te ^vinnen bij de 
mensen . 

O v e r he t a lgemeen h e b b e n ^ve 
in L i m b u r g natuur l i jk we l v a n 
de overloperi j n a a r de V L D te 
lijden gehad . Alaar w^e wis ten 
vooraf da t w e he t niet makkeh jk 
zouden h e b b e n . Voor de p r o 
v inc ie raad b v b . behacdde J e f 
Van Bree de k iesdrempe l niet, 
w a a r d o o r w^e he t hele n o o r d e n 
v a n L i m b u r g kwij t speelden. 

Ik zou toch ook wil len opmer 
ken da t w e hier in L i m b u r g heel 
w a t h inde r o n d e r v o n d e n ' h e b 
ben v a n het nat ionale pleidooi 
voor de afschaffing van de p r o 
vincies . 

Hee l w a t mensen v roegen m e : 
"Als d e V U dasi toch de p r o 
vincies wil afschaffen, w a a r o m 
zouden w^e v o o r de provincie-
reiadsverkiezingen d a n nog voor 
de V U s t e m m e n ? " Bovend ien 
h e b b e n ^ve d a a r een beetje he t 
nadeel van de g e m e n g d e lijsten 
en de lijsten me t een a n d e r e 
naam. D e kiezer van die ge
meentel i jke lijsten legt niet zo 
makkel i jk de l ink naa r de V U 

v o o r de p rov inc ie raadsverk ie 
z ingen. 

Toch zou ik he t slechte resul taa t 
•willen re la t iveren. D e naak t e 
cijfers du iden o n m i s k e n b a a r 
een p rocen tuee l verl ies aan , 
m a a r daa r t egenove r s taat da t 
w e he t ge luk h e b b e n toch te 
k u n n e n par t i c iperen in heel w a t 
b e s t u u r s m e e r d e r h e d e n . E n da t 
is ook belangri jk. Van daa ru i t 
k u n n e n w e v e r d e r bewijzen w a t 
w e w a a r d zijn." 

• O n d a n k s he t ver l ies blijft de 
V U inderdaad dee l u i tmaken 
van d e bes tend ige deputat ie . 
O o k in Hasse l t gaat de V U m e t 
één zete l m e e besturen. 
W a a r o m ? 

Fr ieda B r e p o e l s : , ,We h e b b e n 
eigenlijk geen keuze . In 1991 
zijn w e er in ges laagd o m de 
C V P uit de depu ta t i e te h o u d e n . 
W e wi lden me t de hu id ige p loeg 
ons beleid voor tze t t en . Alaar 
d a n is de V U nodig . Als wij geen 
deel zouden u i t m a k e n van de 
nieu-we deputa t ie , moe t m e n te

r u g d e C V P opvissen. W a t Hcis-
selt betreft , v ind ik he t een 
voordee l da t w e me t dezelfde 
vemieu-wde en ver jongde afde
ling o p twee f ronten k u n n e n 
str i jden, in de gemeen t e en in de 
provincie , vermi t s he t om de
zelfde koa l i t i emeerde rheden 
gaa t . Ikzelf blijf in de d e p u t 
at ie ." 

• D e partij ver loor niet a l l een 
in Limburg, maar z o w a t 
overal . E e n verk lar ing? 

Fr ieda B r e p o e l s : , ,He t is n u al 
j a ren aan een s tuk da t de med ia 
ons eigenlijk dood schri jven. O p 
den d u u r laat zoiets natuur l i jk 
sporen na . H e t zal zeker niet 
gemakkel i jk zijn op het tegen
deel te bewijzen. Ik d e n k da t er 
in d e eers te plsiats nood is a a n 
he t o p b o u w e n van een ser ieuze 
ge loofwaardigheid op nat ionaal 
vlak. Z o l a n g er na t ionaal geen 
g ro te ge loofwaardigheid ont 
staat , is het zeer moeilijk om die 
ge loofwaardigheid ook lokaal 
ui t te b o u w e n . " /'od*"» 
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PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

ARR. GENT-EEKLO 
In Gent tuimelde de VU van 3 
naar 1 zetel, haar enige ver-
kozene Lieven Decaluwé werd 
gevraagd mee in de bestuurs-
meerderheid te treden. In Aalter 
steunde de VU lijst G R O E P die 
5 verkozenen haalde. Guido 
Van Nieuwenhuyse, Mieke Van 
de Kerckhove en August Persjm 
zijn de VU'ers. 

In Deinze haalde de VU in '88 3 
zetels, dit keer nog 1 zetel in de 
persoon van Geert Decaluwé. 

In Assenede zijn voor de VU 
Guido De Pestel en Etienne Van 
de Veire verkozen. 

In De Pinte steunde de VU lijst 
DPZ-VU die 1 zetel haalde, 
maar geen VU'er. 

Deze week in 

<ff iWKit f WAeiSM Her MAAH 

A < ^ 
•AAM, 

nationa\ep*5fj;t,„sgang, 

Het monster in ons 
De mens, een wolf voor de andere Nieuw 

onderzoek naar de wortels van geweld roept 

kontroverse op erfelijkheid, milieu, biologie 

of psychologie, wat speelt de belangnjkste 

roP Deze week in Knack 

Speciaal Modern Interieur 

Inteneur 94, minimal design en de meuwe 

meubeltrends in Milaan Speciale aandacht 

voor de keuken en inteneurs met een klare 

lijn Deze week in Weekend Knack 

En verder.. 
• Wat met de medische aansprakehjkheid' • 

• Waar staan de straathoekwerkers'' • 
Brussel, een suksesvol zakencentrum • 

hiterview Europees parlementsvoorzitter 
Hans Hansch • Kanselier Helmut Kohl 

voor de Duitse parlementsverkiezingen • 
Gesprek met dissident Cabrera Infante 

over Cuba • Het adderkluwen Sudan • Het 
filmfestival van Toronto • Alexej von 

Jawlensky schilderde liederen 

Khack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

ELKE WOENSDAG TE KOOP 

In Destelbergen verloor de VU 
haar twee zetels. 

In Evergem behaalde de lijst 
van Paul Van Grembergen 11 
zetels en vormt een bestuurs-
meerderheid met de CVP. De 
VU-verkozenen zijn: Van 
Grembergen, Lieve Grypdock, 
Paul Van de Kerckhove, Roland 
Bruynbroeck, Robert Bekaert, 
Luk U3^endaele, Mark Taets en 
Ronny De Clercq. 

In Gavere steunde de VU lijst 
V O D die 8 zetels haalde. In 
Lochristi haalde de VU op
nieuw geen zetel. 

In Lovendegem stond de VU 
achter lijst GBVU, de VU'er 
Hugo Van der Cruyssen is op
nieuw verkozen. 

In Melle waar ze I zetel had 
steunde de VU lijst V R I J . M die 
2 verkozenen haalde: Rita Pau-
welsrMoenaert en Freddy Van 
de Putte. 

In Merelbeke stonden VU-
mensen op lijst MVP, deze 
haalde 4 verkozenen wciaronder 
de VU 'ers Paul Martens en Paul 
De Belie zij sloten een bestuurs
akkoord met CVP en Agalev. 

In Nevele werd Hugo Ver-
haeghe als enige VU'er ver
kozen. 

In St.-Martens-Latem ver
overde burgemeester Bob Van 
Hooland met zijn W E L Z I J N -
lijst de volstrekte meerderheid 
(10 zetels) en wordt opmeuw^ 
burgemeester. 

In Wachtebeke kwam de VU 
niet meer op maar steunde 
WABEKE dat 1 zetel veroverde 
in de persoon van VU'er Mark 
Van Grembergen. 

In Kaprijke steunde de VU lijst 
SAMEN die 9 zetels haalde met 
als VU-kozenen: Daniël Cop-
pejans (wordt schepen) en 
Francine Moens. 

In Zomergem is de VU'er An
dre Martens verkozen. 

ARR. DENDERMONDE 
In Dendermonde steunde de 
VU lijst INZET die 18 zetels 
haalde, daarvan gaan er 4 naar 
de VU. Verkozen zijn: Ferdi 
Willems, Herman Van den Ab-
beele, Lutgard De Beul en Her
man Burghgraeve. Over de ver
deling van de mandaten is er 
nog geen uitsluitsel. 

In Berlare steunde VU lijst AN
D E R S die 10 zetels veroverde. 

In Buggenhout stonden VU'ers 
op hjst BAL, de VU'er Jef Ver-
haeghe werd verkozen. 

In Laarne vormden ID en VU 
een kartel dat 6 zetels haalde 
waaronder de VU'er André De 
Rycke. 

In Lebbeke ging de VU van 3 
naar 4 zetels. Verkozen zijn: 
Dirk De Cock, Willy Bosman, 
Cx)is Willems en Marcel Ver-

In Wetteren valt de VU van 6 op 
0. 

In Wichelen verliest de VU haar 
enige zetel. In Zele moet de lijst 
van burgemeester Jef De 
Bruyne twee zetels inleveren en 
gaat van 12 naar 10 zetels, hij 
wordt opnieuw burgemeester. 
De VU duidt 3 schepenen en de 
OCMW-voorzitter aan. 

ARR. SINT-NIKLAAS 
In St.-Niklaas behoudt de VU 2 
van haar 4 zetels, Nelly Maes ea 
Lieven de Handschutter. In Be-
veren gaat de VU van 5 naar 3 
zetels, Boudewijn Vlegels, Crut-
zen en Kegels. 

In Kruibeke steunde de VU de 
lijst Denert, deze haalde 12 ze
tels. De VU-verkozenen zijn: 
Luk Verbiest (schepen), Annie 
Cortebeek, Alimi Wuyts (sche
pen), Irene Gorrebeek, Ray
mond De Rouck, Fons Claes 
(OCMW-voorzitter), Saskia 
Bressinck. 

In St.-Gilhs-Waas steunde de 
VU lijst P L O E G die 8 zetels 
vergaarde waaronder de 4 
VU'ers Hugo Stuer, Robert Van 
Duyse, Lucie De Munck en 
Erik Maes. 

De lijst GEBE in Stekene is van 
VU-strekking en haalde 9 ze
tels. 

In Temse verloor de VU haar 
enige zetel. 

ARR. AALST 
In Aalst werden 2 VU'ers ver
kozen: Danny Denayer en An-
toine Vanderheyden. Op de lijst 
DAENS in Denderleeuw -werd 
VU'er Erna Scheerlinck ver
kozen. 

In Erpe-Mere steeg de VU van 
3 naar 4 zetels. Verkozen zijn: 
J a n Caudron, J a n De Vuyst, 
Dirk Beurms en Erwin De 
Jonge. 

In Geraardsbergen verloor de 
VU haar enige zetel. In Haaltert 
ging de VU van 2 naar I : Hans 
Sonck. In Herzele eveneens: 
Staf Van de Vijver. Lede bleef 
op I VU-zetel: Robert Bae-
yens. 

In Nmove leverde het kartel 
CVP-VU 8 zetels op W£iarvan 1 
voor Georgette De Kegel. In 
Zottegem werd geen VU'er 
meer verkozen. 

ARR. OUDENAARDE 
Het CVP-VU-kartel in Oude
naarde haalde 11 zetels mjiar 
geen VU'er. 

In Brakel werd dr. Lieven Bau-
wens als enige VU'er verkozen. 
Op de door de VU gesteunde 
GB-lijst te Kluisbergen werd 
Paul van de Walle verkozen, de 
lijst heeft de volstrekte meer
derheid. (11 zetels) 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

ARR. BRUGGE 
In Brugge behaalde de VU nog 
I zetel, 3 gingen er verloren. J.-
M. Bogaert is VU-raadslid. 

In Beernem steunde de VU lijst 
DVP die I zetel haalde. Er is 
geen VU-verkozene. 

In Blankenberge werd samen
gewerkt met de CVP. Geen VU-
verkozene. Er wordt wel een 
OCMW-mandaat toege\vezen 
aan de VU. 

In Damme had de lijst AN
D E R S een VU-strekking maar 
geen verkozene. 

In Knokke-Heist werd VU'er 
Ingrid Janssen-Reubens verko
zen op lijst GB, ze wordt wel
licht schepen. Ook Raf De-
clercq werd verkozen. 

In Oostkamp behield de VU 
haar 2 zetels: Patrick De Groote 
en Jozef Vanden Bussche. 

In Torhout steunde de VU het 
kartel Torhout 2000. Ward 
Baert werd verkozen. 

In Zedelgem is VU'er Eddy De 
Wispelaere verkozen op lijst 
N I E U W hij wordt er schepen. 
Samen met hem werd nog een 

VU'er verkozen. 

ARR. KORTRIJK 
In Kortrijk behaalde de VU nog 
I zetel, vroeger 2. Verkozen 
werd daar HUda Douchy-Com-
eyne. 

In Anzegem steunde de VU lijst 
R E D en haalde 4 zetels, maar 
geen VU'er. 

In Deerlijk behaalde de VU in 
'88 I zetel, nu steunde ze lijst 
2000. De VU'er M. Byttebier 
•werd verkozen. 

Een kartel van CVP en VU 
diende zich m Harelbeke aan en 
haalde 13 zetels, de VU'er G. 
Lelieur w^erd verkozen. 

In Kuume steunde de VU lijst 
KARTEL en haalde 12 zetels 
waaronder 2 VU'ers Van Gans-
beke en E. Lemey. Burgemees
ter wordt gewezen VU-parle-
mentslid Paul Van Gansbeke. 

In Lendelede haalt de VU geen 
zetel. In Menen ook niet. 

In Waregem steunde de VU de 
EENDRACHT-lijst die 5 zetels 
haalde, de VU'er J . Fonteyne 
werd verkozen. 

/-\ ' ' X 
VROEM I 
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In Wevelgem de lijst D E BRUG 
die 8 zetels haalde waaronder de 
VU'ers F. Soenen en A. Sey-
naeve. 

In Z\vevegem de lijst ZW2000 
die 10 zetels veroverde, 1 zetel 
gaat naar de VU'er E. Maes. 

ARR. ROESELARE 
In Roeselare haalt het kartel 
VCV 17 verkozenen, waaron
der Eric Lamsens die schepen 
wordt in een VU-CVP-koalitie. 

In Hooglede haalt de lijst SA
AIEN van burgemeester J.-P. 
PUlaert 14 zetels waaronder 4 
VU'ers. Joris Devriendt •wordt 
1ste schepen. 

In Ingelmunster is VU'er Her
man De Witte verkozen op een 
VU-lijst. 

In Izegem moet de VU I zetel 
inleveren en gaat naar de op
positie. Verkozenen zijn: Geert 
Bourgeois, J a n Maertens, Piet 
Seynaeve en Erik Van de 
WaUe. 

In Ledegem behaalde lijst VD 2 
VU-zetels: Firmin Debusseré 
en Geert Dessein. 

Op de lijst G E M B E L t e Moors
lede werden de VU'ers Lode 

Van Biervliet en Noël Devos Groep '82, 1 VU'er werd verk-
verkozen. ozen. 

ARR. TIELT 

In Tielt wordt José Lampaert 
(VU) schepen en Stefaan 
Huyghelier gemeenteraadslid.. 
In Ardooie steunde de VU lijst 

In Dentergem wordt Koen De 
Groote (VU) burgemeester. Hij 
w^erd verkozen op de lijst Een
dracht samen met nog 4 
VU'ers. 

