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VU-PROGRAMMA 
VOOR BRUSSELSE RAAD 

EEN FRIS SHOT VAN 
DURF EN KREATIVITEIT 
In BruJcieLdtelde de VU vorige week haar programma voor 
de Brué^eUe Raad^tiferkiezingen voor De VLaarrue in
woners van het BriutéeU hoofdötedelijk gewe^it kiezen 
inimeró voor deze raad, de inwonerti van het Vlaanu gewedt 
kiezen voor de Vlaanue Raad. Om de band tiUéen BriuféeL 
en Vlaanderen stevig te houden krijgen de eerste zes 
verkozen Vlaanue leden van de Brusselse Raad au
tomatisch zitting In de Vlaamse Raad. Het VU-pro-
gramma voor Brussel werd opge<)teld door een ver-
kwlkkelljk jonge ploeg VU-ers die zich lieten bijstaan door 
oude "rotten" In het vak. De lijst voor Brussel wordt 
getrokken door uittredend staatssekretarls Vlc Anciaux. 

Het was een fiere Arrondis
sementeel Voorzitter van Brus
sel Marie-PauU Qtux die aan
kondigde dat de VU in Brussel 
een verkwikkelijk jonge ploeg 
vormt, „die de politiek in Brus
sel een fris shot van durf en 
kreativiteit wil geven". Quix 
stelde uitdrukkelijk dat Wie An
ciaux de lijst trekt op vraag van 

DE STEM VAN ZUN MEESTER 

R
olf Falter, de direkteur van 
de CVP-studiedienst, -werd 
ingespannen om middels 
een vrije tribune in De Stan

daard , zijn gewezen krant, te 
•weerleggen dat het de CVP aan 
een visie op de staatshervorming 
ontbreekt. Niet alleen de Volks
unie wees eerder op dit feit maar 
ook prof. Senelle deelde onom
wonden die mening. En in zijn 
wekelijks kommentaar Op de kor
rel stelde Manu Ruys „In de 
CVP kontroleert de unionisti
sche partijtop de verkiezings-
kampagne en lijkt Luc Van den 
Brande gekortwiekt." 
In ons kommentaar van verleden 
week hebben wij gewezen op de 
dubbelhartigheid waarmee de 
CVP de verdere staatshervor
ming behandelt. Al naar gelang 
de gelegenheid klinkt de taal van 
Van den Brande of deze van 
Jean-Luc Dehaene. Van den 
Brande trapt stijf door, Dehaene 
remt even entoesiast af. 
Met de grote ervaring die hij als 
bekwaam joernalist heeft opge
daan -weet Rolf Falter een handig 
vertoog pro domo op papier te 
zetten. De Cepess-direkteur 
opent met toe te geven dat het 

programma van de kristen-de-
mokraten niet bulkt van gepa
tenteerde Vlaamse verzuchtin
gen. 
Deze toegift moet volstaan om 
vervolgens zware verdeeldheid 
in het Vlaamse kamp te zien. Dat 
is juist, maar teistert die ver
deeldheid vooral niet de CVP ? 
Falter gaat zelfs nog een stap 
verder: de grootste fout ligt vol
gens hem in de ekonomische 
zwakte van Wallonië en het on
vermogen van de Waalse po-
htieke en ekonomische eUte om 
daar veel aan te veranderen. En 
de CVP-direkteur kleurt de 
Waalse zondebok nog zwarter: 
nauwelijks 34,8% van de be
volking werkt en AA% krijgt haar 
inkomen uit overheidsbezoldi-
ging of werkloosheidsuitkering. 
,,Die toestand is maar houdbaar 
door de financiële steun vanuit 
Vlaanderen en recentelijk ook 
vanuit Europa." 

Hoe kras deze vaststellingen ook 
zijn, zij rechtvaardigen nog 
steeds niet dat een beleidspartij 
als de CVP geen visie op de 
toekomst zou moeten hebben. 
In die kontekst, schrijft Falter, 

deze jonge ploeg. Zij -wist bo
vendien te vertellen dat Anciaux 
het lijsttrekkerschap aanvaard 
heeft met de bedoeling zich net 
als in het verleden 100% in te 
zetten voor de Vlamingen in 
Brussel. 
Vic Anciaux en Sven Gatz, de 
eerste opvolger, gaven een 
^voordje uitleg bij het pro-

moet de vraag naar een Vlaamse 
strategie gesteld worden. 
Rare redenering, dunkt ons. 
Eerst de fout bij de anderen 
leggen en pas dan de strategie. 
Volgens Falter ligt de keuze tus
sen een konfrontatie met alle 
gevolgen vandien, zonder deze 
echter te omschrijven, en een 
„eventjes afwachtende hou
ding". En omdat een beetje ironie 
dhr. Falter niet vreemd is ver
smalt hij het probleem tot „de 
heroïek van een kavalerie-charge 
en de sereniteit van het schaak
spel". 

Dat is nu echt weer de CVP die 
spreekt. Maar welke CVP? Is 
het dat wat Manu Ruys bedoelt 
met de opmerking dat in de CVP 
de partijtop de verkiezingskam-
pagne kontroleert en Van den 
Brande gekortwiekt lijkt ? 
Het is duidehjk dat de Cepess-
direkteur de stem van zijn mees
ter speelt, en deze is duidehjk 
Jean-Luc Dehaene! Het is ge
weten dat de uittredende (en 
toekomstige) premier zich zelf 
als hét federale boegbeeld ziet. 
Als kandidaat in het nog unitaire 
arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde verzamelt Dehaene 
ook graag Franstalige stemmen, 
acht hij de sphtsing van BHV 
niet nodig, idem de Sociale Ze-

"BruxelUj dur Zenne. ld het dat wat u wil". Deze slogan hoort bij de 
kampagnefoto van de BriudeUe VU. 

gramma. Prioriteiten hierin zijn 
een "Brussels banenplan" om de 
ongeveer 72.000 werklozen die 
Brussel momenteel telt uit de 
draaikolk van de werkloosheid 
te halen, het besef dat om de 
samenlevingsproblemen in de 
hoofdstad op te lossen een 
goede dosis realisme nodig is, en 
een strijd tegen de duale sa
menleving door stadvernieu-

kerheid, wandelt hij in volle kies-
strijd mêt C.-F. Nothomb een 
eindje mee door de Ardennen, 
enz... 
Natuurhjk heeft dhr. Falter ge
lijk w^anneer hij stelt dat eerst de 
nieuwe insteUingen voldoende 
moeten werken, dat men de 
Franstaligen niet nodeloos bru
taal moet aanvallen. Maar tussen 
„een eventjes afwachtende hou
ding" en geen visie hebben staat 
de brede rug van Jean-Luc De
haene. 
Dhr. Falter rondt zijn betoog af 
met de hunker naar gespierde 
stategieën aan temperament te 
vrijten. En dat is het hem nou net, 
de CVP zou als volkspartij wat 
méér temperament mogen tonen 
i.p.v. steeds maar op eieren te 
lopen en de Vlaamse geit en de 
Belgische kool te sparen. 
Het siert de VU dat Rolf Falter 
in zijn pleidooi niet om de 
Vlaams-nationahsten kan, de 
partij van Bert Anciaux heeft ten 
minste temperament genoeg om 
met hart en ziel aan de toekomst 
van Vlaanderen te werken. En 
om de ,,eventjes afwachtende 
houding" van de CVP te blijven 
aanklagen. Tot ze wel degelijk 
een Vlaamse visie op de staats
hervorming heeft! 