In Oostrozebeke haalt de lijst 
OK 3 zetels, waarvan 1 VU: 
Lieven Demedts. 

In Pittem is G E M B E L met VU-
steun goed voor 6 zetels. Er is 
echter geen VU-verkozene. 

In Wielsbeke w^erd José Ver-

OLIEVLEK DIJT VERDER UIT 

FRANSTALIGEN BOEKEN WINST IN 
FACILITEITENGEMEENTEN, BRUSSEL EN RAND 

RAND 

De gemeenteraadsverkiezin
gen brachten aan het licht dat 
de Brusselse olievlek in 
Vlaams-Brabant nog steeds 
verder uitdijt. De Vlaamse 
rand rond Brussel verfranst 
verder. Buiten de zes faci
liteitengemeenten valt op dat 
de Franstaligen verder door
stoten in de Vlaamse gemeen
teraden; In Beersel klimt het 
F D F van 2 naar 4 zetels. De 
PRL verliest er v̂ êl haar zetel, 
maar alle Franstaligen samen 
halen er zowat 23%. In Za-
ventem gaat Union (haast 
15%) van drie njiar vier zetels. 
In Overijse behalen de Frans
taligen nu al 11 zetels (+1) van 
de 27. In Hoeilaart komen de 
Franstaligen in één klap met 
drie zetels, goed voor 14% van 
de stemmen, in de raad. In 
Grimbergen haalt Union vier 
zetels (bijna 14%), in Meise 
één met 7% van de stemmen. 
Met 17% van de stemmen 
winnen de Franstaligen ook 
een zetel in Tervuren, w^aar ze 
straks vier zitjes bezetten. Vil
voorde vormt een uitzonde
ring: het F D F verliest een 
zetel en strandt op twee. In 
Sint-Pieters-Leeuw behaalt 
Union 15,5% en springt van 3 
naar 5 zetels. In de Vlaams
brabantse provincieraad be
halen de Franstaligen 5 zetels 
op 75, evenveel als de VU. 
Union haalt z'n vijf zetels in 
het arrondissement Halle-Vil
voorde, waar het 12,1% van 
de stemmen binnerijft. 

FACILITEITENGEMEENTEN 

In de zes faciliteitengemeen
ten rond Brussel hadden de 
Franstaligen reden tot feesten. 
Het aantal Vlaamse stemmen 
daalde lichtjes. In Wemmei en 
Drogenbos behouden de lijs

ten van de burgemeester een 
komfortabele meerderheid. 
De Vlciamse eenheidslijst Kar
tel in Kraainem gaat 1,9% 
achteruit, maar behoudt vijf 
zetels en een Vlaamse sche
pen. Er waren in Kraainem 
wel twee zetels meer te ver
delen, die naar de lijst van de 
burgemeester gaan. In Lin
kebeek verliezen de Vlamin
gen 43 stemmen. I2en derde 
zetel verhuist naar de Frans
talige meerderheid door een te 
kort van slechts vijf stemmen. 
Slechts nieuws ook uit We-
zembeek-Oppem. Daar blijft 
de lijst van de burgemeester 
op negen zetels steken, haalt 
Union er tien, en verliest de 
Vlaamse eenheidslijst D W O 
niet alleen de schepenzetel, 
maar ook 2 gemeenteraads
zetels. In Sint-Genesius-Rode 
moeten de Vlamingen door 
een verdeelde opkomst ook 
één van de twee schepenzetels 
en twee gemeenteraadsleden 
prijsgeven. De Franstalige 

meerderheid van 54,7% w^ordt 
er bovendien versterkt door 
Alain Carlier, de Vlamingen
hater achter Carrefour. 

VOEREN: VLAAMSE 
WINST 

In Voeren versmalt de meer
derheid van de Franstaligen 
tot 8 zetels. De Vlaamse lijst 
Voerbelangen wint één zetel 
en komt uit op een totaal van 
7. Voor de VU zetelen Jean 
Duijssens en Vera Walpot. 
José Happart verliest een pak 
voorkeurstemmen. Vreemd 
genoeg wijt hij zijn verhes aan 
zijn "verzoenlijke" opstelling 
de voorbije zes jaar. Omdat de 
Voerenaars van Happart een 
radikalere koers verwacht 
hadden, zouden ze in zijn lo-
gika dus maar voor de Vla
mingen gestemd hebben. 
Happart kondigde wel aan dat 
hij zich voortaan harder zal 
opstellen. Het zou wel eens 
kunnen dat in het jaar 2000, 
wanneer de Nederlandse in-

wijkelingen in Voeren mee 
mogen stemmen voor de ge
meenteraad. Voeren terug 
door een Vlaamse meerder
heid bestuurd wordt. 

Positief nieuws uit Voeren is 
ook dat 56,4% van de in
woners voor de provincie-
raadsverkiezingen een stem 
heeft uitgebracht op een 
Vlaamse lijst. Het is de eerste 
keer dat een meerderheid van 
Voerenaars stemt voor de 
Limburgse provincieraad. 
Happart zette de inwoners er
toe aan om hiervoor blanko of 
ongeldig te stemmen. 

BRUSSEL 

In Brussel-stad gaat de VU-
zetel van Bert Anciaux ver
loren. Nergens in de negen
tien Brusselse gemeenten 
haalt de VU nog een gemeen
teraadslid. In het algemeen 
waren de gemeenteverkiezin
gen voor de Vlamingen in 
Brussel een regelrechte ramp. 
In Brussel-stad vallen de Vla
mingen terug op 6 verkozen (-
2). De Vlaamse kartels in de 
gemeenten Oudergem, 
Schaarbeek, Sint-Pieters-
Woluwe, Jette, Ganshoren en 
Etterbeek moeten zetels prijs
geven. Volgens een voorlopige 
berekening van Belga verlie
zen de Vlciamse lijsten in 
Brussel in totaal niet minder 
dan 29 gemeenteraadszetels. 
De Vlaamse lijsten houden 
nog 49 zetels over. De 
Vlaamse elektorale skore in 
het hoofdstedelijk gewest zakt 
voor het eerst sedert decennia 
onder de 10% tot nauwelijks 
7,5%. Bij de vorige verkie
zingen van '88 haalden de 
Vlaamse partijen nog 11,5%. 
In geen enkele gemeente gin
gen Vlaamse lijsten vooruit. 

(pdi) 

faiUe (VU) verkozen. 

In Wingene steunde de VU de 
Gemeentebelangen. Deze 
haalde 6 zetels, Wciarvan 3 VU: 
Koen Van de Walle, Rik Persyn 
en Willy Persyn. 

ARR.VEURNE 

In Veurne steunde de VU lijst 
VGV die 5 zetels haalde. De 2 
VU-verkozenen zijn: Claude 
De Beuckelaere en Werner Van 
Overschelde. 

In Alveringem de lijst GEM
BEL die goed is voor 10 zetels. 
Burgemeester is VU'er Valere 
Quaghebeur, gesterkt door de 
VU-verkozenen Michel Sam-
pers en Pieter Vanhau-we. 

In De Panne steunde de VU de 
lijst PRO. De VU-verkozene is 
Noël De Vriese. 

In Koksijde trok senator 
Loones de D88-lijst aan. VU-
verkozenen zijn: J a n Loones, 
Pat Stockelynk, Rita De Clercq 
en André Caveyn. Loones en 
Stockelynk worden schepen, 
Rita De Clercq OCMW-voor-
zitter. 

ARR, DIKSMUIDE 

In Diksmuide steunde de VU de 
jongerenlijst HELA. Koen 
Baert, J a n Colaert, Koen De-
handschutter en Filip Lootens-
Stael werden er verkozen voor 
de VU. 

In Koekelare kreeg het kartel 
CVP-VU 5 zetels. Hier werden 
naar verluidt geen VU-zetels 
behaald. 

ARR. lEPER 

In leper steunde de VU lijst 
VIA die 3 zetels behaalde waar
van de VU'ers Jan Delie en 
Yvan Bonte. 

De lijst Welzijn in Langemark-
Poelkapelle kreeg VU-steun en 
haalde daar 6 zetels waarvan 2 
VU'ers: Sonja Declercq en 
Werner Koudijzer. 

In Poperinge was de VU-lijst 
goed voor 1 verkozene, Werner 
Claeys. De onderhandelingen 
zijn nog niet afgelopen, er is nog 
een kans voor de VU om in de 
meerderheid te geraken. 

In Wervik steunde de VU lijst 
AKTIEF van burgemeester 
Rosa Lernout. De lijst haalde 7 
zetels. Rosa Lermout wordt op
nieuw burgemeester, Jef Claeys 
en Ene Leys worden schepenen 
in een koalitie met de CVP. 

In Zonnebeke steunde de VU 
lijst Inspraak, die 4 zetels 
haalde. Dirk Cardoen werd ver
kozen voor de VU. 

ARR. OOSTENDE 

In Oostende haalde de VU nog 
2 zetels: Kris Lambert en Jaak 
Vandemeulebroucke. In Oos
tende krijgt de VU één sche-
penambt toegewezen 

In De Hcian stonden VU-men-
sen op lijst SAMEN 2000 en 
kreeg 7 zetels •v '̂aarvan 1 VU: 
Wilfried Vandaele. 

In Gistel was de VU goed voor 4 
zetels: Gilbert Beirens, Ronny 
Anseeuw, Roos Snauwaert en 
Michel Bullunck. In Middel
kerke verloor de door haar ge
steunde lijst SVHV 4 zetels en 
kwam op 6 zetels, waarvan 4 
VU'ers: Frank Verlinde, Luc 
Dedecker, Leopold Dieren-
donck en Greet Soete. 
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UITSIAGEN PROVINCIALE VERKIEZINGEN 
PROV. ANTWERPEN 

Ing, kiezers: 1.203.576 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Versctiil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
PAKLEM 
PATSY 
AOV 
ROSSEM 
NWP 
PROVO 
UNIE 
WP 
GELD 
BA 
RGB 
CDV 
REGEBO 
VCD-PCS 
BEB 
BLANCX) 

90.204 
204.509 
167918 
265.066 
187708 
103.313 

11.691 

13.346 
4.533 
5.313 

70223 

57597 
180.230 
153.899 
280.830 
166.968 
120.483 

13.719 
28.391 

1.571 
11255 

1.773 
3.402 
1S96 
2.611 
1.013 
3.492 

431 
1.044 

310 
Z301 

74.769 

5,6 
174 
14,9 

3,0 
2,0 
1,0 

272 + 2,0 
16,2 - 1,6 
11,7 + 1,9 
1,3 + 0,2 
2,8 
0,2 
1,1 

0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
02 

- - 1,3 
- - 0,4 
- - 0,5 

67 + 0,5 

ARR.AMTWERPEN 
Ing, kiezers: 679.828 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Versctiil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGAL£V 
PVDA 
WOW 
PAKLEM 
PAKLEM 
PATSr 
AOV 
ROSSEM 
NVW= 
PROVO 
UNIE 
VW 
GEUD 
BA 
BEB 
REGEBO 
VCLM^CS 
BLANCO 

50103 
145.021 

97273 
117323 
105.762 

57640 
8385 

5.313 
8.893 
3758 

34.349 

30517 
125296 

87495 
117.402 
90377 
73.042 
9.844 

19284 
1.029 

267 
11255 

1.773 
2393 
1B96 
1502 
1.013 
1S01 

431 
1.044 

34368 

5,3 
21,7 
15,1 

- 3,1 
- 2,5 
- 1,1 

203 + 0,7 
15,6 - 2,0 
12,6 + 3,0 

1,7 + 03 
33 
02 
0,1 
2,0 
03 
0,4 
03 
03 
02 
03 
0,1 
02 

- - 0,9 
- - 1,5 
- - 0,6 

5,6 + 02 

DISTR. ANTWERPEN 
Ing, kiezers: 343.386 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
PAKLEM 
RWSV 
AOV 
ROSSEM 
NWP 
PROVO 
UNIE 
WP 
BEB 
REGEBO 
VCD-PCS 
BLANCO 

20.958 
89.433 
43.637 
45.716 
60.907 
35.374 
4387 

-
-
-
. 
. 
-
-
-

2.407 
3.668 
1299 

15332 

13292 
76272 
37140 
37671 
55239 
33.743 
6195 

11.752 
1.029 
8187 

792 
2393 
liXM 
1.141 
1.013 
983 

-
-

14301 

4,6 
265 
12,9 
13,1 
19,2 
11,/ 

• ^ 

4,1 
0,4 
2,8 
03 
03 
0,4 
0,4 
0,4 
U3 

-
4,9 

- 22 
- 2,5 
• 13 
- 1,/ 
- ü,6 
+ Ü2 
+ U,6 

-
-
-
-
-
-

- 0,8 
- 12 
- 0,4 

0,0 

DISTR. BOOM 
Ing, kiezers: 131.874 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Versctiil 

VU 
VLBUDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGAL£V 
PVDA 
WOW 
PAKLEM 
PATSY 
AOV 
NWP 
PROVO 
WP 
GELD 
BEB 
REGEBO 
VCDKS 
BLANCO 

13.902 
23.164 
20.342 
28.507 
22146 

1.968 

7223 
19.423 
18597 
30.053 
16.484 
15.613 

1.550 
2712 

267 
1.141 
465 
256 
300 
431 
431 

03 

1.150 
3.755 

876 
6881 

63 - 5,7 
16,9 - 3,1 
162 - 1,4 
262 + 1,6 
143 - 4,8 
13,6 

1,4 
2,4 
02 
1,0 
0,4 
02 
03 
0,4 
0,4 

6.727 55 

1,0 
33 
03 
0,1 

DiSTR. KAPELLEN 

ARR. MECHELEN 
Ing, kiezers: 231.717 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLflK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
PAKLEM 
ROSSEM 
PROVO 
WP 
RGB 
CDV 
REGEBO 
VCD-PCS 
BLANCO 

18.477 
34231 
29.919 
59707 
37754 
18.312 

1.509 

2,5 
2,1 
07 

13.287 6,6 
29.828 143 
28257 14,1 
65.989 32,8 + 33 
33.602 167 - 2,0 
19.090 95 

03 

1.923 
495 

14.070 

1.615 
4.893 2,4 

275 0,1 
1.009 05 

129 0,1 
566 03 
310 02 

2.301 1,1 

15,385 71 

- 1,0 
- 02 
+ 0,6 

DISTR. UER 
ing, kiezers: 125.891 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

Ing, kiezers: 204.568 
Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
P\/DA 
WOW 
FMLEM 
PROVO 
WP 
REGEBO 
BLANCO 

11.176 
15.579 
17.141 
35.926 
16.904 
10.058 

779 

1.141 
8.038 

8.795 
13.475 
16.986 
39.982 
14.770 
10.665 

715 
2.092 

81 
12,4 
15,7 
36,9 
13,6 
93 
0,7 
1,9 

- 22 
- 1,9 
- 0,1 
+ 3,8 

- ao 
+ 05 

0,0 

275 03 
129 0,1 
566 05 

9.518 8,1 
- 1,1 
+ 12 

ARR. TURNHOUT 
ing, kiezers: 292.031 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
PROVO 
WP 
REGEBO 
VCD4KS 
BIANCO 

21.624 
25267 
40.726 
88.036 
44.192 
27361 

1.797 

-
-

2530 
280 

21.804 

- 32 
- 0,1 
- 12 

13.793 5,4 
25.106 9,9 
38.147 15,0 
97439 38,4 + 3,4 
42989 16,9 - 0,7 
28.351 112 + 03 

0,9 + 02 
1,7 
02 
0,4 

2260 
4214 

580 
1.025 

25.016 

1,0 
- - 0,1 

9,0 + 1,0 

DISTR. TURNHOUT 
Ing, kiezers: 79.310 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
WP 
REGEBO 
V C D « S 
BLANCO 

4.426 
8.484 

14.004 
22.574 
11.037 
8.110 

433 

537 
280 

4.621 

2.400 34 - 25 
8512 122 + 0,1 

12419 178 - 22 
24216 34,6 + 2,3 
10.337 143 - 1,0 
9258 132 + 1,6 

726 1,0 + 04 
as 1.718 

373 05 

5.628 74 

- 03 
- 0,4 
+ 12 

DISTR. HERENTALS 
Ing, kiezers: 113.545 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBUDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
R/DA 
WOW 
PROVO 
WP 
REGEBO 
BLANCO 

9.777 
8.944 

14.102 
36.587 
14314 
10.901 

777 

1230 
8.949 

6361 65 - 3,6 
8502 9,0 - 03 

13.498 13,7 - 0,9 
41.629 422 + 43 
13.936 14,1 
11.133 113 

0,7 
0,0 

1287 
580 
418 

05 + 0,1 
13 
0,6 
0,4 

- - 13 
10.000 92 + 0,7 

FDFPPW 
PS 
PRL 
REGEBO 
PVCS 
BLANCO 

DISTR. MOL 
ing, kiezers: 99.176 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGAIEV 
PVDA 
WOW 
WP 
REGEBO 
BLANCO 

7421 
7329 

12.620 
28375 
18341 
8350 

587 

763 
8234 

5.032 55 - 23 
7692 9,0 - 02 

12230 143 - 0,5 
31594 370 + 3,1 
18.716 215 - 02 

7960 93 - 05 
03 + 0,1 
14 1209 

234 03 
- 05 

95 + 1,1 

Volledig Ing, kiezers: 743.780 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
Fwrs/ 
AOV 
NWP 
PROVO 
VW 
BA 
BEB 
REGEBO 
VCD-PCS 
BLANCO 

15243 
32424 
33294 
43.100 
22709 
22266 

1.430 

1.756 
1.470 
1.583 

11.636 

10.002 
29.601 
31758 
49.678 
18.654 
23.686 

2099 
4.820 
1527 
516 
632 
461 
487 

1.044 

. 

. 
12.840 

5,7 
165 
18,1 
28,3 
103 
135 

12 
23 
1,1 
03 
04 
03 
03 
0,6 

-
-

63 

- 3,0 
- 1,6 
- 05 
+ 37 
- 24 
+ 03 
+ 04 

- 1,0 
- 03 
- 05 
+ 0,6 

VU 
VLBUDK 
VLD 
CVP 
NF 
SP 
AGALEV 
PVDA 
UF 
WP 
WOW 
NViff' 
UNIE 
ROSSEM 
BEB 
SD 
ECOLD 
PSC 

43.462 
57.016 

126593 
175520 

3.487 
105.935 
54.558 
4.420 

45.138 
2.612 
9.697 
1244 
1.461 
1816 
1.371 

63 
9,0 

195 
277 
0,6 

16,/ 
83 
0,7 
71 
04 
15 
02 
02 
03 
02 

427 0,1 

57643 83 

ARR. HALLE VILVOORDE 
ing, kiezers: 403.775 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
NF 
SP 
AGALEV 
PVDA 
PVDA 
UF 
WP 
WOW 
NWP 
UNIE 
ROSSEM 
BEB 
SD 

ECOLO 
PSC 
FDRPPW 
PS 
PRL 

nes 
BLANCO 

26122 
35.514 
64.161 
94276 
3.487 

36.857 
26145 

1.054 
1273 

41.344 
2318 
4.471 

366 
911 

1316 
1.371 
427 

76 
104 
183 
2/6 
1,0 

103 
77 
03 
04 

121 
0,7 
13 
0,1 
03 
0,5 
04 
0,1 

32,443 87 

DISTR. HALLE 
Ing, kiezers: 217.099 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBUDK 
VLD 
CVP 
NF 
SP 
AGALEV 
PVDA 
UF 
WP 
WOW 
NWP 
UNIE 
BEB 
SD 
ECOLD 
PSC 
FDFPPW 
PS 
PRL 
PVCS 
BLANCO 

14.994 
18.741 
35.871 
55.120 

2348 
19.036 
13.442 

1.054 
16.704 

1.708 
2.723 

366 
911 
585 
427 

82 
102 
195 
30,0 

13 
103 

73 
0,6 
9,1 
05 
1,5 
02 
05 
03 
02 

18075 8,9 

DISTR. VILVOORDE 
ing, kiezers: 186.676 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
NF 
SP 
AGALEV 
PVDA 
UF 
WP 
WOW 
ROSSEM 
BEB 
ECOIO 
PSC 
FDF̂ PPW 
PS 
PRL 
PVCS 
BLANCO 

11.128 71 
16.773 103 
28290 179 
39.156 243 

1.139 0,7 
17821 113 
12703 8,1 

1273 03 
24.640 15,6 

610 04 
1.748 1,1 
1316 12 

786 05 

14.368 83 

ARR. LEUVEN 
Ing, kiezers: 340.005 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VU) 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
UF 
WP 
wovr 
NWP 
UNIE 
REGEBO 
BLANCO 

25244 
25.483 
59500 
70.194 
71.985 
29.701 

729 

3.416 
26896 

17340 
21502 
62432 
81.644 
69.078 
28413 

1.028 
3.794 

294 
5226 

878 
550 

55 - 2,9 
73 - 1,6 

213 + 0,6 
278 + 3,4 
23,6 - 1,5 
97 - 03 
0,4 + 0,1 
13 
0,1 
13 
03 
02 

25200 79 
12 
07 

DISTR. LEUVEN 
ing, kiezers: 129.749 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
UF 
WP 
WOW 
NWP 
UNIE 
REGEBO 
BLANCO 

11.808 
9.708 

19331 
26.124 
26.971 
14.952 

729 

1574 
8238 

8.938 
8287 

18209 
29.447 
24.852 
14.498 

1.028 
2.848 

294 
2270 

236 
550 

8,0 - 26 
74 - 13 

163 - 1,1 
264 + 29 
223 - 20 
13,0 - 0,4 
05 + 02 
26 
03 
20 
02 
05 

7736 65 
- 14 
- 04 

DISTR. DIEST 
Ing, kiezers: 133.050 Volledig 

AGALEV 
PVDA 
UF 
WOW 
NWP 
REGEBO 
BLANCO 

10.078 
645 

. 
-

1261 
11.387 

9288 
749 
315 

1311 
459 

11285 

8,1 
0,7 
03 
14 
04 

9,0 

- 1,0 
+ 0,1 

-
-

- 1,1 
- 03 

VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
NWP 
WOW 
BLANCO 

6.420 
11.677 
10.777 
2.120 

-
-

2.549 

6.248 
13.583 
11.033 

1.672 
124 
37 

329 
2.503 

174 
3/5 
303 
4/ 
04 
0,1 
05 
6,5 

- 03 
+ 4,/ 
+ 02 
- 13 

-
-

- 03 

DISTR. TIENEN 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 8.738 6263 53 - 24 
VLBLOK 11.061 9.644 84 - 1,6 
VID 24.632 27380 235 + 17 
CVP 27193 32227 28,1 + 33 
SP 27537 26.724 233 - 15 

Ing. kiezers: 77206 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
UF 
WOW 
NWP 
REGEBO 
BLANCO 

Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

4.698 
4.714 

15.537 
16.877 
17477 
4.671 

297 

-
-

581 
7271 

2.139 
3.571 

16843 
19.970 
17.502 
4627 

316 
631 

1.345 
183 

6179 

32 - 4,0 
53 - 20 

25,1 + 1,1 
293 + 33 
26,1 - 05 
65 - 03 
0,5 0,0 
05 
20 
03 

- - 05 
84 - 1,7 

PROV.UMI 

Ing, kiezers- 538.754 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
NWP 
WOW 
AOV 
PVCS 
BLANCO 

65.432 
31.722 
80865 

142.723 
114.195 
33.585 

2322 

642 
32099 

37309 78 - 6,1 
36.851 77 + 1,0 
91.408 19,0 + 15 

160.663 335 
111.560 232 
30.732 64 
4.374 

799 
4.725 
1.705 

33 
- 1,0 
- 07 

05 + 03 
02 
1,0 
0,4 

36.497 71 
- 0,1 
+ 07 

ARR. HASSELT 
Ing, kiezers: 263.472 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGAIEV 
PVDA 
NWP 
WOW 
WOW 
AOV 
AOV 
PVCS 
BLANCO 

25.733 
21225 
34.946 
67778 
60.748 
18342 

1.540 

305 
14841 

14223 
21316 
35.735 
77934 
60.936 
17.077 
2359 

532 
2249 

513 
383 
663 

16518 

6,1 
92 

- 5,1 
0,0 

153 + 0,1 
333 + 35 
26,0 

73 
03 

- 07 
1,0 + 03 
02 
1,0 
02 
02 
03 

- - 0,1 
6,7 + 07 

DISFR. HASSELT 
ing, kiezers: 77.403 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
NWP 
WOW 
AOV 
PVCS 
BLANCO 

7.097 
4358 

12735 
17514 
20.053 
6220 

357 

305 
3.602 

3.660 
5.143 

12109 
20.006 
21.612 
5.475 

489 
128 
484 
383 

4.018 

53 - 5,0 
74 + 0,6 

174 - 1,1 
283 + 3,4 
31,1 + 20 
79 - 1,1 
07 + 02 
02 
0,7 
03 

- - 0,4 
53 + 05 

DISTR. BERINGEN 
Ing, kiezers: 71277 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜOK 
VID 
CVP 
SP 
AGALEV 
AOV 
PVDA 
WOW 
NWP 
BLANCO 

6.454 
9308 
8.484 

16.557 
15389 
5228 

338 

4392 

2376 43 - 55 
9.185 147 - 04 
9518 152 + 1,5 

19250 303 + 4,0 
14545 235 - 1,0 
4570 73 - 12 

663 1,1 
439 0,7 + 0,1 
866 14 
165 03 

5.487 8,1 + 13 

DISTR. GENK 
ing, kiezers: 49.599 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VU) 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
NWP 
WOW 
BLANCO 

6224 
4.594 
4.444 

15594 
8.098 
3.411 

845 

2.616 

3.669 83 - 6,1 
4.553 103 - 03 
5.119 113 + 13 

18.474 417 + 53 
6.787 153 - 34 
3.778 83 + 03 
1215 2,7 + 07 

202 05 
513 12 

2.976 63 + 03 

DISTR. HERK-DE-STAD 
Ing, kiezers: 24.884 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
BLANCO 

3225 
1200 
2863 
6.436 
6.431 
1.363 

- 34 
+ 03 
- 05 

DISTR. SINT-TRUIDEN 
ing, kiezers: 40.309 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 

2.733 
1.465 

1.448 4,0 - 33 
1.392 35 - 03 

ARR. MAASEIK 
Ing, kiezers: 143.573 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

2.570 113 
1.343 6,1 
2.741 124 
6.621 30,0 + 0,1 
6.559 297 - 02 
1.582 72 + 05 

92 04 
570 23 

1.934 8,1 + 03 

VU 
VLBÜOK 
VU) 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
NVW 
WOW 
AOV 
AOV 
PVCS 
BLANCO 

25.018 
5287 

15.939 
42.060 
28.011 
8.636 
1.121 

-
-
-

337 
9.003 

8.647 
8247 

25.116 
47.907 
27.196 
8.085 
1.527 
219 
970 
289 
230 

10.083 

6,7 
64 

193 
3/3 
212 
63 
12 
02 
03 
02 
02 

73 

-13,1 
+ 22 
+ /O 
+ 4,0 
- 1,0 
- 05 
+ 03 

-
-

- 03 
+ 0,7 

DISTR. MAASEIK 
Ing, kiezers: 35.438 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
BLANCO 

5.459 
1.962 
4.397 
9.978 
7.509 
1310 

2539 

112 
0,1 

1589 63 
1.954 62 
6801 214 + 73 

10.748 333 + 17 
8.381 264 + 23 
1312 5,1 

121 04 
186 0,6 

2554 74 

07 

0,1 

DISTR. BREE 
Ing, kiezers: 26.853 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VUD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
NWP 
BLANCO 

10214 
915 

2596 
6.701 
2024 
1.553 

1587 

1224 5,1 -375 
1264 52 + 14 
9.353 383 +28,0 
8530 35,4 + 75 
1348 
1.403 

77 
53 

07 
07 

103 0,4 
171 07 
219 05 

1.879 72 + 1,0 

DISTR. PEER 
Ing, kiezers: 34.365 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBUDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGAIEV 
PVDA 
WOW 
AOV 
PVCS 
BLANCO 

3.912 
2410 
3.701 

10252 
6.569 
2483 

160 

-
337 

2067 

1.719 
2965 
3.441 

12.134 
6.827 
2549 

201 
410 
230 

-
2545 

53 
97 

113 
393 
224 
84 
0,7 
14 
03 

U 

- 75 
+ 1,6 
- 1,1 
+ 6,4 
+ 04 
+ 0,1 
+ 02 

-
-

- 1,1 
+ 12 

DISTR. NEERPELT 
Ing, kiezers: 46.917 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
AOV 
BLANCO 

5.433 

5245 
15.129 
11509 
2790 

961 

2310 

43 3.715 83 
2064 45 
5521 13,1 

16.495 392 
10.140 24,1 
2521 63 - 07 
1.102 23 + 03 

203 03 
289 07 

3.105 65 + 03 

0,4 
27 

- 43 

ARR. TONGEREN 
Ing, kiezers: 131.709 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
NWP 
WOW 
AOV 
BLANCO 

14.681 
5210 

29.980 
32.885 
25.436 
6.607 

161 

8255 

14.439 123 - 03 
6.988 6,0 + 13 

30.557 26,0 - 0,1 
34322 293 + 1,0 
23.428 195 - 22 
5.570 47 - 1,0 

488 0,4 + 03 
48 0,0 

993 05 
140 0,1 

9.496 75 + 03 

DISTR. TONGEREN 
ing, kiezers: 36.945 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
AOV 
WOW 
BLANCO 

3.631 
1.568 
9.151 
8.691 
6.873 
1.474 

-
-
-

2.644 

3.160 
1.906 
8.899 
9.718 
6.684 

969 
115 
140 
255 

3.774 

95 
6,0 

2/5 
305 
21,0 
3,0 
04 
0,4 
03 

103 

- 17 
+ 1,0 
- 13 
+ 23 
- 05 
- V 

-
+ 23 

DISTR. BORGLOON 
Ing, kiezers: 32.290 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VU) 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
BLANCO 

1.611 

9.958 
7781 
6.995 
2210 

1.990 

719 25 
1383 47 

11.432 39,1 + 42 
7286 245 
6291 21,5 
1371 64 

104 04 
184 03 

1.983 63 

- 3,1 

- 2,4 
- 3,0 
- 13 

- 02 
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DISTR. BILZEN ARR. KORTRIJK 
Ing kiezers 27754 Volledig Ing kiezers 211968 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Versctiil Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALB/ 
PVDA 
WOW 
BLANCO 