Maurits Van Liedekerke 

wing, betere huisvesting, op
leidingsinitiatieven, welzijns
zorg etc. 

SOLIDARITEIT 
Andere klemtonen legt de VU 
op het vlak van de vergrijzing in 
Brussel, het aidsbeleid, het 
drugsprobleem, en de Neder
landse taal en kuituur in Brus
sel. Het VU-programma voor 
Brussel schenkt tenslotte ruime 
aandacht aan de stedebouw, het 
leefmilieu en de ruimtelijke or
dening, de verkeerschaos in de 
stad, de veUigheid en de pro
blemen die de vestiging van de 
Europese hoofdstad met zich 
brengt. „De Volksunie is van
daag een boeiend pohtiek al
ternatief", besloten Anciaux en 
Gatz, „een unieke kombinatie 
van Vlaams zelfbewxistzijn en 
emanciperende soUdariteit." 
Dat wil de VU in Brussel in de 
praktijk zetten. 

In de Brusselse Raad telt de VU 
momenteel één verkozene. Bij 
de vorige verkiezingen werd een 
tweede zetel op enkele stemmen 
na gemist. De Brusselse VU 
verwacht na 21 mei haar zetel te 
behouden. Lijsttrekker Vic An
ciaux zou dan graag opnieuw 
staatssekretaris worden. In dat 
geval komt eerste opvolger 
Sven Gatz in de hoofdstedelijke 
raad. 

(Pdj) 

c» Naar aanleiding van de 
BriuMeLie Raaddverkiezingen 
van 21 mei bracht de VU van 
Bruddel een Politiek Manifest uit 
met de titel "Brtut^elBlauwe Wa
terrat^". Dit VU-programma 
voor Bru^Mel kan gratis aan
gevraagd worden op bet nummer 
0800/127.20. 
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• De lijst VLAAMS is erin 
gelukt de nodige handteke
ningen te verzamelen om 
voor de Senaat op te komen 
in Wallonië. Er vi'erd Ln Na
men een volledige lijst in-

f ediend. Alle kandidaten 
ebben bevestigd dat ze 

Frans- en/of Duitstalig zijn, 
een voorwaarde om in de 
Franstalige kiesomscbrij-
ving Wallonië-Brussei-
Halle-Vilvoorde kandidaat 
te zijn. 

• De -wijze waarop een 
Brusselse rechtbank vorig 
jaar in kort geding de sta-
idng bij VW in Vorst brak, 
was ontoelaatbaar. Daar
voor ontbrak de "volstrekte 
noodzakelijkheid" voor het 
eenzijdige verzoekschrift 
dat elke aktie van de werk
nemers onmogelijk maakte. 
Het nieuwe vonnis vormt 
een sterke ruggesteun voor 
de vakbonden. 

• Vandaag wordt het ak
koord tussen Swdssair en 
Sabena ondertekend. Swis
sair vervangt bij Sabena Air 
France als aandeelhouder. 
De Zwdtserse maatschappij 
verschaft zich zo toegang tot 
de eengemaakte Europese 
luchtvaartmarkt. Het ak
koord kost de Belgische be
lastingbetaler een half mil
jard per jaax. 

• Ongeveer een half mil
joen oproepingsbrieven 
voor de verkiezingen ver
toont een fout. Wie de "on
derrichtingen voor de kie
zer" leest, leert dat deze 
"eerst zijn stem uit brengt 
vo(y de provincieraadsver
kiezing en nadat hij deze 
heeft bevestigd, brengt hij 
zijn stem uit voor de ge
meenteraadsverkiezingen." 

• Oef, Vlaamse en Waalse 
schoolplichtigen kunnen 
volgend jaar opnieuw^ samen 
de Paasvakantie doorbren
gen. De verantwoordehjke 
Onderwijsministers bereik
ten hierover een akkoord. 
De toeristische sektor en de 
kusthoreca kunnen w^eer op 
beide oren slapen. 

• Noff positief nieuws voor 
de Belgen: honderd jaar na 
de geboorte van de film is 
met Made in Belgium een 
"Belgische nationale film-
produktie" aan de gang, ge-
zamenUjk geregisseerd door 
een Vlaams en een in Wal
lonië wonend Brussels re
gisseur. De film, een kom-
pilatiefïlm op basis van hon
derd "Belgische films", 
wordt gesubsidieerd door de 
Vlaamse én de Franse ge
meenschap, en zal in pre
mière gaan in aanwezigheid 
van koning Albert II. Nog 
voor het jaareind zal de film 
vertoond w^orden op de 
kleine Belgische schermen 
van ko-producenten BRTn 
en RTBf. 

• De werkloosheid in 
Vlaanderen daalt nu cd vier 
maanden op rij. Vlaanderen 
telde eind april nog 215.361 
uitkeringsgerechtigde volle
dig werklozen. In vergelij
king met april '94 zijn er 
meer dan 18.000 werklozen 
minder. De daling van de 
\verkloosheid is w êl deels te 
danken aan de verlenging 
van de wachttijd voor 
schoolverlaters van zes tot 
negen meianden, waardoor 
de laatste schoolverlaters 
nog niet in de cijfers op
genomen zijn. 

GAIA 
De VU-verkiezingsspot met de 
leeuw Remain is bij de dieren
rechtenorganisatie Gaia in een 
verkeerd keelgat geschoten. 
Gaia wil dat de VU ophoudt met 
dieren te misbruiken voor "plat
vloerse elektorale doeleinden". 
Gaia herinnerde zich bovendien 
dat de VU met de leeuw niet aan 
haar proefstuk toe was. 

"Vorig jaar", zo meldt een Gaia-
persbericht, "gaf voorzitter Bert 
Anciaux, door de verkiezings
koorts gegrepen, al blijk van een 
totaal gebrek aan kennis van de 
welzijnsbehoeften van goudvis-
sen, waarmee hij wilde scoren 
tijdens een televisiedebat." 