6166 
1526 
4048 
6495 
4906 
1087 

1641 

9284 36,6 
1483 6,9 
3313 13,1 
6170 24,3 
3987 15,7 

754 
104 
254 

1427 

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

+ 11,1 
- 0,4 
- 3,6 
- 2,5 
- 4,6 
- 1,5 

1,0 

DISTR. MAASMECHELEN 
Ing kiezers 34720 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBU3K 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
NWP 
WOW 
BLANCO 

3273 
2116 
6823 
9918 
6662 
1836 

161 

1276 4,1 
2216 72 
6913 22,3 

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

VU 
VLBÜDK 
VLD 
VLD 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
PVDA 
PVDA 
WP 
WOW 
SRD 
GEBE 
WIEB 
BLANCO 

15461 
12115 
17416 
7850 
5834 

66214 
40084 
17919 

562 
220 
338 

8620 
13416 
15174 

7060 
5411 

72329 
35024 
16239 

637 
325 
384 

4,8 - 3,6 
7,4 + 0,8 
8,4 
3,9 
30 

399 
19,3 
9,0 

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

AGALEV 4375 3252 5,8 - 20 
PTOA - 332 0,6 
WOW - 501 0,9 
BLANCO 6749 7723 12,0 + 1,3 

ARR.VEURNE 

AGALEV 6401 6466 8,0 + 01 
PVDA 530 615 0,8 + 01 
WOW - 1666 21 
WP - 446 0,6 
BLANCO 6385 7440 84 + 11 

DISTR. LOCHRISn 
Ing kiezers 79207 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

Ing kiezers 42295 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil DISTR. ZELE 

04 + 01 

394 
3819 

383 
1734 

253 
15745 19502 

02 
02 
0,3 
21 
02 
1,0 
0,1 
9,7 

+ 01 
0,0 

0,0 

+ 1,8 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
WOW 
BLANCO 

4582 
1913 
7964 
8956 
7955 
2B26 

3537 

2737 78 - 56 
2034 5,8 + 02 
8191 234 + 01 

11985 34,3 + 81 
7305 20,9 
2084 6,0 

642 1,8 
3916 101 

Ing kiezers 49978 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

- 24 
- 2,3 

+ 0,7 

PROV.OOST-VÜUWEREN 

vu 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
FffiA 
WOW 
WP 
BLANCO 

4431 
5300 
9587 

13955 
6683 
3741 

2871 

2335 5,4 - 4,7 
4646 10,8 - 1,3 
9742 226 + 0,7 

15378 357 + 3,8 

VU 
VLBU3K 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
WP 
NV 
BLANCO 

5547 
5142 

20B12 
19B50 
9716 
6818 

299 

408 
4737 

3576 5,1 - 3,0 
5381 7 7 + 0 2 

20321 291 - 12 
23838 341 + 52 

7714 11,0 
6936 99 

32 
0,0 

665 
1138 

1,0 + 0,6 
1,6 

289 0,4 

5396 
0,6 

72 + 0,7 

6188 14,4 
3645 85 

0,9 
0,1 

411 
501 

1,0 
12 

ARR. OUDENAARDE 
Ing kiezers 87840 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

289 07 
4110 8,7 + 25 

11648 376 + 5,4 
6466 20,9 
1976 6,4 

165 
48 

300 
2312 

0,7 
+ 0,4 

0,0 

+ 0,9 

DISTR. KORTRIJK 
Ing, kiezers 1038191 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil ARR. EEKLO 
Ing kiezers 108788 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

PROV.WESr-VLAANDÊREN 

Ing kiezers 862508 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
R/DA 
DEMO 
WP 
AOV 
WOW 
ROSSEM 
VNP 
SRD 
GEBE 
NWP 
WIEB • 
NF 
UEFDE 
BEB 
OATMB 
SENIOR 
BLANCO 

71584 
48552 

138470 
240016 
154459 
70089 

2377 

394 

1586 
2323 
2378 

69853 

48706 
50703 

130502 
268941 
141320 

57163 
3621 
2846 
1415 
748 

16545 
1847 
622 
383 

1734 
319 
253 
473 

1287 

6,7 
7,0 

179 
36,9 
19,4 

ta 
05 
0,4 
Ü2 
0,1 
2,3 
0,3 
01 
01 
02 
0,0 
0,0 
0,1 
02 

- 3,1 
+ 0,4 
- 1,0 
+ 4,1 
- 1,/ 
- 1,8 
+ 0,2 

-
-
-
-
-

U,ü 

-
-
-

VU 
VLBUDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WP 
WOW 
SRD 
BLANCO 

8304 
6776 

17416 
33157 
18287 
9783 

562 

394 
7992 

4709 
7171 

15174 
38893 
14658 
8869 95 

51 - 3,7 
77 + 05 

16,3 - 21 
41,7 + 6,7 
15,7 - 3,6 

637 
247 

2432 
383 

9648 

0,8 
0,7 + 01 
0,3 
25 
0,4 0,0 
9,4 + 15 

DISTR. HARELBEKE 
Ing kiezers 55538 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBU3K 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
BLANCO 

3625 
2711 
7850 

19387 
11261 
3.857 

220 

3788 

1990 4,1 - 3,3 
3068 6,3 + 0,8 
7060 145 - 1,6 

21092 43,4 + 3,8 
10944 225 - 05 
3426 7;i - 0,8 

325 0,7 + 0,2 
700 1,4 

4622 8,7 + 15 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
NF 
SP 
AGALEV 
PVDA 
ROSSEM 
WOW 
BEB 
WP 
NWP 
AOV 
JONG 
SD 
GRAS 
NV 
REGEBO 
VD 
BLANCO 

84640 
97285 

205293 
247038 

169555 
84463 
4236 

897 
1360 
1931 
5509 

66158 

59265 
88747 

206361 
274310 

566 
153637 
80818 

8512 
2091 

16072 
3324 
3591 

645 
1550 
1121 

302 
914 

74897 

66 
98 

- 28 
- 1,0 

Ing kiezers 61888 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 
22,9 
30,4 

01 
1/,ü 
9,0 
0,9 
0,2 
1,8 
0,4 
0,4 

+ 0,2 
+ 31 

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

-+ 0,2 

VU 
VLBU3K 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
WP 
BLANCO 

4087 
2828 

12129 
19008 
8656 
5650 

846 

4396 

3044 5,7 - 20 
2956 55 + 02 

12448 23,3 + 05 
19758 370 + 1,3 

7493 14,0 - 23 
5211 9,8 - 0.8 
1223 2,3 + 0,7 

813 15 
490 0,9 

4928 8,4 + 0,8 

VU 
VLBU3K 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
WP 
BEB 
AOV 
BLANCO 

3758 
4576 

22705 
-22253 
15770 
5542 

7402 

2631 
4204 

22747 
25332 
12814 
4543 

590 
519 
103 

1753 
219 

7590 

35 
56 

302 

15 
05 
02 

335 + 3,8 
170 
6,0 
0,8 
0,7 
01 
2,3 
0,3 
91 

41 
- 1,4 

+ 01 

DISTR. OUDENAARDE 
Volledig Ing kiezers 41938 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

ARR. GENT 
Ing kiezers 373818 Volledig 

01 0,0 
- - 02 
- - 0,2 
- - 05 

77 + 0,9 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

ARR. AALST 
Ing kiezers 206196 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

DISTR. MENEN 

79358 9,8 

- 0,2 
- 0,3 
- 0,3 
+ 1,1 

Ing kiezers 47642 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

ARR. BRUGGE 
Ing kiezers 207718 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WP 
WOW 
ROSSEM 
NWP 
VNP 
NF 
UEFDE 
BEB 
BLANCO 

15645 
14144 
33333 
52233 
37664 
20220 

1586 
15566 

10296 
14253 
30765 
60407 
33762 
16160 

1035 
226 

4495 
1.847 
319 
230 
473 

1287 

16531 

5,9 
81 

175 
34,4 
192 
9,2 
05 
01 
2,6 
1,1 
02 
01 
0,3 
0,7 

8,6 

- 3,0 
0,0 

- 15 
+ 4,/ 
- 22 
- 2,3 

0,0 

-

-
- 0,9 
+ ü,b 

vu 
VLBtOK 
VU) 
CVP 
SP 
AGALEV 
R/DA 
WP 
WOW 
GEBE 
WIEB 
BIANCO 

3532 
2628 
5834 

13670 
10536 
4279 

338 

3965 

1921 
3177 
5411 

12344 
9422 
3944 

4,9 
8,0 

13,7 
31,2 
23,8 
10,0 

• 3,8 
+ 1,6 
- 05 
- 2,3 
- 2,0 
- 05 

384 1,0 + 02 
242 05 
687 1,7 

1734 4,4 
253 05 

5232 11,7 + 2,8 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
R/DA 
R/DA 
R/DA 
WOW 
WP 
AOV 
SD 
VD 
BLANCO 

17708 
18399 
41311 
41143 
4Z671 
12S16 

5509 
13801 

12286 
16069 
48004 
45452 
42768 
11598 

388 
232 
221 

2601 
333 
669 
302 

6.8 - 3,1 
8.9 - 1,3 

265 + 35 
251 + 22 
235 - 02 

6,4 - 05 
02 
0,1 
01 
1,4 
0,2 
0,4 
0,2 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
NF 
SP 
AGALEV 
FVDA 
ROSSEM 
WOW 
BEB 
WP 
NWP 
AOV 
GRAS 
NV 
REGEBO 
BLANCO 

29581 
33742 
80061 
85211 

54225 
37256 
1737 

1204 

i :7) 
1101 

22655 

21241 
32455 
75563 
94242 

219 
47683 
36056 

3178 
1510 
6545 

886 
1737 

426 
662 
914 

25600 

65 
10,0 
23,3 

- 25 
- 0,3 
- 1,2 

292 + 3,1 
01 

14,8 
112 

1,i 
- 02 

VU 
VLBLOK 
VID 
CVP 
SP 
AGALEV 
R/DA 

• WOW 
WP 
AOV 
BLANCO 

1769 
1566 

11662 
12138 
6601 
2648 

2903 

962 27 - 22 
1795 5,0 + 0,7 

11239 31,0 - 11 
14082 385 + 5,4 

35 
1,0 

5150 142 
2275 6,3 

211 05 
250 0,7 
103 0,3 
219 05 

3487 85 + 1,4 

1,0 + 05 
05 
20 
0,3 - 0,1 
05 
01 
02 
0,3 0,0 

- - 0,4 
- - 05 

73 + 05 

DISTR. RONSE 
Ing kiezers 45902 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

14727 75 + 
31 
0,4 

DISTR. GENT 

vu 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
BEB 
BLANCO 

1S89 
3010 

11043 
10115 
9169 
2894 

4499 

45 
62 

1669 
Z409 

11508 29,4 
11250 28,7 

7664 195 
2268 

379 
269 

1753 
4103 

55 
1,0 
0,7 
45 
95 

- 0,9 
- 1,7 
+ 05 
+ 22 
- 4,4 
- 15 

• 1,0 
Ing kiezers 171283 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 
ARR. SlhTT-NIKLAAS 

DISTR. AALST 
Ing kiezers 88976 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

ARR. OOSTENDE 
Ing kiezers 110462 Volledig 

Stemmen 91 

ARR. DIKSMUIDE 
Ing kiezers 36588 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
VNP 
BLANCO 

2764 
1097 
6391 

11559 
7329 
1885 

3420 

1084 3,4 - 55 
1207 35 + 03 
7683 24,4 + 35 

12732 403 + 3,0 
7059 22,4 - 12 
1367 43 - 15 

92 03 
263 05 

71 0,2 

VU 
VLBLOK 
VU) 
CVP 
SP 
AGALEV 
DEMO 
AOV 
WOW 
VNP 
R/DA 
OATNB 
SENIOR 
BLANCO 

9362 
9150 

20997 
18978 
19853 
8845 

2323 
2378 
8449 

Stemmen 94 %94 Verschil 

7953 
8247 

19526 
20970 
21.617 
5827 
2846 

85 
8,9 

212 
227 
23,4 
63 
3.1 

- 15 
- 11 
- 1,/ 
+ 2,0 
+ 1,8 
- 33 

-
748 05 

3709 4,0 
321 0,4 
502 05 

9127 9,0 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
AOV 
SD 
VD 
BLANCO 

7807 
8S65 

17182 
17722 
16887 
6005 

3447 
5474 

6066 
7908 

18823 
20006 
16706 
5481 

388 
1190 
669 
302 

6084 

75 
102 
243 
255 
215 

7:1 
05 
15 
0,9 
0,4 

/3 

- 22 
- 13 
+ 23 
+ 31 
- 01 
- 05 

-
-

- 4,4 
+ 0,/ 

- 25 
- 25 
+ 05 

DISTR. GERAARDSBERGEN 
Ing kiezers 64458 Volledig 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
NF 
SP 
AGALEV 
R/DA 
ROSSEM 
WOW 
BEB 
WP 
NWP 
AOV 
GRAS 
NV 
REGEBO 
BLANCO 

11639 
2Z610 
33848 
29560 

30682 
18929 

947 

1204 

897 
540 

1101 
9202 

6510 
20240 
30692 
30983 

219 
29055 
18313 

1475 
1510 
4057 

687 
1070 

425 
662 
914 

9788 

- 33 
- 11 
- 1,4 
+ 15 

- 0,4 
0,0 

03 

4,4 
135 
20,9 
211 
02 

195 
125 

1,0 + 0,4 
1,0 
28 
05 
07 
0,3 
05 
05 0,0 

- - 0,4 
- - 07 

63 + 05 

Ing kiezers 165215 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
R/DA 
ROSSEM 
WOW 
BEB 
BEB 
WP 
NWP 
JONG 
REGEBO 
BLANCO 

16504 
23595 
23553 
40979 
25136 
12957 

1123 

346 
434 

830 
8648 

11281 
20808 
21999 
47374 
22255 
13299 

1654 
581 

3427 
397 
288 
193 
220 

1121 

10502 

78 
14,4 
152 
327 
15,4 

- 35 
- 15 
- 10 
+ 45 

1,9 
92 + 03 
11 + 03 

0,4 
24 
03 + 0,1 
02 - 01 
01 
02 
05 

- - 05 
65 +• 12 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil DISTR. DEINZE 
DISTR. SINT-NIKLMS 

Ing kiezers 77732 Volledig 

ARR. ROESELARE 
Ing kiezers 107861 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

3300 95 0,4 

ARR. lEPER 
Ing kiezers 78704 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WP 
WOW 
WOW 
BLANCO 

7150 
2826 

11247 
25146 
14306 
5565 

271 

7271 

4128 63 - 45 
3255 4,9 + 0,6 
9254 14,0 2,9 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
WP 
WP 
WOW 
BLANCO 

10994 
4714 

16170 
32948 
18948 
8454 

9116 

7664 8,4 - 35 
5236 57 + 05 

16447 18,0 + 05 
35187 385 + 25 
17292 18,9 - 15 
7071 77 

281 03 
110 0,1 

2033 22 
10950 107 + 17 

15 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
WP 
VD 
BLANCO 

4975 
5460 

13694 
12034 
15047 
3868 

631 
4530 

3182 55 - 33 
4988 8,9 - 0,9 

14639 26,0 + 1,4 
13431 235 + 22 

Ing kiezers 74356 Volledig Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

15155 26,9 
3514 62 

232 0,4 
914 15 
333 05 

4802 75 + 

01 
07 

11 
03 

DISTR. ZOTTEGEM 
Ing kiezers 52762 Volledig 

VU 
VLBLOK 
VU) 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
BEB 
WP 
NV 
BLANCO 