VU-woordvoerder Van Caimere 
en -direkteur Moyaert reageer
den ludiek. In een persmede
deling stelden ze dat de ge
troffen goudvissen bij hun over
brenging van de visvijver naar 
de tv-studio's vergezeld waren 
van "een speciaal opgeleid be
geleidingsteam". Bovendien 
werden de goudvissen na het 
debat "psychologisch begeleid 
om mogelijke post-visbokaal-
trauma's-te overwinnen." 

De mededeling stelt verder de 
"overreaktie" en "zucht njicU" 
sensatie" van Gaia aan de kaak. 
De dierenrechtenvereniging 
wordt tenslotte gerustgesteld 
dat Romain noch Bert aan hun 
w^ederzijdse konfrontatie nacht
merries overgehouden hebben. 

Onder het motto "Liever spor
tiever, liever scoutiever" orga
niseerden de scouts een sport-
dag waarbij een w^edstrijd 
w^oudloperskeuken een hoogte
punt vormde. Eén van de proe
ven bestond erin uit een speciaal 
aangelegd vijvertje met de blote 
hand een forel te vangen. Het is 
ons niet bekend of Gaia ook 
hiertegen protest heeft aange
tekend. 

PROPAGANDA 
Dat, met de verkiezingen in het 
vooruitzicht, de poUtici w êl eens 
met modder naar elkaar gooien 
mag niet verw^onderen, dat 
maakt mee het spektakel. Zelfs 
met het feit dat Gay Verhoptadt 
volle zalen lokt met de rond
borstige Wen^y van Wanten en 
raddraaier Bart Kaè'U kunnen ŵ e 
nog lachen. Het verschaffen van 
komplete desinformatie aan de 
kiezer daarentegen gaat toch 
net iets te ver. 

Het was voor ons dan ook een 
komplete verrassing vast te stel
len dat uitgerekend het Vlaanu 
Blok elke Belg'uchc werkloze aan 
een job zal helpen. In een bro
chure waarin voor de veran
dering niet op deuren maar op 
tafels geklopt moet worden, le
zen ŵ e immers dat het Blok 
uitpakt met meer dan 500.000 
w^erklozen, inderdaad een Bel
gisch cijfer. De door het Blok zo 
verguisde niet raszuivere, niet-
blanke en niet-minimaal derde
generatie Vlamingen zijn bhjk-
baar wel goed genoeg om mee 
kampanje te voeren... 

Wie alleszins verbeten naar 
werk zoekt, is Leo Delcroix. Zijn 
persoonlijk pamflet laat ons we
ten dat deze moedige minidter en 
konsekwente Vlaming er opnieuw 
klaar voor is. Ontslag wegens 
dwingende redenen is voortaan 
een positief punt op elk cur-

riciJum vitae want, zo stelt de 
radikale hervormer van het leger, 
„hij klampte zich niet vadt aan zijn 
ministeriële funktie en durfde zijn 
politieke verantwoordelijkheid opne
men". 

Dat deze „naar een toonaange
vende poéitie strevende, daadkrach
tige en moedige vertegenwoordiger" 
het allemaal toch niet zo erg 
begrepen heeft moge blijken uit 
zijn prioriteiten voor het fe
derale nivo, op zijn minst 
vreemd voor iemand die als 
konsekw^enteling streeft naar 
een plaatsje in het Vlaamse par
lement. 

Delcroix wil daar „geen wetgeving 
met terugwerkende kracht" zodat 
gesjoemel met de statuten van 
loopbaanonderbrekende en 
zwartwerkende postbodes 
voortaan onmogelijk wordt. Nu, 
'de Leo' is tenminste berouw
vol : „ieder gezin een eigen woning 
(,)ic)", dat is vi^aar Leo voor 
staat. Dit moet bijna pure min
achting van de Vlaming zijn, 
want als dit naïeviteit is, moet de 
man tegen zichzelf in bescher
ming genomen w^orden... 

ANTI-POLITIEK 
In volle verkiezingsstrijd waar
schuwde Koning Albert II tegen 
de anti-polidek. Hij vond het 
nodig tijdens een toespraak 
voor goeverneurs en burge
meesters op een viering van het 
Gemeentekrediet de burgers op 
„het gevaar" te -wijzen „de po-
htiek de rug toe te keren." 

Wat Albert II daarmee be
doelde, legde hij niet verder uit. 
Maar zijn uitspraak -werd in 
ieder geval door velen geïn
terpreteerd als een oproep om 

niet blanko of ongeldig te stem
men, en niet voor kleine of grote 
protestpartijen te stemmen. 

De koning deed in zijn toe
spraak ook een oproep tot de 
lokcJe bestuurders om meer al
lochtonen in het politiekorps op 
te nemen. „De ervaring in an
dere landen leert", zo doceerde 
Albert II, „dat deze maatregel 
op termijn een grotere veilig
heid -waarborgt en de verstand
houding tussen gemeenschap
pen van verschillende herkomst 
bevordert." Op de verkiezings
meeting van het Vlaams Blok 
-werd de koning voor deze uit
spraken fhnk de mantel uit
geveegd. 

LEPEN 
Noch Lionel Jodpin, noch Jacqueó 
Chirac hoeft in de tweede ver
kiezingsronde voor het Franse 
presidentschap te rekenen op de 
onvoorwaardehjke steun van 
rechts-ekstremist Jean-Marie Le 
Pen. 

Dat is vooral voor de neo-gaul-
hst Chirac een tegenvaller. De 
Parijse burgemeester had im
mers gehoopt op de 4,6 miljoen 
kiezers van Le Pen en in dat 
kader had hij tijdens zijn jongste 
toespraken herhaaldelijk ge
dweept met rechtse tema's zoals 
drugs, immigratie en krimina-
hteit. 

De socialist Jospin deed zowat 
hetzelfde door een wijziging in 
de Franse kieswetgeving voor te 
stellen die het mogelijk moest 
maken om ook het Front Na
tional van Le Pen een parle
mentaire kans te geven. 

Het gevlei had op Le Pen een 
averechts effekt: zijn kiezers 

hoefden niet te stemmen op een 
van de 'twee mannen van hnks'. 
Le Pen ziet geen verschil tussen 
beide al -vindt hij Chirac nog 
erger dan Jospin. Chirac zal 
even-wel mogen rekenen op de 
steun van partijgenoot Balladur, 
net zoals Le Pen gesjeesd in de 
eerste ronde. 

AGUSTA-
WAARBORG 
De Banco Monte Paschi Belgio 
heeft 130 miljoen frank terug
gestort aan de Belgische schat
kist. Het ging om een gedeelte 
van de bank-waarborg die 
Agusta in 1988 aangegaan was 
voor de indirëkte kompensa-
tieverbintenissen uit het heli-
kopterkontrakt. Het ministerie 
van Ekonomische Zaken had 
het bedrag gevorderd omdat de 
kompensatieverbintenissen 
door de Italiaanse helikopter-
bou-wer niet nageleefd werden. 

De teruggestorte miljoenen zijn 
in zekere zin de boete voor 
Agusta omdat het bedrijf zijn 
verphchtingen voor de bouw^ 
van een onderhoudscentrum in 
Zaventem (30 miljoen) en een 
komposietfabriek in Lummen 
ter waarde van 1 miljard frank 
(boete: 100 miljoen) niet na
gekomen is. 

Deze kompensaties moesten op 
31 december '94 verwezenlijkt 
zijn. Het onderhoudscentrum in 
Zaventem is intussen nog steeds 
niet operationeel, en Agusta in
vesteerde nog steeds geen frank 
in de fabriek voor komposiet-
materialen. 

Eergisteren w^erd SP-voorzitter 
Tobback in de Agusta-zaak vijf 

l/Il' y^y-* RÉBMONp S-S5 

De verjaardag van het einde van de Vietnam&se oorlog itwpireerde alleen de Vietnamezen tot 
vreugdetaferelen. De dtemming in de Verenigde Staten woj dejongdte weken zo mogelijk nog grimmiger 
geworden na de uitspraken van voormalig presidentieel adviseur Robert McNamara dat de toenmalige 
Amerikaanse verantwoordelijken het helemaal verkeerd voor hadden. 

file:///verkloosheid


uur lang door het Hof van Kas-
satie ondervraagd, volgens de 
partijwoordvoerder om het ver
schil uit te leggen tussen de 
funkties van partijvoorzitter, 
partijsekretaris en partijboek
houder. 

Tobback gaf verder uitleg over 
de beruchte vergadering 
waarop Mangé over net Jian-
roUend Agusta-geld sprak. Het 
verhoor van Navo-sekretaris-
generaal Willy Claes zou pas 
over twee weken geprogram
meerd staan. 

BELGIË 
Op IA mei, een week voor de 
verkiezingen, troepen de laatste 
Belgen weer samen voor een 
betoging tegen het separatisme. 
E^n eerste suksesvolle betoging 
van (neo-)unitaristen vond 
plaats in april 1993, enkele 
maanden voor het overlijden 
van Boude^vijn. 

Naast 35 tot 60.000 deelnemers, 
naargelang de bron, zakten heel 
wat bekende Vlamingen als 
Toots Thielemans, WUl Tura en 
Dirk Frimout voor die gele
genheid speciaal naar Brussel 
af. Organisator w âs en is de vzw 
Te^en het separatióme, die aan 
Nederlandstahge kant voorge
zeten wordt door de ge-wezen 
hoofdredakteur van de hberale 
krant Het Laatste Nieuwd, René 
Adanu. 

In een gesprek met Het Belang 
van Limhurg noemde Adams het 
gevaar van het seperatisme reéel. 
Hij geeft toe dat zijn vereniging 
vooral door Franstahge oude 
Belgen bevolkt wordt, maar 
stelt dat het sepsiratisme bij de 
bevolking niet of nauw^ehjks 
leeft. Waarom dan betogen ? AU 
we betogen u) het tegen die tien 
procent van de poUtki die blijven 

Krajina-Serviërd richten hun 60 mm martierffochut. Ze matóten niettemin wijken voor het Kroatiéch 
offendief. 

<>tohen en die je — over de ex-
tremititiiiche partijen wd ik het niet 
eens hebben — bij alle politieke fa
milies terugvindt. Het "nationa-
hsme" van Van den Brande 
vindt Adams al gevaarlijk dicht 
staan in de buurt van het Volk 
en Stciat vjin voor de oorlog. 

KROATEN 
Met een offensief tegen het door 
de Serviërs gekontroleerde deel 
van Kroatië, Krajina, stak het 
Kroatisch leger de lont w^eer in 

het kruitvat van ex-Joegoslavië. 
De Kroaten bereikten hun doel: 
de herovering van een morzel 
gronds die hen in '91 door de 
&ajina-Serviërs en het toen
malige federale leger ontstolen 
w^as, en w^aar de autoweg en de 
spoorweg die Belgrado met Za
greb verbinden doorlopen. 

De Serviërs reageerden op het 
Kroatische offensief met een 
bombardement op de Kroati
sche hoofdstad Zagreb, en de 
steden Karlovac en Sisak. Hon
derden burgers raakten ge
wond, enkele tientallen verloren 
het leven. Volgens sommige 

w^aamemers zou de oorlog in 
ex-Joegoslavië met het Kroa
tische offensief een nieuw^e faze 
in kunnen gaan. 

Teruggekeerde Belgische VN-
blauwhelmen lijken de toestand 
steeds pessimistischer in te 
schatten. De VN-operatie 
wordt een gigantische verspU-
hng genoemd, -waar alle betrok
ken partijen in het konflikt van 
trachten te profiteren om hun 
eigen posities en macht te ver
sterken. 

Aan vrede sluiten denkt echter 
niemand. „Het is verschrikke

lijk", vertelde een hopeloze ex-
blauwhelm ons, „maar er blijft 
slechts één oplossing over: de 
VN terugtrekken en de vech
tende partijen elkaar laten uit
moorden tot er niet meer ge
schoten w^ordt." 

DOODARM 
In het eerste w^ereldgezond-
heidsbericht van de W G O 
wordt armoede omschreven als 
doodsoorzaak nummer één. De 
WereldGezondheids Organisa
tie noemt het rapport een 'ver
nietigend portret van deze tijd' 
en klaagt de groeiende onge-
hjkheid Jian tussen de eerste en 
andere w^erelden. 

Soms niet eens al te ver van ons 
bed sterven mensen door ge
brek aan elementaire dingen zo
als zuiver water, hygiënisch sa
nitair en geneeskundige basis
voorzieningen. De oorzaken 
daarvan zijn vrijwel uitsluitend 
te wijten aan de kloof tussen 
cirm en rijk. Meer dan 1,5 mil
jard mensen leeft in armoede, 
miljoenen mensen laten daar let
terlijk het leven door. 

Zijn disenterie, tbc en malaria 
de grote boosdoeners in de 
Derde Wereld, in onze kon
treien sterft men aan luxe-ziek
ten zoals longkanker en hart- en 
vaataandoeningen. 

Op wereldschaal verwacht de 
W G O dat AIDS de meest do
delijke ziekte voor de toekomst 
zal virorden. Over vijfjaar zullen 
ongeveer 10 miljoen mensen 
daadwerkelijk aan de ziekte hj-
den. De W G O pleit in haar 
besluiten voor een dichting van 
de kapitaalskloof en een inves
tering in gezondheidspro
gramma's. 