7084 
3065 

16441 
21725 
8458 
6584 

236 

232 
5309 

5689 
3809 

16323 
23556 

7129 
6505 

429 
699 
199 
163 

6276 

85 
b,9 

253 
365 
111 
101 
0,/ 
1,1 
03 
03 

-8,9 

• 23 
+ 11 
- 05 
+ 25 
- 22 
- 02 
+ 03 

-
-

- 0,4 
+ 12 

VU 
VLBLOK 

vm 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
ROSSEM 
WOW 
BEB 
REGEBO 
BLANCO 

5685 
11858 
13005 
18825 
12321 
5913 

537 

-
346 
433 

3941 

4320 63 - 20 
9699 142 - 30 

12094 177 - 12 
21466 315 + 42 
11772 173 - 05 

8,0 - 05 
05 0,0 
0,9 

5429 
565 
581 

1883 28 
397 05 + 01 

- - 06 
4414 6,1 + 07 

29630 44,9 + 71 
Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

DISTR. TEMSE 

12890 195 
5163 78 

20 
05 DISTR. ROESELARE 

314 05 + 01 
309 05 
720 11 
363 05 

8309 112 + 1 3 

Ing kiezers 57037 Volledig 

DISTR. lEPER 
Ing kiezers 57285 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

3791 79 - 47 
3119 65 + 0,9 
8698 181 + 15 

16739 34,9 + 05 
9732 203 - 12 
4170 87 

281 05 
1497 31 
5796 105 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
WP 
WOW 
BLANCO 

6143 
2756 
8043 

16675 
10487 
4770 

4634 

11 

21 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
FVDA 
WOW 
VD 
BLANCO 

4926 
3974 

10435 
11387 
10737 
3043 

1431 
3797 

3038 65 - 4,2 
3173 65 - 1,9 

14542 309 + 82 
12015 255 + 05 

DISTR. EVERGEM 
Ing kiezers 87483 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

Ing kiezers 48972 Volledig 

10907 232 
2603 55 

221 05 
497 11 

3841 75 

02 
1,1 

0,0 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

ARR. DENDERMONDE 
Ing kiezers 143234 Volledig 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
R/DA 
WP 
WOW 
BLANCO 

5261 
2112 
7399 

17740 
11351 
4008 

271 

5331 

3397 71 
2496 52 
6067 127 

20458 427 
10393 217 
3762 79 

314 
309 
720 

6090 113 

35 
0,8 
27 
55 
1,9 
0,4 
01 

13 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

DISTR. IZEGEM 
Ing kiezers 50824 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

DISTR. POPERINGE 
Ing kiezers 21419 Volledig 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
WP 
WOW 
BLANCO 

4851 
1958 
8127 

16273 
8461 
3684 

4482 

3873 9,0 - 22 
2117 4,9 + 0,4 
7749 17,9 - 0,9 

18448 425 + 51 
7560 175 - 2,0 
2901 67 - 15 

110 03 
536 1,2 

5154 106 + 12 

VU 
VLBLOK 
VLD 
CVP 
NF 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
WP 
WP 
BLANCO 

13002 
14145 
25534 
38444 

23097 
10142 

530 

9256 

8782 71 33 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 
AGALEV 
R/DA 
WOW 
WP 
NV 
BLANCO 

5311 
2925 
8960 

14076 
5369 
4925 

255 

180 
3407 

5466 
3025 
8027 

15865 
3785 
4302 

609 
651 
216 

4140 

13,0 
/2 

191 
3/5 
9,0 

103 
15 
15 
0,b 

-9,0 

+ 0,4 
+ 02 
- 22 
+ 43 
- 'i» 
- 14 
+ 0,9 

- 04 
+ 15 

VU 
VLBLOK 
VU} 
CVP 
SP 
AGALEV 
PVDA 
WOW 
BEB 
WP 
NWP 
JONG 
REGEBO 
BLANCO 

10819 
11737 
10548 
22154 
12815 

7044 
586 

434 

397 
4707 

6961 
11109 
9905 

25908 
10483 

7870 
1089 
1544 
288 
193 
220 

1121 

-
6088 

91 
145 
12,9 
335 
13,/ 
103 

1,4 
20 
0,4 
03 
03 
15 

/4 

- 5,0 
- 05 
- 0,9 
+ 45 
- 3,0 
+ 11 
+ 06 

- 02 

-
- 05 
+ 16 

12255 9,9 - 1,4 
25800 205 + 0,4 
42152 34,0 + 32 

347 03 
20624 166 - 1,9 
10111 82 + 01 

1026 05 + 0,4 
2167 15 

446 0,4 
289 02 

11550 85 + 15 

DE VU-PROVINCIERAADSLEDEN 

stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBLOK 
VU) 
CVP 
SP 
AGALEV 
WOW 
BLANCO 

1889 
714 

3848 
7406 
2955 
1557 

1940 

731 4,0 
759 42 

3187 176 
9172 507 
2497 135 
1401 77 

363 2,0 
2219 10,9 

- 63 
+ 03 
- 3,4 
+10,4 
- 23 
- 05 

+ 13 

ARR.TIELT 
DISTR. DENDERMONDE 

Ing kiezers 66912 Volledig 
Ing kiezers 93256 Volledig 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 
VLBÜDK 
VLD 
CVP 
SP 

5626 
2593 

11268 
23982 

8320 

6224 115 + 1,0 
3055 5,4 + 05 

10991 195 - 05 
25701 455 + 2,9 
6371 113 - 35 

Stemmen 91 Stemmen 94 %94 Verschil 

VU 8571 6447 80 - 25 
VLBLOK 8845 7609 94 - 15 
VLD 15947 16058 19,9 + 03 
CVP 24489 26774 331 + 2,9 
NF - 347 0,4 
SP 16414 14436 179 - 23 

Antwerpen: Koen Pauli 
(Antrwerpen); Koen Raets 
(Kapellen) 

Oost-Vlaanderen: Jaak Tag-
hon (Gent); Gust Pers3m 
(Deinze) 

West-Vlaanderen: Jean-
Marie Bogaert (Brugge); 
Wilfried Van Daele (Oos
tende) 

Limburg: Johan Sauwens 

O^ 

(Tongeren, wordt opgevolgd 
door Vic Putzeys); Frieda 
Brepoels (Hasselt); J an Peu-
mans (Riemst) 
Anita Wellens-Purnal 
(Genk) 

Vlaams-Brabant: Herman 
Vanautgaerden (Leuven); 
Juul Denayer (Halle); Staf 
Kiesekoms (Halle); Richard 
Peeters (Vilvoorde); Marcel 
Smeekens (Diest) 

WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 



Bf - W ü 

MET NEWCASTLE ALS VOORBEELD 

ONMACHT EN 
Het wcu oiu nog nooit eerder overkomen. De drie Belgische 
deelnemer.) aan de Uefacup in de eer,)te ronde uit
geschakeld. Enkel Club Brugge, bij de bekerwinnaars, en 
Anderlecht, in de Champioru League, mogen nog even 
verder maar alles wijst erop dat de landskampiven eveneens 
aan zijn internationale zwanenzang 'u begonnen. 

H
et mag ons niet verwon
deren. Antwerp botste op 
Newcastle en de klub van 
Philippe Albert voetbalt 

mpmenteel ongenaakbaar. Ze 
voert de Engelse kompetitie £ian 
en vermoedelijk zal ze ook in de 
internationale konfrontaties 
hoog blijven skoren. Kevin Kee-
gan mocht in goed twee jaar zo 
ongeveer één miljard investeren 
Ln voetballersbenen en het is 
niet meer dan normaal dat de 
Magpeej (de troetelnaam van de 
spelers van Newcastle) daarvan 
de sportieve intrest oprapen. 
Keegans grote verdienste is dat 
hij zich niet heeft miskocht. De 
klub, de trots van Northum
berland, staat voor gouden ja
ren. Alles schijnt aanwezig: een 
totaal vernieuwd stadion, geld, 
spelers en een hondstrou'w pu
bliek. In Engeland heeft de 
voetbalsport zichzelf niet los
gerukt van zijn wortels. 

GELD BOVEN SUKSES 
Seraing had beter verdiend. De 
ploeg van Georges Heylens 
werd, wegens gebrek aan er
varing, uitgeschakeld door een 
z\vakkere tegenstander. Het zal 
de klub van PaLray vermoedelijk 
geen tweede keer overkomen 
maar om dit te kunnen bewijzen 
moet Seraing wel opnieuw bin
nen de eerste vier eindigen. 

Charleroi werd op zijn waarde 
geklopt. We verbazen ons daar 
niet over. Charleroi met Lee-
kens mag niet vergeleken wor
den met Charleroi met Waseige. 
De huidige trainer van Stand
ard is een kraan die in de voor
bije twee jaar op Mambour 
wonderen verwezenlijkte. Hij 
bracht de per definitie frivole 
Zebra's discipline, kracht en 
wijsheid bij. De veer is nu weer 
helemaal ontspannen en wij zul
len verbijsterd opkijken wan
neer de verbaal altijd goed uit de 
voeten kunnende Georges Lee-
kens de op papier nochtans ver
sterkte ploeg ooit naar eenzelfde 
hoog peU kan tillen. 

Nul op drie dus en met An
derlecht bij nul op vier. Want 
tussen het Sporting van de 
maand juni en het Anderlecht 
van vandaag is geen vergelij
king mogelijk. Voor de waar
nemer ,,met een goed geheugen" 
blijft de verkoop van Nilis en 
Albert onbegrijpelijk. Jaren
lang hebben Vanden Stock en 
Verschueren trots verkondigd 
dat hun klub eens de opbreng
sten van de loges en business 
seats voor sportieve doeleinden 
zouden kunnen worden aange
wend met de Europese top zou 
wedijveren. Anderlecht eta
leerde zijn financiële overmacht 
met beangstigende zelfgenoeg
zaamheid. Maar goed: de rijk
dom was eerlijk verdiend. De 
konkurrentie moest maar beter 
proberen doen. We konden die 
redenering maar gedeeltelijk 
begrijpen. 

Maar kijk: precies op het mo
ment dat de financiële over

macht zich ook sportief zou 
konkretiseren verkocht Ander
lecht zijn koninginnestukken 
aan klubs die op de sportieve 
ladder (nog) niet hoger stonden 
gerangschikt. Stonden. Want 
het is inmiddels duidelijk ge
worden dat zeker PhUippe Al
bert zich sportief aanzienlijk 
heeft verbeterd. 

Wat heeft Anderlecht ertoe aan
gezet geld boven sportieve suk-
sessen te verkiezen ? Werd er 
ons in de voorbije jaren veel 
voorgelogen over die zogezegde 
financiële overmacht ? Ont
breekt het de inmiddels bejaard 
geworden voorzitter aan lef, 
zelfvertrouwen en overzicht om 
de voetbaltop te bestormen ? Of 
is zijn sportief en moreel gezag 
zodanig aan het afbrokkelen dat 
zijn beslissingsbevoegdheden 
afkalfden ? Wie zal het zeggen ? 
Vaststelling blijft dat Ander
lecht binnen- en buitenlands een 
niet voorspelde sportieve terug
val kent en dat er mirakelen 
zullen moeten gebeuren om op 
korte termijn tot herstel te ko
men... De supporters van het 
Astridpark moeten zich bedro
gen voelen. Ze zijn dat ook. 

Blijft natuurlijk de vraag wat 
het Europees voetbal de drie 
Belgische klubs in de Uefacup 
heeft opgebracht ? Financieel 
zullen ze er wel niet veel wijzer 
van geworden zijn. De orga-

Marc Degryse en Anderlecht in de problemen. 

nisatiekosten lagen hoog maar 
daar stond tegenover dat er 
geen winstpremies moesten 
worden uitbetaald en dat de 
televisie alomtegenwoordig 
was. 

Maar van het aanleggen van een 
reservefonds kon in de gegeven 
omstandigheden geen sprake 
zijn terwijl de mogelijkheid be
staat dat het aantal Belgische 

deelnemers aan de derde Eu
ropese beker in de toekomst tot 
tw^ee wordt herleid... 

ONRUST 
Ons voetbal wordt dezer dagen 
geregeerd door de onrust. Er 
waren de twijfels omtrent de 
sportieve w^eerbaarheid van 
onze klubelftallen in interna
tionaal verband. Er was de bijna 

GEEN BRIEFJES MEER VOOR POST 

Het blijft moeilijk om geloven 
maar het is wel waar: voor het 
eerst slaagde Peter Post, toch 
een monument van geloof
waardigheid en ernst in de 
internationale wielerwereld, 
niet in zijn pogingen vol
doende sponsors te vinden om 
een ploeg op de been te kun
nen brengen. We lazen er uit 
ongeloof drie kranten op na 
maar ze vertelden allemaal 
hetzelfde. Ze loofden ook al
lemaal Posts eerlijkheid en 
openheid omtrent de gang van 
zaken. 

Naast het feit dat een paar 
betere (wat dat vandaag ook 
mag betekenen) van onze ren
ners in onzekerheid leven om
trent hun toekomst illustreert 
het voorval vooral de malaise, 
sportief en financieel, rond de 
wielersport in ons eigen land 
en in Nederland. De Italianen 
in meerdere en de Spanjaar
den in mindere mate regeren 
het veloke. Ze verzamelen al 
het talent in hun wielerploe
gen. Enkel de Fransen pro- Pgter Podt, een monument mn 
JDeren nog enigszins te over- gebofwaardigheO. 
leven. Proberen. 

Voor de lage landen vallen er 

nog amper kruimels van de 
tafel. En dat begint van 
langsom meer pijn te doen. 
Het gebrek aan financiële mid
delen is te groot. De sportieve 
armoede is zo mogelijk nog 
schrijnender. Dit jaar wcis voor 
ons alleen de Gold Race weg
gelegd. In het naseizoen ver
loor Museeuw, wiens talent en 
ambitie ons toch niet even
redig schijnen ontwikkeld, niet 
alleen Parij s-Tours maar ook 
de werelbeker. De uitslagen 
van topkoersen mogen we ei
genlijk niet meer bekijken. We 
mogen er ook niets van ver
wachten want er verschijnen 
nog amper Belgen aan de start. 
Zo onverklaarbaar groot is de 
malaise. 
En alsof het nog niet genoeg is 
wil de jonge Frank Van den 
Broecke de Lottoploeg van 
zijn oom-ploegleider ontvluch
ten om in de lommer van een 
beter georganiseerde en be
geleide Italiaanse ploeg een 
grootse (?) toekomst voor te 
bereiden. Men moet er wel bij 
bedenken dat Frank zelf ge
looft dat hij voor 1997 on
mogelijk bij de besten zal mee
kunnen. Moed desondanks. 

klassiek -wordende animositeit 
rond de nationale ploeg. Voor
zitter D'Hooghe moest tussen
komen. Hij zou de Duivels op 
hun rechten en plichten hebben 
gewezen. Hij ^vas wel zo wijs 
niemand spreekverbod op te 
leggen maar verzocht de spelers 
in de toekomst hun woorden 
beter te wikken en te wegen. Hij 
was ook (terecht) van oordeel 
dat de problemen best binnens
kamers werden uitgepraat met 
de direkt betrokkenen. 