ABC VAN DIE ANDERE VERKIEZINGEN 

Flink in de schadu^w van 21 mei 
vinden er in België nog andere 
verkiezingen plaats, de sociale 
verkiezingen. Van maandag 8 
tot zaterdag 20 mei mogen 1,2 
miljoen •werknemers uit meer 
dan 6.000 privé-bedrijven hun 
vertegenv/oordigers verkiezen 
in de ondernemingsraad en het 
komitee-veiligheid, de officiële 
overlegorganen tiwsen werk
nemers en werkgevers in be
drijven met minstens 100 werk
nemers (dan moet een onder
nemingsraad opgericht wor
den) of minstens 50 werkne
mers (dan moet een komitee 
voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaats 
opgericht worden). Bedrijven 
die minder dan 50 \verknemers 
te werk stellen hebben geen 
ondernemingsraad of komitee. 
Daar vinden dan ook geen ver
kiezingen plaats. 

In tegenstelling tot de verkie
zingen van 21 mei is het stem
men bij de sociale verkiezingen 
niet verplicht. In de praktijk 
zien de meeste werknemers wel 
het belang van de sociale ver
kiezingen in. Bij de vorige so
ciale verkiezingen in 1991 trok
ken vier op vijf werknemers 
naar de stembus. In heel wat 
bedrijven vinden echter sociale 
verkiezingen plaats zonder dat 

er moet gestemd w^orden, ge-
w^oon omdat er een tekort is 
aan kandidaten. In 1991 hoefde 
er voor een op vijf van de 
ondernemingsraad-verkiezin
gen en voor één op drie van de 
komitee-verkiezingen niemand 
naar de stembus. 

Het was om die reden dat Ar-
beidminister M'iet Smet (CVP) 
overheidsgeld uitgaf aan een 
kampagne om de werknemers 
aan te sporen zich kandidaat te 
stellen bij de sociale verkie
zingen. Ook de blijvende on-
dervertegen-woordiging van de 
vrouwen in de ondernemings
raad en het komitee-veiligheid 
baarde Smet zo'n zorgen dat ze 
er in die mediakampagne aan
dacht voor vroeg. 

De ondernemingsraad en het 
komitee-veiligheid zijn paritair 
samengesteld. Werkgevers en 
w^erknemers hebben er even 
veel afgevaardigden. Zo'n af
gevaardigde geniet van een be
schermd statuut. Vermits hij of 
zij door zijn vakbondswerk 
makkelijk in konflikt kan ko
men met de werkgever, zo luidt 
de achterliggende redenering, 
moet hij/zij extra in bescher
ming genomen worden. De af
gevaardigde (délégué) kan 
maar ontslagen worden om 
dringende redenen, bvb. dief

stal, of om ekonomische en 
technische redenen die vooraf 
in samenspraak overeengeko
men waren. 

Het komitee-veiligheid is de 
plaats w^aar overlegd wordt hoe 
de veiligheid en de gezond-
heidsvoorwaarden op de werk
plaats verbeterd kunnen wor
den. Het komitee heeft een 
algemeen adviserende be
voegdheid over hoe (arbeids-
)ongevalIen en beroepsziekten 
voorkomen kunnen worden. 
Voorbeelden van aandachts
punten in het komitee zijn het 
werken met beeldschermen, 
roken op het werk, stresse-
rende arbeidsomstandigheden, 
etc. Een nieuwigheid in be
drijven van meer dan 500 
werknemers is de verplichting 
om een bedrijfevervoerplan op 
te stellen om het woon-werk-
verkeer van de werknemers te 
verbeteren. 

De werkgever is verphcht om 
de w^erknemers financiële en 
ekonomische bedrijfsinforma
tie te verstrekken op de on
dernemingsraad. Zo kunnen de 
werknemers zich een beeld 
vormen van de algemene ge
zondheidstoestand van hun be
drijf. De ondernemingsraad 
moet verder advies uitbrengen 
over maatregelen die de ar

beidsorganisatie wijzigen. In 
deze Tciad komen ook eventuele 
herstruktureringsplannen en 
hun gevolgen voor het per
soneel aan de orde. 

Eigenhjk vormt het overleg in 
de ondernemingsraad maar de 
laagste trap van een sociaal 
overlegmodel waarvan het cen
trale nationale overleg de hoog
ste vormt. Op nationaal niveau 
onderhandelen de erkende 
vakbonden, werkgeversorga
nisaties, de middenstandsorga
nisatie NCMV en de Boeren
bond over een centraal sociaal 
akkoord. Zij sluiten in de Na
tionale Arbeidsraad kollektieve 
arbeidsovereenkomsten, die 
eventueel aangevuld kunnen 
worden met akkoorden per 
sektor (sektorale kao's), en per 
bedrijf (bedrijfskao's), en ad
viseren de federale regering Ln 
sociale aangelegenheden. Cen
trale akkoorden regelen zaken 
als de minimumlonen, over
uren, brugpensioenen, etc. 

Bij de sociale verkiezingen 
wordt vooral uitgekeken naar 
de krachtsverhoudingen tussen 
de vakbonden. Het kristelijke 
ACV speelt in Vlaanderen de 
eerste syndikale viool, In Wal
lonië eist het socialistische 
A B W (FGTB) die eer voor 
zich op. De kleine hberale vak;;^ 

bond ACLVB hoort wel bij de 
erkende vakbonden, en mag 
daardoor mee aan tafel zitten 
bij de sociale onderhandelin
gen, maar w^eegt niet zwaar 
door bij de besluitvorming. 

Naast ideologische verschillen, 
bestaan er tussen de vakbon
den ook taktische verschiüen. 
Van het A B W wordt gezegd 
dat het sneller tot aktie (sta
king) wil overgaan dan het 
ACV, dat meer voor overleg te 
vinden is, en het ACLVB, dat 
nog minder aktie- en meer 
overleggezind is. De vakbon
den doen grote moeite om, naar 
het voorbeeld van de •werk
gevers, aan hetzelfde zeel te 
trekken. In konfliktsituaties 
wordt dan gesproken over "het 
gemeenschappelijk vakbonds
front". 

Veel •waarnemers verwachten 
dat het ACV in Vlaanderen bij 
de komende sociale verkiezin
gen zijn positie nog zal ver
stevigen tegenover 1991. Toen 
al behaalde de kristeüjke vak
bond de absolute meerderheid 
van de stemmen voor de on
dernemingsraden. Het A B W 
haalde nog geen 40%, het 
ACLVB geen 8%. 

(Pdj) 

WOENSDAG 3 MEI 1995 

file:///verknemers


" WEIMi 
SENATOR BOB VAN HOOIAND OVER HET AMBTENARENBELEID: 

ABSENTEÏSME LEIDT TOT BANENVERLIES 
Aan het einde van deze legis
latuur leek het senator Bob Van 
Hooland aangewezen de vraag 
te stellen aan minister Vande 
Lanotte hoever het staat met de 
uitvoering van het federame 
ambtenarenbeleid. De minister 
legde een interessante balans 
voor, maar was ^vei^ig kon-
kreet. Met deze interpellatie 
wou Van Hooland een voor
beeld stellen. Op alle beleids-
domemen zoals tewerkstelling, 
veiligheid, volksgezondheid, 
enz. zou men bij het begin van 
elke legislatuur een goed ge
fundeerd en samenhangend be
leidsplan moeten voorleggen 
dat men, afgezien van voort-
gangskontrole, aan het eind van 
de legislatuur professioneel zou 
moeten beoordelen. 

ABSENTEÏSME 
Bob Van Hooland: „Ik vernam 
dal het ahöenteuime bij de 60.000 
federale ambtenaren omgerekend tot 
een verlied van 8.200 volti/dde be
trekkingen per jaar leidt. Dit komt 
neer op 13,6% en id bijna dubbel 
zoveel aid bij de Vlaanue Gemeen
schap. " 

Nochtans stond in de regerings
verklaring dat het kabinet een 
nieuw^ kader zou scheppen 
w^aarbinnen het ekonomische, 
sociale en intellektuele leven 
zich zou kunnen ontwikkelen. 
Tevens zou een betere vertrou-
^vensrelatie tussen de burger en 

Het abdenteume bij de 60.000 federale ambtenaren leidt omgerekend 
tot een verlicó van 8.200 jobd per jaar. 

de openbare sektor moeten wor
den verzekerd. De klemtoon 
werd gelegd op veiligheid, be
perking van de inwijking, mi
lieubeleid, een solidaire samen

leving, een bestuurhjke vernieu
wing en de hervorming van het 
leger. De federale overheid en 
de organisaties die haar onder
steunen, zouden efficiënter en 

doorzichtiger moeten worden. 
De plannen van de regering 
^verden in beleidsnota's uiteen
gezet. E^n van de nota's gaat in 
op de bestuurlijke vernieuwing 
en op de verhoogde motivering 
van de openbare diensten. Een 
andere nota besteedde meer 
aandacht aan wetsevaluatie en 
aan de administratieve recht
spraak ; De sociaal-medische 
dienst werd onder de loupe ge
nomen. Van Hooland miste wel 
enige uitleg over de zending van 
het openbaar ambt en stelde de 
minister enkele konkrete vra
gen. 

EVALUATIE 
Zo vroeg hij Vande Lanotte „ wat 
de dpecifieke doeUtellingen waren 
van de bedtuurlijke en ambtelijke 
vernieuwing van de voorbije legu-
latuur. In hoeverre dtaat de in
krimping van de minidteriële ka
binetten in verhouding tot de grotere 
rol van de ambtelijke beleidddtaf? 
Wat zijn de reduitaten van de door
lichting van de overheidddiendten? 
Kan men nu reedd dpreken van een 
nieuwe organidatiekultuur en van 
meer funktioneel perdoneeldbeUid." 

Uit het antwoord van de mi
nister bleek het volgende. E^n 
van de doelstellingen was de 
uitbouw van efficiënte en ge
motiveerde openbare diensten. 
Hieraan werd een algemene ba-
remaherziening gekoppeld. De 
reduktie van de ministeriële ka-

EENS MEIENMORGENS VROE 

En plots is daar dan de lente, die lang
verwachte vriend. Geen mens die zonder 
kan. De wereld ziet er totaal anders uit, 
bijgekleurd. De geluiden-kast, voorlopig 
op een kier gezet, vult het zwerk met 
gepiep, gesjtilp, gekrijs, geschuifel en 
gekoer. 

De mistgordijnen, door het KMI voor
speld, lossen op in kleuren en geven 
vergezichten bloot. Alsof Felix Timmer
mans net voorbij is gekomen liggen de 
landerijen gepenseeld, met de grove bor
stel ma^r de schilder is nog niet rond. De 
natuur is een schilderij dat nooit af is, elke 
dag kleurt zichzelf een beetje bij. 

Het is nu de tijd om Herman Gorter te 
gedenken en zich de aanhef van Mei. te 
herinneren. In de boomgaard staan de 
kerselaren in bloei, een weelde van wit en 
geuren die een beetje bed'welmen, de 
hagen groenen voorzichtig en in de wei
den steken de pissebloemen hun gele 
koppen op. De lammetjes slapen tegen de 
buiken van w^elgedane ooien, ze genieten 
na van frisse grassen en kruiden. In de 
verte voert een boer het mestdekreet uit. 

,,Eennieuw^e lente en een nieuw geluid: ik 
wil dat dit lied klinkt als het gefluit..." 
Iedereen kent de aanhef van Mei, de rest 
is behelpen met flarden geheugenverlies, 
uiteindelijk moet in een of andere bloem
lezing de hele tekst worden opgezocht. 

Met het gedicht van Gorter is het trou
wens als met de lente, je w^eet hoe het 
klinkt maar uiteindelijk moet de lente er 
helemaal zijn om te beseffen hoe ze 
eianvoelt. Beetje bij beetje keert dat ge
voel terug w^ant lente kun je voelen, 
binnen en buiten je eigenste ik. Robert 
Sylvester omschreef dat gevoel nogal 
treffend. „ J e kunt de lente voelen: de 
lucht ruikt naar lucht." 

Met de lente komt niet alleen het leven 
weer maar ook de zin om te leven. 

Verleden week zat ik na te denken bij het 
nieuws dat een jonge man zich van het 
leven had beroofd, altijd een indroevig 
bericht. En dan zucht je: wat bezielt een 
mens om in deze lente dit tranendal zo 
brutaal te verlaten ? Maar ja, het leven is 
vaak een lange winter met stormen en 
uitzichtloze nachten, met donkere gaten, 
met niet-ingeloste wensen. Met het ver
langen naar de eeu^vige lente ? 

Maar nadenken over zo'n beslissing is 
zinloos als je niet zelf in de kleren van die 
ander zit. En toch denk je: mocht die 
jongen nu eens de lente hebben afgewacht 

neer hoop opflakkert is de mens daar om 
de zaak om zeep te helpen. 

Het is geen nieuw verhaal maar steeds 
weerkerende dramatiek. Want w îe op een 
mooie meimorgen de wereld instapt, de 
grijpgrage handen in aanslag keert vaak 
bekocht terug. Als ons aller vader J a n I 
van Brabant overk\vam. Ook hij was op 
,,eens meienmorgens vroe opgestaan om 
in een scoen boemgardekijn spelen te 
gaan. Hij vant daar drie jonkvrouwen 
staan. Dene sane vore, dander sanc na. " 

De lezer weet: harba lori fa (3 w^erf). 

Het soete geluut van den mageden fijn 
verblijdden het herte van de hertog, zoals 
eenieder weet en hij zong ze na: harba lori 
fa (3 werf). Dan groette hij die alder-
scoenste en liet zijn arm al omme gaan en 
woude kussen aan haren mont. Si sprac: 
„Laat staan, laat staan, laat staan !" 