Het kwam allemaal nogal pot
sierlijk over. Vooral voor w îe er 
zich rekenschap van geeft dat de 
spelers van de eerste tot de 
laatste miljonairs zijn. Wat na
tuurlijk nog geen waarborg 
biedt voor volwassenheid en 
verantwoordelijkheidszin. 

We blijven ons anders wel ver
bazen over de gang van zaken 
rond ons landenteam. Paul Van 
Himst vaart een „zeer eigen" 
koers. We begrijpen dat de man 

•^ persoonlijke voorkeuren heeft 
S maar de bondscoach laat deze 
I wel erg ongegeneerd blijken. 
Q Van Himst degradeerde Nilis 
§ tot een meelopersrol maar we 

klagen wel steen en been over 
het tekort aan spitsen... Filip De 
wUde, die sinds zijn opgemerkte 
en beslissende interland tegen 
de VTS in de voorronde van het 
wereldkampioenschap geen 
match van betekenis speelde 
met de nationale ploeg werd als 
tweede keeper sans pardon in
geruild voor GUbert Bodart. We 
spreken geen oordeel uit over 's 
lands doelmannen maar de ma
nier waarop Van Himst met 
spelers omspringt is wel hoogst 
eigenaardig. Hij beperkt zijn 
uitleg tot de mededeling dat hij 
geen uitleg wenst en hoeft te 
geven. Men zou het in zijn spe
lerstijd met hem eens moeten 
geprobeerd hebben. Hij zou 
„zijn" Brusselse pers binnen de 
kortste keren hebben gemobi
liseerd. 

Maar goed. Alisschien hebben 
de feiten de bondscoach inmid
dels al in het gehjk gesteld. 
Kopenhagen ligt een nachtrust 
achter ons en mogelijk staan 
onze Duivels al met één been in 
Engeland. Daar zal de onver-
slijtbare Michel De Wolf er ze
ker niet meer bij zijn want als we 
iedereen goed hebben begrepen 
heeft de Waal zelf een streep 
onder zijn karrière als inter
nationaal getrokken. Hij ver
koos Marseille boven de na
tionale ploeg en verstandige 
mensen kunnen hem alleen 
maar gelijk geven. Het zijn nu 
eenmaal de klubs die de spelers 
(veel te veel) betalen en die 
daardoor op geregelde tijden in 
een spanningsveld met natio
nale ploegen terecht komen. Zo 
moest Newcastle vorige zondag 
Philippe Albert missen in de 
topmatch tegen Blackburn en 
op zich ^vas dat geen gezonde 
situatie. Zoals w îj het ook bizar 
vinden dat de nationale kom
petitie wordt stilgelegd in een 
voor het publiek aantrekkelijke 
periode periode in het voetbal
seizoen. Voor enkele jaren -was 
het allemaal ondenkbaar. Maar 
niet alleen dat natuurlijk... 

Flandbrien 
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1 ILT-IMTJE I 
FESTIVAL VAN VLAANDEREN 

DENKEND AAN PASSENDALE EN DE GRIJNS VAN DE DOOD 
„Zijn ouders hebben het lapje grond gekocht 
Hij was een begaafd student 
„Iets in de wiskunde", zegt de boer." 

grond gekocht 

boer." 

simfonie onder leiding van de in 
Jeruzalem geboren Eliahu In-
bal, een man die Mahlers dro
men en passies kent. 

Het getal negen is in de mu
ziekgeschiedenis eerder noodlot 
dan wonder. Beethoven, Schu
bert, Dvorak en Bruckner ble
ven er steken. Zo ook Mahler. 
Verwacht bij hem geen klas
sieke indeling. Integendeel. 
Alarsritmen, menselijke stem, 
filosofische ideeën en innerlijke 
krisis zijn hier aan de orde. 
Mahlers negende is geschreven 
in het aanschijn van de dood. 
,,In het midden van het leven 
zijn -wij door de dood omgeven", 
zo luidt het opschrift boven het 
eerste deel. Daarmee is de toon 
gezet. De volgorde van de vier 
delen is ongewoon. Tussen een 
lang uitgesponnen andante en Benjamin Britten : dinc)d Pureed Engelandö belangrijkste kom-
het slotadagio zit een aanvan- ponut. 
kelijke luchtige dorpsdans 
(Landler) die achteraf veran-

ONUITPUTTELIJK TEMA BLUFT BOEIEN 

HET MYSTERIE VAN DE GRAAL 

Zo mijmert Hugo Claus in zijn 
gedicht Dodenoeeld in Wedt-
Vlaanderen. Zijn w^oorden zijn 
ons altijd bijgebleven, en krijgen 
telkens weer scherpere contou
ren w^anneer -wij in de buurt van 
leper komen of op de IJzer-
vlakte staan. Ook vorige week 
bij de uitvoering van Brittens 
War Requiem in de Brusselse 
Sint-Goedele was dit het geval. 
Brittens werk is immers niet 
alleen op de traditionele La
tijnse tekst gebciseerd, maar ook 
op de aangrijpende oorlogspo-
ezie van de jonge Wilfred 
Owen, gesneuveld enkele dagen 
voor de w^apenstilstand van 
1918, poëzie die helemaal in de 
lijn ligt van Claus' citaat. 

COVENTRY 
Het is goed dat het festival 
Brittens requiem heeft gepro
grammeerd bij de herdenking 
van de bevrijding. Het is goed 
dat het werk hier wordt uit
gevoerd door de kinderen of de 
kleinkinderen van mensen die 
wellicht tegen hun overtuiging 
of hun geweten, in mekaar in 
twee wereldoorlogen hebben 
bevochten. Het orkest komt uit 
Bochum, het koor uit Brighton, 
en — laten ŵ e het niet vergeten — 
„Cantate Domino" uit Aalst om
spant de hemelhoog van de ka-
tedraal. De tenor is een En
gelsman, de bcis een Duitser. 
Tekens van broederschap, sim-
bolen van een idee die de 
Vlaamse beweging altijd al voor 
ogen stond en staat (of zou 
moeten staan): pacifisme en 
verdraagzaamheid. 

Benjamin Britten is sinds Pur-
cell Engelands belangrijkste 
komponist, het War Requiem zijn 
belangrijkste werk, verbonden 
aan de inwijding van de nieuwe 
katedrjial van Coventry in mei 
1962. Het is geen dodenmis met 
de sereniteit van het gregori
aans, geen vertroosting zoals die 
spreekt uit het werk van Fauré, 
mciar eerder een oratorium, een 
religieus drama met een meng
sel van berusting en bezinning. 
Tenor en bas mediteren als een 
Grieks koor met groot inle
vingsvermogen op de woorden 
van Owen. -De sopraan zet op 
beklemmende wijze het hemel
bestormende sanctus in, dat het 
koor laat uitgroeiep van gefluis
ter tot een van de meest aan
grijpende Hosanna's uit de ge
schiedenis van de muziek. De 
dood -wisselt voortdurend van 
gezicht en stem, blijft echter 
dreigend aanvi^ezig en laat lit
tekens na. Toch eindigt Brittens 
requiem op een rustpunt: de 
geladen stilte van duizenden 
graven tussen Dresden en Pas-
sendale. 

ZO RUSTIG TRILLEN DE 
SNAREN 
De dood bij Britten. De na
kende dood ook bij Mahler, de 
gek\velde, onrustige zoeker, 
twijfelend aan de liefde van zijn 
vrouw, de beeldschone Alma, 
rust zoekend in de natuur of het 
notenbeeld. Het N H K Symp
hony Orchestra uit Japan speelt 
in het paleis voor Schone Kun
sten van Brussel zijn negende 

Als je op de fondslijst kijkt van 
de Uitgeverijen De Drie
hoek/Amsterdam en Christof-
oor/Zeist, in Vlaanderen ver
tegenwoordigd door Denis & 
Co, kom je dacu- heel wat boeken 
tegen die een antroposofische 
inslag hebben. Anthropos, het 
Griekse woord voor mens, en 
sofia zijnde wijsheid. De an
troposofie is een wereldbe
schouwing die het individu wil 
duidelijk maken wat zijn plaats 
is in het moderne leven. In deze 
leer spelen kristeKjke elementen 
een belangrijke rol. Knstus 
wordt niet alleen beschouwd als 
inspirator van de kristelijke 
godsdienst, maar ook als vader 
van de antroposofie, die daar
door een godsdienstig tintje 
krijgt. 

Binnen deze getrokken Ujnen 
heerst er een breed interesse
gebied voor vele verschijnselen, 
waarin zeer dikwijls aan de 
kracht en de schoonheid van de 
natuur eerbetoon wordt ge
bracht, met daarnaast een studie 
van de symbolische kern van de 
graal-teksten, die op zichzelf 
dan weer deel uitmaken van de 
Arthur-legenden. 

DE DRUÏDEN 

PhUip Carr-Gomm is de auteur 
van De Druïden. De herleving 
van een traditie. Hij begon zijn 
studie reeds op IS-jeu^ige leeftijd 
bij opperdruïde Philip Ross Ni
chols — overste van de Orde van 
Barden, Ovaten en Druïden (in 
Wales). Hij vangt zijn boek aan 
met: „Op een keer vroeg Ik de 
eigenaar van een esoteruche boek
winkel in New York waarom hij geen 
boeken over de dru&en op zijn plan
ken had d taan. Hij antwoordde direct 
en categorisch: „ Omdat er niet,) over 
de druJuden bekend u, uitgezonderd 
een paar regel) van Caesar, en 
iedereen die beweert dat hij er iets 
over weet, liegt." 

Als je dit al te letterlijk zou 
nemen dan zou je kunnen zeg
gen dat de volgende 130 pa
gina's leugens zijn. Maar als het 
dan al leugens zouden zijn, ze 
zijn zo verdomd knap geschre
ven, dat je ze graag voor waar
heid wil aannemen. Carr)-
Gomm slaagt er op onnavolg
bare wijze in om ons een ant
woord te geven op de vraag wie 
de druïden w^aren en wat de 
betekenis was van hun rituelen, 
maar vooral w ât hun belang is 
voor onze hedendaagse w^ereld. 
Want de druïden ^varen Kelten 
en deze kun je beschou-wen als 
de stamvaders van onze huidige 
w^esterse cultuur, met een on
metelijke natuurwetenschappe-
Ujke en mathematische kennis, 
naast een groot begrip voor het 
esoterische. 

Het feit dat druïden bruggen
bouwers zijn en geen gravers 
van ravijnen, geeft aan dat de 
druïde open staat en dat zijn 
gedachtengoed zijn waardering 
voor de andere wegen versterkt. 
Veel druïden zijn in staat hun 
inzicht in en beoefening van hiui 
druïdische ideeën te combine
ren met het christendom of 
wicca, met de gedachten van de 
inheemse Amerikanen of het 
boeddhisme. 

Om het met Philip Carr-Gomm 
te zeggen: 'De weg van de dru
ïden is niet bijzonder ingewik
keld. Om voor deze weg Wciar-
dering op te brengen moet een 
nieuwe visie ontwikkeld wor
den die het mogelijk meiakt zich 
open te stellen voor het mys
terieuze, voor het vrouwelijke 
en de esthetische en esoterische 
kunsten. Alle aannames en 
vooronderstellingen over het le
ven dienen losgelaten te worden 
en in plaats daarvan, zoals in 
een ceremonie van de druïden, 
laat men zich meevoeren langs 
de cirkel van het leven naar het 

verstilde punt in het midden dat 
zowel het -ware zelf als de god-
dehjke bron is'." 

DE HEILIGE GRAAL 

John Matthews, auteur van De 
Heilige Graal, De belichaming 
van een droom wijdt zich al 
meer dan twintig jaar aan de 
grote traditie van de Arthur-
legenden en daarin natuurlijk de 
gr aal-traditie. 

De graaltraditie die de belicha
ming is van een droom, van een 
idee die zo universeel toepas
baar is, dat zij verschijnt op 
honderden verschillende plaat
sen als de leer van sekten, ge
nootschappen en individuele 
mensen, deze graaltraditie 
maakt deel uit van een meer
omvattende traditie, namelijk 
die van de Arthur-legenden, die 
eveneens het kader van een ge-
helm leerstelsel vormen. „De le
genden over ridderlijkheid zijn ver
sluierende verslagen van het eeuwige 
zoeken van de mens naar waarheid. 
Deze prachtige verhalen zijn noch
tans meer dan folklore. Ze maken 
deel uit van een ordelijke traditie, die 
zich in de loop der eeuwen heeft 
ontwikkeld en getuigenis aflegt van 
een goed georganiseerd plan en pro
gramma. 2j)aLi de mythen uit de 
klassieke oudheid beschrijven de hel
denverhalen heilige rituelen van 
broederschappen, die de esoterische 
leerstelsels uit de oudheid levend 
houden", citeert de auteur zijn 
koUega M.P. Hall met „Orders 
of the Quest: The Holy GraU". 

Alaar ,,De Heilige Graal" is ook 
een doeboek, \vant na ieder 
hoofdstuk krijgt men de kans 
om te mediteren en bevindt men 
zich in het gezelschap van het 
Exlele Hoofd, reist men naar het 
land van de graal, vindt men de 
groene steen, voegt men zich bij 
de graalfamüie, ondergaat men 
de vijf veranderingen en leert 
men w^erken met de graal. 

dert in een grijns, en een biu-lesk 
rondo. 

Van Japanners met hun oos
terse Instelling verwacht je niet 
meteen dat ze met Alahlers gril
lige, verrassende, onvoorspel
bare spanningen omkunnen. 
Wellicht heeft de persoonlijk
heid van dirigent Eliahu Inbal 
daarmee te maken. Want ze 
slagen er wonderwel in de 
schreeuw van Munch, de smar
telijke kreten, de tederheid, de 
hemelwaartse beweging van de 
eerste viool, de wat plompe be
weging van de Landler (ver-
gehjk maar eens met die van 
Schuber!), en de verandering 
van Kosmos in chaos met haar 
wonderhjke orkestratie indrin
gend weer te geven. Toch ligt 
het slotadagio blijkbaar het 
meest in hun natuur. Zo rustig 
trillen de snaren. Alahler neemt 
afscheid van het leven. De strij
kers sterven uit. Eliahu Inbal 
wacht enkele momenten als in 
extase. De stilte als eerbetoon 
aan een groot komponist. 

(wdb) 

VERBORGEN STROMING 
Met Rudolf Meyer komt een 
Duitse benadering aan bod. In 
Het mysterie van de graal. Een 
verborgen stroming in het 
christendom leidt de auteur ons 
l^ngs de herkomst, de verdwij
ning en de onthulling. Ook het 
Keltendom in dienst van de 
graal komt hier aan bod, waarin 
het erfdeel der wijsheid van de 
Kelten als erg belangrijk wordt 
beschouwd. Merlijn, Parzival, 
Galahad, Gawan, Jozef van 
Arimathea, Wolfram von Es-
chenbach, Rozenkruizers, de 
Katharen, de traditie van Hi
ram, Floris en Blancefloer en 
Richard Wagner zijn even zo
vele bekende namen die alle
maal hun betekenis krijgen in de 
boodschap vein de graal die Ru-
dolf Meyer ons wil brengen. 
Meyer laat ons ook kennisma
ken met Rudolf Stelner, die al
gemeen als de grondlegger vjm 
de antroposofie wordt be-
schou^vd. En hiermee is ook de 
cirkel van dit artikel rond. 