D aar kwam dus niks van m huis. 

zou dan zijn levensleed niet opgeklaard 
zijn als de mist boven de \veiden? Maar 
wie ben ik om vragen te stellen over wat 
in iemand leeft ? 

En toch is in de lente zoveel moois 
mogelijk. Rijkswachters die een eenden
familie op de E40 redden, de Union 
Aliniè re die een zwaar vergiftigd stort in 
Olen wil saneren om er een natuur-
reservciat van te maken. J e kunt het niet 
mooier bedenken. Of is dit maar schijn? 
24 uur nadat Sabine Appelmans in Za
greb met grote klasse een tennistoernooi 
wint wordt de stad gebombardeerd. 
Bloed en tranen terwijl de vlaggen w^ap-
peren... 

De rauwe kant van het leven, net wan-

De sproke is op vandaag toepasbaar. 
E^ns meienmorgens vroe kwam ik buiten 
en zag daar drie verkiezingskandidaten 
staan. De een beloofde mij Sociale Ze
kerheid, de tweede beloofde mij De-
haene, de derde beloofde mij gedaan met 
de belcistingen. Het soete geluut verblide 
dat herte mijn en ik woude kussen aian 
hunnen mont... 

Maar de lezer weet dat de drie noch 
maagd noch jonkvrouw zijn, mjiar ge-
•woon drie draken: Louis, Jean-Luc en 
Guy. 

En ik zong: ,,Laat staan, staan, laat 
staan I" 

R.Asmus 

binetten ging gepaard met een 
sterk toegenomen rol van de 
leidinggevende ambtenaren. De 
gedragskode administratie-ka
binet leidde tot betere kom-
munikatie en een nauwere be
trokkenheid van de administra
ties bij het voorbereidende po
litieke werk. Nog volgens 
Vande Lanotte had de door
lichting plaats van de overheids
diensten, de instellingen van 
openbaar nut en de wetenschap
pelijke stellingen. De organi
satie van de federale overheids
diensten wijzigde ingrijpend via 
fusies en de oprichting van een 
nieuw ministerie van Ambte
narenzaken. Evenw^el blijkt dat 
de nieuwe personeelskaders en 
de bijhorende taalkaders nog 
lang geen werkelijkheid zijn. De 
nieuwe organisatiekultuur -werd 
w^egens tijdsgebrek nog niet ge-
reahseerd. 

Volgend Bob Van Hooland moet 
een betere vertrouwend relatie tod
den burger en openbare dektor 
verzekerd worden. 

ARBEIDSHERVERDELING 

Uit het antwoord van de mi
nister bleek dat het nieuwe fe
derale kollege van sekretaris-
sen-generaal om advies ge
vraagd werd inzake de arbeids-
herverdehng. 

B. Van Hooland: „De VU vindt 
het een poditief initiatief omdat het 
de kand biedt tot zinnige tewerk-
dtelling in de overheSddektor. Het 
financiële voordeel id bedtemd voor de 
federale overheid die de werklood-
heidduitkeringen uitbetaalt. Som
migen hebben kritiek op het feit dat 
dit ontwerp geen echte tewerkdtel-
lingdgroei tot gevolg heeft. Het id niet 
de bedoeling van dit ontwerp werk
gelegenheid te dcheppen maar de 
werkloodheid terug te dringen door de 
herverdeling van de arbeid in de 
openbare dektor. 

Aan alle overheidddiendten zal een 
ifidpanning worden gevraagd. Maar 
gezien de afwezigheiddgraaf 13,5% 
id, zullen de federale diendten veel 
moeite hebben om de gevolgen van 
deze maatregelen op organidatoridch 
vlak te verwerken." Er moet, aldus 
de VU-senator, dringend werk 
gemaakt worden van de slag
kracht en de flexibihteit van de 
openbare dienst. 

(ge) 
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ÏÏMMSEIIR 
ELF DAGEN ELF JULI 
Voor de tweede keer organ'ueert de Vlaanue Culturele 
Koepel (VCK) i>an 1 tot 11 Juli de Vlaanu-Europe^ie 
Elfdaagöe. Het indrukwekkende programma, van deze 
tweede editie werd vorige woenödag voorgetiteld in het 
Markiedgebouw van de Vlaanue administratie in Bru^Ml. 
VCK-voorzitter Richard Celi) wil met dit initiatief 
Vlaanderen in al zijn facetten eengrotere bekendheid geven 
in binnen- en buitenland, en via talrijke manifejtatied in de 
buurt van Vlaandereru) nationale feestdag alle Vlamingen 
hierbij betrekken. De gewezen ANZ-voorzitter kan alvoöt 
rekenen op de éteun van alle Vlaanue excellentieö. 

I
n zijn inleiding legde Richard 
Celis de klemtoon op de Eu
ropese dimensie van de Elf-
daagse. „Wij willen aan 

vnend en gebuur, aan Vlaming, 
Ier, Deen en Duitser herhalen 
dat Europa enkel en alleen een 
meerwaarde heeft door zijn rijk
dom aan verscheidenheid. 
Daarom moeten wij onze bij
drage aanreiken als één van de 
bou^vstenen. De bedoeling is 
dat elke Vlaming op een of 
andere manier ambassadeur 
wordt van Vlaanderen, meer 
speciaal in de feestweek van 1 
tot 11 juh van nu tot 2002." 

ELF PIJLERS 
Het indrukwekkend feestpro
gramma waarmee VCK dit am
bitieus doel wü realiseren is op-
gebou-wd rond elf grote pijlers, 
die er borg voor staan dat w êl 
iedereen zijn gading vindt. Met 
tentoonstellingen, koncerten 
optredens en een waaier van 
andere manifestaties -worden de 
liefhebbers van kunst met kleine 
of met grote K gelokt. 

De vier officiële onderwijsnet-
ten garanderen door hun me
dewerking de deelname van 
duizenden kinderen en jonge
ren. Fijnproevers komen met 
speciale menu's in restaurants 
en proeverijen aan hun Boer-
gondische trekken. SportUef-
nebbers kunnen zich uitleven in 
interljinds met Europese tegen
strevers. Toeristische evene
menten nodigen uit tot een ont
dekkingstocht van Europa in 
Vlaanderen en vice versa. 

Het rijke Vlaamse verenigings
leven zet z'n beste beentje voor 
om tienduizenden leden bij een 
of andere feestelijke gebeurtenis 
te betrekken. Er -worden ini
tiatieven op touw gezet om de 
Vlamingen op vakantie mee te 
laten vieren en ambassadeur 
voor Vlaanderen te laten spelen. 
Vlaamse gemeenten halen de 
banden met hun zustergemeen-
ten in Europa sterker aan. 