Wie na het lezen van deze dne 
boeken nog vragen heeft over 
de graal en de druïden kan zich 
natuurhjk altijd verder verdie
pen, maar iemand die enkel ken
nis w^ou maken met deze fas
cinerende wereld is wel degelijk 
aan zijn trekken gekomen. 

U.E Onskent 

c<» De Driuden. Philip Carr-
Gomm. Uitg. De Driehoek, Am
sterdam I Denis e3 Co, Ant
werpen, 1995, 598 f r. 

c» De Heilige GraaL John Mat
thews. Uitg. De Driehoek, Am
sterdam I Denis S Co, Ant
werpen, 1995, 598 fr. 

c» Het mysterie van de graaL 
Rudolf Meyer. Uitg. Christofoor, 
Zeist I Denis e3 Co, Antwerpen, 
1995, 880 f r. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 15 OKTOBER 

CHEZBOMPALAWIJT 
Ruud De Ridder zit duidelijk erg goed bij VTM. Met^l/^ begin 
u moedijk start een nieuwe reeks afleveringen van een nieuwe 
Vlaamse (Antwerpse) komische serie. (VTM, om 21u.) 

DIARY OF A HIT MAN 
Amerik. triller van Je r ry London (1992) met Forest Whitaker, 
Sherilyn Fenn en Sharon Stone. E^n huurmoordenaar aan
vaardt nog een laatste opdracht. Alaar eerst wil hij uitvoerig 
kennis maken met de vrouw en de baby die hij om het leven 
moet brengen. (TV 1, om 23u.l5) 

ROBOCOP 
Elen politieagent -wordt tijdens een interventie gedood en wordt 
door een elektromkabedrijf omgebouwd tot een ingenieuze, 
onfeilbare moordmachine. Paul Verhoeven regisseerde (1987) 
deze kaskraker. (VTM, om 23u.25) 

Z O N D A G 16 OKTOBER 

GOODFELLAS 
Een straatjoch uit Brookl3m-New York droomt ervan deel uit 
te maken van een gangsterbende. Hij begint als klusjesman en 
leert alle knepen van het ,,vak". In deze virtuoze film (1990) 
schetst Martin Scorsese het dagelijkse leven in een maf
fiafamilie. HIJ hanteert een bijna dokumentaire stijl, zodat de 
dertig jaar die die film omspant erg vlug voorbij lijken te gcian. 
Prachtige vertolkingen van Robert De Niro, Ray Liotta en Joe 
Pesci. (VTM, om 20u.30) 

Robert De Niro, Ray Liotta en Paul Sorvino in GoodFelLu). 
Een verhaal over de kleine maffia, zondag 16 oktober op VTM, 
om 20u.30. 

MAANDAG 17 OKTOBER 

KAT OP EEN HEET ZINKEN DAK 
Prachrige verfilming van het toneelstuk van Tennessee Wil
liams, over de reünie van een rijke patriciërsfamihe in het 
zuiden van de VS. Tijdens het verjaardagsfeest proberen de 
hoofdpersonen de anderen op hun fouten en gebreken te 
wijzen, terwijl ze zelf buiten schot willen blijven. Amerik. film 
van Richard Brooks (1958) met sublieme vertolkingen van 
Elizabeth Taylor, Burl Ives en Paul Newman. (BBC 1, om 
23u.l0) 

WOENSDAG 19 OKTOBER 

BOULEVARD 
Onder de titel ,,4 + 3 = 1" maakten Bert Govaerts en Isabelle 
Schepens een dokumentaire over de Baskische onafhan
kelijkheidsstrijd. De vier Franse Baskische provincies en de 
drie Spaanse zouden moeten verenigd -worden tot één land en 
die eis wordt door het ETA vaak met erg onsimpatieke 
middelen kracht bijgezet. (TV 1, om 21u.35) 

VRIJDAG 21 OKTOBER 

ROMANCING THE STONE 
Amerik. avonturenfilm van Robert Zemeckis (1984) met 
Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito. Joan 
Wilder, een suksesvolle schrijfster, moet om het leven van haar 
zuster te redden in Colombia een schatkaart gaan afleveren. 
(TV 1, om 22u.) 

TOUS LES MATINS DU MONDE 
Franse biografische film van Alain Comeau (I99I) naar de 
gelijknamige roman van Pascal Quignard. Centraal staat de 
konfrontatie tussen twee muziekgrootmeesters: de schuchtere 
Sainte Colombe (Jean-Pierre Marielle) en de erg ambitieuze 
Marin Marais (Gérard Depardieu). (TV 2, om 22u.45) 

EEN LEUK BLOEDBAD 
•if Als je weet dat Oliver Stone 
(1946) het Oscarwinnende sce
nario schreef voor Midnight Ex-
preM, Scarface vereeuwigde, co
auteur w^as voor The Year of the 
Dragon, nogal wat Oscars ^von 
met de door hem geregisseerde 
Platoon, WalLtreet een kleedje 
paste, de JTiT-moordzaak terug 
in de kijker plaatste, en ik zeg 
dan dat zijn nieu^vste Natural 
Born Killers veruit de opwin
dendste film is die hij maakte, 
weet je waarschijnlijk al wat je 
te wachten staat. 

Dat komt gedeeltelijk ook door
dat scenarist Quentin Tarantino 
(zelf maker van het in Cannes 
bejubelde en weldra op het 
scherm bij u om de hoek Pulp-
ftctwn) zijn bloederige geest aan 
het werk mocht zetten, om 
Stone daarop dan zijn sociaal-
politieke kritiek te laten geven. 
De film herinnert wel het meest 
aan Bonnie and Clyde, maar dan 
wel meer dan vijfentwintig jaar 
later en veel film-wreedheid en 
fïlm-bloed verder. 

Natural B o m Killers is een 
psychedelische belevenis, een 
hallucinante trip, en zelden 
werd in Hollywood de anarchie 
zo ver gedreven. Het is haast 
ook een dokumentaire over seks 
en ge-weld maar vooral ster
rendom, en je kunt je niet van de 
indruk ontdoen dat je naar de 
O. J.Simpson-Zciak zit te kijken. 
A bloody good show! 

De film valt duidelijk in twee 
delen uit elkaar. lïerst de dolle 
rit, een verhaal vol razernij, 
bloed en seks, -waarbij maar 
liefst 52 doden vallen, de tweede 
helft is gevuld met het medi-
acirkus dat rond de twee moor
denaars Mickey (Woody — 
Cheers — Hartelson) en Malloiy 
(Juliette Le-wis) draait. Het in-
tervie-w in de gevangenis is een 
van de topvoorbeelden van -wsJg 
en de gevangenisopstand die er
toe leidt is een staaltje van maat
schappijkritiek die zo eigen is 
aan regisseur Stone, dat je w^eer 
eens in stomme be-wondering 
staat voor wat deze man met 
cinema kstn doen. 

•h In de titel van de Austra
lische film The Adventures of 
Priscilla, Queen of the Desert 
wordt met de „queen" niet ver-
w^ezen naar een „koningin" 
maar queen staat daar duidelijk 
voor nicht, maar is ook de naam 
van een autobus. Deze „Queen" 
is komisch vulgair, zeer dikwijls 
op het randje af, maar meestal 
kun je best meeleven met het 
transseksuele personage Berna-
dette, op meesterlijke w îjze ver
tolkt door Terence Stamp. Ber-
nadette wiens geliefde net ge
storven is, besluit samen met 
haar homofiele vrienden Tick 
(Hugo Wea-ving) en Adam 
(Guy Pearce) neiar het stadje 
Alice Springs te gaan, %vaar ze 
als travestieten zullen optreden 
in het casino. Dit aanbod kregen 
ze langs Tickx ex--vrou-w, waar
over deze -wel -wat verlegen is, 
-want hij geeft niet graag toe ooit 
getrouwd geweest te zijn. 

Ze charteren een bus die haar 
beste dagen heeft gehad en die 
krijgt dus de naam Priscilla mee, 
en gaan op ^veg van Sidney naar 
Alice. Onderweg, in de kleine 
woestijnstadjes en -dorpjes 
waar ze doorheen trekken, stui
ten ze op nogal -wat vooroor
delen. De onvermijdelijke 
panne is er ook bij, meiar als ze 

Oliver Stone maakte met Natural Born Killerd wellicht de op
windendste film aller tijden. 

samen met een aboriginal een 
spirituele scene spelen op „I -will 
survive" blijf je haast in je lach 
steken. Als ze de oude hippie 
Bob (BUI Hunter), die zijn Azi
atische vrou-w meer dan moe is, 
ontmoeten, besluit deze van aan 
te sluiten en ^vordt langzaam 
verliefd op Bernadette. 

Banaal verhsial kun je zeggen, 
maar alles wordt met zoveel flair 
en elan gebracht, dat je ge-woon 

mee op de bus zou w^Ulen sprin
gen. De kijker weze -wel ver-
-wittigd dat er geen enkele toe-
ge-ving -wordt gedaan aan de 
doorsnee smaak, dat je je wer
kelijk moet inleven in de mensen 
-waar je naar kijkt, maar als je 
dat kunt, zul je een boel lol 
beleven. En blijf asjeblief tot na 
de eindgeneriek zitten, -want 
ook die zit nog vol met grapjes. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„ VLumu Blok naar 28 %' 
las Ahasverus 

Antwerpen '44 

Saddam zingt -weer van 
„Naar Koeweit en zijd!" 

© 

Maalboten zijn ferry 
dangerous 

© 

Heilige Vader -weer op reis: 
Paus mobiel! 

© 

Oostenrijk stemt extreem 
rechts; jodelhaat 

© 

Sauwens klopt Tobback in 
popiJariteit 
Johan en de Alverman 

© 

Na zondag zitten er veel met 
kiespijn 

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 
- R|ne Franse keuken è la carte en 
8menusvan715frtot1600fr 

- Een hart voor de kinderen eigen 
speelruimten en aangepaste 
menus 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbi|t 
2400 fr 
Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

• Gastronomische weekends van 
vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

"SEMINARIEMOGELIIKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifiincüonele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alverlngem tel. 058/288.007 fax 058/289.381 

y^ttttg 
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UIT DE REGIO 
WEST-' 

O K T O B E R 

Wo. 12 l E P E R : Bezoek aan ten
toonstelling Het verhaal van een 
oude vaart. In het lepers Stads
museum. Verzamelen om 13u.45 
aan hotel Ariane. Om 14u. stipt aan 
het museum. Info: W I , 
057/20.24.68. 

Wo. 12 I Z E G E M : Plantijnzaal bi-
bhoteek: eerste sessie kursus „Ge
schiedenis van België" door dr. Ler-
myte. Meer info: J . Bogaert 
(051/30.20.39) of E. VandewaUe 
(051/30.26.70). Org.: VSVK-Ize-
gem. 

D o . 13 B R U G G E : Frans Baert 
over de Staatshervorming. Om 
I5u.in De Gulden Spoor, 't Zand 
22. Org. : Informativa. 

Vr. 14 I Z E G E M : Vlaams Huis 
vanaf 20u. Achtste kaarting. Ook 
op 16/10 vanaf lOu. Org. : Kaar-
tersklub De Vlaamse Vrienden. 

Ma. 17 I Z E G E M : Zaal Oud Stad
huis om I5u.: Dr. Carton over 
Oude Geneeswijzen. Org. : V W G -
Izegem. 

Wo. 19 I Z E G E M : Tweede sessie 
„Geschiedenis van België". Org. : 
VSVK-Izegem. 

D o . 20 I Z E G E M : Bar auditorium 
Akademie, Kruisstraat, om 20u.: 
Frank Van den Bossche (RUG) 
over het Hindoeïsme. Toegang 50 
£r., abo's gratis. Org. : VSVK-Ize
gem. 

Zo. 23 Z W E V E G E M : Ledenfeest, 
met Beenhesp en groentenkrans. 
Ook koude schotel te verkrijgen. 
400 fr.p.p., -lOj. gratis. In zaal Bol

dershof. Inschrijven bij bestuurs
leden. Org. : VU-Zwevegem. 

Wo. 26 I Z E G E M : Derde sessie 
,,Geschiedenis van België". Org. : 
VSVK-Izegem. 

Wo. 26 l E P E R : Bezoek aan am
bachtelijke kunstglasblazerij Euro
pean Glass. Verzamelen om 13u.30 
aan hotel Anane, vandaar tegen 
I4u. naar de Rozendaalstraat 21. 
Bezoek is gratis, mogehjkheid tot 
aankoop van unieke stukken. Org. 
en info: W I , 057/20.24.68. 

BRABANT 

O K T O B E R 

Vr. 14 D I L B E E K : Opening ten
toonstelling „Groen Ierland, Gou
den Hart"". Om 19u. in KG West
rand. Gastspreker: Hans De Belder 
(en o.v. de ambassadeur van Ier
land). De tentoonstelling loopt tot 
30/10. Org. : Werkgemeenschap 
Gillis Van den Bossche, Dilbeek. 

Vr. 21 D I L B E E K : Gespreksavond 
over ,,Ierland en zijn sprookjes"" 
door Juu l Wydooghe.. Om 20u. in 
KC Westrand. Org. : Werkgemeen
schap G. V.d. Bossche, Dilbeek. 

Vr. 28 D I L B E E K : Een andere kijk 
op Noord-Ierland door Heather 
Lyons (Noordierse). Om 20u. in 
KC Westrand. Org. : Werkgemeen
schap G v.d. Bossche i.s.m. Vor
ming & Gemeenschap. 

O K T O B E R 

Za. 15 E D E G E M : Kaartavond in 
Drie Eiken om 20u. l5. Inschrijven 
op voorhand. Org. VNSE. 

Za. 15 A N T W E R P E N : Geleid be
zoek aan het A D V N (Archief en 
Dokumentatiecentrum voor het 
Vlaams Nationaüsme). Minder
broedersstraat 24 te Antwerpen. 
Aanvang: lOu. Inkom gratis. 

Za. 15 BERLAAR-HEIKANT: 
De Heikneuters brengen jaarhjkse 
revue. 20ste jaargang. O p 15, 16, 
19, 21 en 22/10. Reservaties bij 
Colette Nauwelaerts (015/24.72.16, 
na 13u.). Info: Freuis Hendrickx 
(015/25.16.16). 

Zo. 16 H E I S T O / D B E R G : Wie 
gaat mee naar de Memlingtentoon-
steUing te Brugge? Vlaams-nati-
onale kring Rodenbach heeft een 
dagarrangement met boottocht en 
gids. Info: Roger van Dijck, 
015/24.80.86. 

Di . 18 W O M M E L G E M : Adagio. 
Poëzie van Felix Timmersmans. 
Om 20u. in zaal Familia, Ad. Mor-
telmansstraat. Inkom 150 fr. Org. : 
DF-Wommelgem en KK J a n Pui-
mège. 

Di . 18 B E R C H E M : J o Van Eet-
velde over ,Van den Vos Rey-
naerde"". Met dia"s en aangepaste 
dierengeluiden. Inkom 50 fr. Om 
20u. in Cult. Centrum Berchem. 
Kaarten op 321.73.60, na 18u. 
Org. : FW-Berchem. 

Vr. 21 T O N G E R L O : Tonny Van 
Dijck beUcht het begrip Amnestie 

in verband met de kollaboratie. Om 
20u. in Kapellekeshoef. Toegang 
vrij. Org. : SMF-Kempen. 

Ma. 24 B E R C H E M : Bezoek aan 
het Provinciehuis, (dus niet op dins
dag!) Inschrijven noodzakelijk 
voor 10/10 bij P. Cauwenbergh 
(239.66.21). Aantal bezoekers dient 
vooraf vermeld. Bijeenkomst Pro
vinciehuis om 13u.50, aanvang 
rondgang 14u. Org. : F W - B e r 
chem. 

Di . 25 K A L M T H O U T : Om 20u. 
in Teesalon De Raaf, Withoeflei 2: 
Van idee tot boek, door Sine Van 
Mol. Leden 100 fr., niet-leden 200 
fr. (koffle/tee inbegrepen). Org. : 
FW-Kalmthout . 

Wo. 26 E D E G E M : Dia-avond in 
Drie Eiken, om 20u. Mijn bele
venissen in India door Ellen Adri-
aensens. Org. : Kulturele Kring. 

Vr. 28 B E R C H E M : Bezoen aan 
Memling-tentoonsteUing te 
Brugge. Vertrek Bercnem-station 
om 8u.25. Rondleiding om l l u . 
Onkosten: trein + inkom + gids: 
600 fr. te storten op rek. van Paula 
Cauwenbergh (412-9095811-05), 
dus niét op F W - r e k . De eerste 20 
betalers kunnen mee. Org. : F W -
Berchem. 

N O V E M B E R 

Zo. 20 T U R N H O U T : Om 20u. in 
De Warande: De honden in het 
zegekoor (over Irma Laplasse). 
Kaarten aan 200 fr. op tel. 
666.S7.77. 

OOST-
VLAANDEREN 

O K T O B E R 

Wo. 12 SEMT-NIKLAAS: Stress 
bestrijden op natuurlijke vrijze, 
door Hilde Van den Hende. Om 
20u. in de stadsbiblioteek, H. Hey-
manplein. Deelname: leden 80 fr., 
niet-leden 100 fr. Org. : FW-S in t -
Niklaas. 

ZOEKERTJES 

- G E Z O C H T - 21 -jarige v rou
welijke k a n t o o r b e d i e n d e me t 
getuigschrif t bedr i j fsbeheer en 
twee j aa r e rva r ing zoekt d r in 
g e n d p a s s e n d e job . Bij v o o r k e u r 
omgev ing Gen t . Aanb ied ingen 
aan O s w a l d Van O o t e g h e m . 
Tel. 09/230.72.87. 

- T E H U U R - W a n d e l e n en/of 
fietsen in dennebos sen en heide 
— A v e r b o d e - K e m p e n — gezellig 
l andhuis je : living, O . H . en 
Kl.TV, inger ich te k e u k e n , 
badk . , 2 slaapk. , 6 pers . , ga rage . 
O p 20.000m^. rus t ig gelegen 
aan de r a n d van na tuu r r e se r 
vaat . Te h u u r voor 1 week , mid
w e e k of weeke inde , of langere 
pe r iode . V o o r k e u r Vlaamd-Na-
tionaliéten. Tel. 013/77.25.46. 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 

B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

^ DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

>.baan brugge-oostkamp. 
K 050 35 74 04 / 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en ti|d voor U 

Gordijnen en Overgordijnen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stotionstroat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel. 052/41.15.73 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 

VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

^ • ( S : / & W 

i§7nÊMFA 
goomif'u^^ ni J798 V (^xavm-oe^ 

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

Sedert 191 o 
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 Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

' dranken 
* snacks 

' restaurant 
' zaal voor 50 pers. 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRiïUUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

HB 
N.V. ZAKENKAhnOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPlflN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING J l A HERENh 

• Vterm 
Steenhouwersvest. 52 i 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 
< / 

N^ / mlgroBtraat 128 
\ / ' B 9200 schoonaarde 

dendermonde 
082/42 33 04 - 42 30 16 

drukkerij 

typo 

ofTset 

repro 

enveloppen 

rx enveloppen 

kettingformulieren 

boekdruk 

direct mail 
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JOHAN SAUWENS OVER ZONDAG ZONDER: 

OMDAT WU DE AUTO MEER EN MEER / f 

ALS EEN PROBLEEM ERVAREN'' 
Zondag 16 oktober gaat in Vlaanderen de eerdte Zondag 
Zonder door Een zondag zonder auto maar mét trein, tram 
en biu, te voet of op de fietd. Een zondag met vriendelijk 
verkeer in dtad en dorp. Want voor één dag wordt de 
automobilist gevraagd de wagen in de garage te laten en de 
weg vrij te houden voor voetganger,), fietsere en het 
openbaar vervoer Eerui kijken wat het wordt! 

V
an de 308 Vleiainse gemeen
ten doen er 126 gemeenten 
mee om een deel van hun 
stad of gemeente autovrij te 

maken en voetgangers en fiet
sers hun gang te laten gaan. 

De aktiviteit begint reeds op 
zaterdag 15 oktober met een bal 
in de hal van het Antwerpse 
Centraal Station, 's anderdaags 
wordt het dan echt met her en 
der manifestaties. Radio 2 doet 
ook mee en zendt tussen 10 en 
17 uur Zondag-Zonder-pro
gramma's uit. 

GEEN NOSTALGIE 
Het initiatief komt van o.m. 
Veüig Verkeer Vlaanderen, 
Langzaam Verkeer, de Bond 
van Trein-, Tram- en Busge
bruikers, Fietsoverleg Vlaande
ren en Tajdstop en wordt ge
patroneerd door door Johan 
Sauwens, Vlaams minister van 
Verkeer. 

Wij vroegen de minister of het 
initiatief méér is dan een vleugje 
nostalgie naar de autoloze zon
dagen van 1974. Geen nodtaü^ie, 
antwoordt Sauwens, meer dan 
ooit wordt de auto aL een probleem 
ervaren. 

Johan Sau'wens: „De vrijheid die 
de auto verleende aan het individu 
mondde uit in een kolUktieve on
vrijheid. De ongebreidetde auto-mo
biliteit Leidde tot haar tegendeel: de 
immobiliteit. 

De angst voor ongevallen, de 
fïle-stress, de beperkte mobi
liteit van de niet-autobezitters, 
de gevolgen van de wildgroei 
voor het milieu, het verstik
kende nooit-meer-stiltegevoel, 
het zijn even-zovele redenen om 
te snakken naar een dagje zon
der." 

Wellicht bestaat er nog geen 
voldoende mjiatschappelijk 
draagvlak voor een verplichte 
autoloze zondag. Toch mikt de 
Zondag Zander van 16 oktober 
1994 resoluut op een zo groot 
mogelijk aantal autovrije steden 

WAT KAN 
EEN DAG 
ZONDER AUTO 
OPLEVEREN? 
We rijden 212 mensen niet 
in het ziekenhuis. We red
den 5 mensen van de dood 
in het verkeer. We jagen 
5.197.489 ton minder uit-
Iciatgassen de lucht in. We 
besparen liefst 17.499.000 
liter brandstof. We verdie
nen met zijn allen die dag 
524.970.000 fr. En we zor
gen ervoor dat iedereen zich 
ook een stuk veiliger voel|,.. 

en dorpen. Vrij van auto's, doch 
allerminst vrij van aktiviteiten ! 
Zondag Zonder vormt immers een 
gelegenheid bij uitstek voor dy
namische gemeentebesturen en 
verenigingen om zich in de kij
ker te werken. 

GEDRAGSWIJZIGING 
J. Sauwens; „Deze autoarme zon
dag wordt geen geuoleerd nwment 
van bezinning. Hij kadert, inte
gendeel, in een globale mobiliteitd-
vidie, die in de eerdte plaatd gericht ij 
op alternatieven voor de auto. Dit 
nwbiliteitdbeleid dtaat of valt echter 
met een minimale bereidheid bij de 
verkeerddeelnenurd tot een gedragd-
wijzigmg." 

Zondag Zonder wil op een 
vriendehjke manier een aanzet 
geven om de talrijke alterna
tieven voor de auto te leren 
ontdekken en waarderen. Maar 
minister Sauwens wU meer dan 
een dagje vertier. 

J . Sauw^ens: „De Zondag Zonder 
wil een breed maatdchappelijk debat 
opgang brengen. De Zondag Zonder 
id niet alleen een gelegenheid tot 
ontdpanning, maar wil in de eerdte 
plaatd de Vlaming doen nadenken 
over zijn verplaatdingdgedrag. Dat 
kodt moeite en zal ongetwijfeld op 
bepaalde weerdtanden dtuiten. 
Vlaanderen telt immerd 6 miljoen 
„verkeerddpecialidten". Iedereen wil 
in zijn eigen dtraat zoveel mogelijk 
verkeerddrempeld, een breed fietd- en 
voetpad en liefdt zo weinig mogelijk 
verkeer. Voorbij de eigen dtraat moet 
de weg bij voorkeur zo recht en zo 
breed mogelijk zijn en worden fietd-
en voetgangerd, zebrapaden en ver-
keerdlichten voornamelijk ervaren 
aid lodtige obdtakeb. Aid we tot een 
oplodding willen komen van de hui
dige verkeerdproblemen, moeten we 
een globale vidie op het verkeer ont
wikkelen en ond niet blinddtaren op 
onze eigen, individuele verkeerdbe-
langen. De Zondag Zonder van 16 
oktober heeftprecied aid bedoeling de 
didkuddie open te trekken en een dtap 
te zetten in de richting van een 
nieuwe mobiliteitdkuituur". 

LEUVEN: 
ZONDAG MET POËZIE 
In het Leuvense gaat op ini
tiatief van de dichtersgroep 
Mengmettaal een merkwaardige 
manifestatie door. Rond het 
tema verkeersgeweld, onveilig
heid en iemand verliezen wordt 
in samenwerking met De Lijn 
een parkoers afgelegd langs on
veilige plaatsen in het verkeer. 
Aan het station van Leuven 
wordt om 13u.30 gestart. Dich
ters en een muziekband openen 
de rit die met de Lijn-bus naar 
Herent (halte 2) loopt, ook daar 
vertellen dichters over het ver
driet om een verloren familielid 
of een vriend. Halte 3 bevindt 
zich aan de Mechelsesteenweg 
te Kampenhout waar op een 

Hopelijk zijn op zondag-zonder èefletderd baad ui de dtad. 

spandoek het aantal verkeers
doden wordt vermeld. In Meis
broek situeert zich halte 4 en in 
Kortenberg aan de VW-fabriek 
halte 5. Dan gaat de reis naar 
Heverlee waar aan Wiedts'z 
Café hcilte 6 ligt en van daar 
terug naar het station van Leu
ven. 

Wie wil deelnemen aan deze 
originele bezinningstocht kan 
nog steeds kontakt opnemen 
met Lieve Knijpers-Devij ver, 
Swertmolenstraat 23 te Heretit 
(016/22 96 42). Inschrijven kan 

door storting van lOOfr. op rek. 
431-3687821-46. 

FIETSEN OP A12 
Speciale aandacht verdient het 
flets-evenement Antwerpen-
Boom via de A12-autosnelweg. 
In overleg met Rijkswacht en 
Openbare Werken werd een 
trajekt overeengekomen dat uit 
oogpunt van verkeersveiligheid 
en verkeersafwikkeling opti
maal is. Leuven pakt op zijn 
beurt uit met een volledig au
tovrij centrum en een straten-

loop. Ook in Antwerpen wordt 
het hart van de stad verkeersvrij 
gemaakt. Gent wordt op 16 ok
tober één grote zone-30 met 
verkeersvrije pleinen en stra
ten. 

In de traditie van de Gentse 
Feesten staan fietsfanfares, een 
beiaardkoncert en een heus 
Zondag-Zonderkoncert op de 
Vrijdagmarkt op het pro
gramma. Hasselt, tenslotte, kan 
op 16 oktober zijn jeneverfees
ten in een autovrij centrum 
vieren! 

ZONDAG ZONDER HONGER 
9 m « • • # 

Volgende zondag wordt er in 
Vlaanderen niet alleen zuinig 
omgesprongen met de auto, 
maar ook, als het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking (NCOS) er 
wat aan kan verhelpen, met 
onze maaltijden. Op 16 ok
tober is het immers ook We-
reldvoedseldag. In Vlaanderen 
plant het N C O S die dag de 
slotmanifestatie van de Hon-
ger-kampagne van 26 derde 
vs'ereld-organisaties in het 
Gentse Internationaal Kon-
gressencentrum (ICC). 

Daar wil men "strijdliederen 
neuriën" (we dachten dat 
strijdliederen net uit volle 
borst gezongen dienen te -wor
den), stellingen bouwen, 
heup^vlegen op Afrikaanse rit
mes, vegetarische broodjes 
knabbelen, etc. Blikvangers 
vormen de Wereldvoedsel-
beurs en een optreden van 
o.m. Wannes Van De Velde en 
Johannes Kerkorrel. Maar de 
organisatoren vrillen in de eer
ste plaats van de poKtici dui
delijke antwoorden vragen op 
de zeven eisen die de Hon-
gerkampcigne aan de regering 
heeft overhandigd. 

Welke zijn die eisen? 1) De 
stopzetting van de dumping 
van Europese landbouwover
schotten en een Europees 
landbouw^beleid w^aar de boe
ren werkelijk beter van -wor
den; 2) Voedselhtdp overbo
dig maken door de boeren in 
de Derde Wereld de kans te 
geven te leven van hun land
bouw; 3) Een tweede adem 
voor het Overle-vingsfonds, 
zodat dit initiatief van ons par
lement bijdraagt tot een ver-
beterede voedselsituatie in 
Afrika; 4) Een wijziging van 
de politiek van IMF en We
reldbank en elke regering eerst 
laten zorgen voor voedsel voor 
hun volk; 5) Multinationals 
verbieden de kennis over plan
ten en dieren te beschou-wen 
als hun persoonlijk Bezit. Deze 
kennis dient ten goede te ko
men aan een verbeterde land
bouw, overal ter -wereld; 6) 
Steun voor kleine koöperaties, 
zoals die van de koffieboeren, 
zodat ie een betere prijs kun
nen krijgen op de -wereld
markt; 7) Een verbod op de 

roduktie en verkoop van 
andmijnen. fa 

Een ambitieus eisenpakket. 

41^ 

voorwaar. Voor de meeste ei
sen kunnen onze politici nu al 
als verontschuldiging inroe
pen dat zij niet alleen te be
slissen hebben, maar ook onze 
buurlanden, de EU, de G7, de 
Gatt, de grote bedrijven, de 
grote internationale ekonomi-
sche, financiële en monetaire 
instellingen, etc. Maar dat zou 
een te gemakkehjk ekskuus 
zijn. In het kleine Vlaanderen 
kan op veel terreinen alvast het 
goede voorbeeld gegeven -wor
den, en veel hangt ook af van 
de kracht waarmee -we onze 
stem op het internationale fo
rum ten gunste van het Zuiden 
laten weerklinken. 

Al -wie het tegen de borst stuit 
dat in een -wereld die tweemaal 
haar bevolking kan voeden, 
nog 800 miljoen mensen hon
ger hjden, treint zondag mee 
naar Gent. In de laatste ^va-
gons zal je niet alleen zitten, 
zeggen de organisatoren. Er 
wordt 3.000 man verwacht. 

(pdj) 

c» Sekretariaat Zondag Zon
der: Kreupelendtraat 2, 1000 
Bruddel (02/227.23.29). 
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