Op humanitair vlak vinden ak-
ties plciats voor een goed doel. 
Via een Ankerprijs en de sa
menwerking met het NCMV 
krijgen Vlaamse bedrijven de 
gelegenheid zich in de kijker te 
werken. Op politiek vlak wordt 
de roep om een Vlaamse stem in 
de Europese instellingen kracht 
bij gezet. 

Enkele konkrete voorbeelden: 
een Nederlandstalig poppgro-
gramma met o.m. Gorki, Wig-
bert en Belgian Association of 
Clement Peerens Explosition; 't 
Kliekske, Frank Cools, Connie 
Neefs, Biljarten na Halftien, 
Clouseau, etc. zijn bereid mee te 
w^erken aan guldensporenvie-
ringen; WUl Tura werkt aan een 
repertoire in meer dan tien Eu
ropese talen; het Rodenbach-

fonds biedt zijn lerland-pro-
gramma aan; er werd met mi
nister Wivina Demeester een 
projekt uitgew^erkt om migran
ten in Vlaanderen mee te laten 
werken aan de Elfdaagse; ge
meenten zuUen ter gelegenheid 
van de Vlaamse feestdag in
woners huldigen die zich ver
dienstelijk maakten op zeer uit
eenlopende terreinen; 3.000 
leerkrachten zullen een les wij
den aan de Vlaamse veranke
ring; i.s.m. de Nederlandse 
Taalunie wordt gewerkt aan de 
uitreiking van de "Aristokraat 
van de Nederlandse taal, een 
prijs die Europese prominenten 
buiten het Nederlandse taalge
bied bekroont die Nederlands 
geleerd hebben; de aktie 
"Vlaanderen fietst voor Kinde
ren" zal Plan International (het 
vroegere Foster Parents Plan) 
een ruggesteuntje geven; een 
Roeiregatta Vlaanderen-Eu-
ropa in Hazewinkel; een mo-
desho-w van de "Fashion School 
vzw" in Damme; het Open Tro
pen Festival in Turnhout; een 
menu van Limburgse streek-
specialiteiten in Heusden-Zol-
der; een internationale Taptoe 
in Brugge; een debat met Eu
roparlementsleden in Diks-
muide; een kaas en bier blind-
proeverij in Mechelen; een 
strand-wandeling in Oostende; 
een bridge-interland op het kjis-

Rkhard Celiö: „Elke. Vlaming moet een amhoddodeur van Vlaan
deren worden". 

teel van Ham in Steenokker-
zeel; valschermspringers en 
vuurwerk in Diksmuide; schut-
tersgUdenfeest in Lommei, de 
Guldensporenmaraton met aan
komst in Brugge (het w^as niet 

geweten of koning Albert ook 
dit jaar van de partij zal zijn) 
het bovenstaande vormt slechts 
een kleine greep uit de hon^ 
derden op stapel staande ak-
tiviteiten. 

MARTELAAR VAN DE VLAAMSE BEWEGING: 

HERMAN VAN DEN REECK 
O p 11 juli zal het precies 75 
jaar geleden zijn dat Herman 
van den Reeck (1901-1920) 
tijdens een I I juli-demonstra-
tie op de Antwerpse Grote 
Alarkt werd neergekogeld 
door de politie. De organi
satoren van de Vlaams-Euro
pese II-daagse stuurden aan 
alle organisatoren van en spre
kers op de plaatselijke 11 juli-
vieringen een tekst met daarin 
de oproep om even stil te staan 
bij de figuur van Van den 
Reeck. 

De ad hoc w^erkgroep Herman 
van den Reeck (met daarin, 
onder anderen, Mauritd Cop-
pieterj, Max WildUrd, Herman 
Balthazar, Fraru JM Verdoodt en 
Ludo Abicht") wensen Van den 
Reeck te herdenken als een 
verdediger van de Vlaamse au
tonomie die spontaan en totaal 
internationalistisch dacht, 
leefde en werkte. Hij was, dixit 
Coppieters, een radikaal so
cialist die, als een overtuigd 
flamingant, de beginnende re
volutionaire beweging in 

Herman van de Reeck op z'n 
éterfbed 

^ B^ m s 

Vlaanderen heeft weten te be
zielen. Hij was gelovig ka-
tohek, aktivistisch nationalist, 
lid van het Vlaams Front, lid 
van de KP, aktief hd van de 
Vlaamse Clarté-groepen, se-
kretaris van de internationale 

anti-militaristische vereniging, 
jeugdleider en schrijver. 

Van den Reeck werd gedood, 
anderen spreken van 'ver
moord', door een politieman 
die mogeüjk handelde volgens 
orders van hogerhand, tijdens 
een verboden Guldensporen-
viering in Antwerpen. De ko-
geWonde w^as waarschijnlijk 
niet dodelijk in eerste instan
tie. Het feit dat Van den Reeck 
pas na het ondertekenen van 
een 'bekentenis' geneeskun
dige zorg mocht genieten des 
te meer. De Vlaamse intel-
ligensia reageerde geschokt, 
over de uitvaart van de jon
geman werd in 50 buiten
landse kranten bericht. 

In een postuum uitgegeven ar
tikel van zijn hand schrijft Van 
den Reeck: „We^met alle ge-
weterubezwaren. ALLES voor 
Vlaanderen, ook ond leven en onze 
vrijheS. De rom^antiede periode van 
onze dtrijd u voorbij: wijdtaan voor 
de eerdte daad." Hij heeft hem 
niet mogen stellen. 

100 GEMEENTEN 

De Elfdaagse gaat officieel van 
start op I juli in Kortrijk. De 
Vlaamse minister-president zal 
er een symbolische vlam aan
steken die elf dagen lang blijft 
branden en over heel Vlaan
deren uitgedragen wordt. De 
slotmanifestatie vindt plaats op 
11 juli in de Vlaamse hoofdstad 
Brussel. 

De eerste editie van de Elf
daagse ging vorig jaar niet on
opgemerkt voorbij. Toen werk
ten een twintigtal pUootgemeen-
ten en een 40-tal verenigingen 
mee. De editie '95 wordt nog 
indrukwekkender: ongeveer 
100 gemeenten en evenveel or
ganisaties zegden reeds hun me
dewerking toe. En nog dagelijks 
sluiten gemeenten en verenigin
gen bij de Elfdaagse aan. 

(Pdj) 

c» Meer informatie: VCK, Ba
ron Dbanidlaan 20 biut 5, 2000 
Antwerpen, TeL 031216.37.24, 
fax 031248.16.05. 

..„loden ^ 
I Vijftig J^'^^SJJede in 

I Europa en b r a K ^ ^ ^ i n g 

In het gezicht van de verkie
zingen aandacht voor de 
campagne en de spraak

makende tema's: de veiligheid 
en kriminaliteit en de ziekte
verzekering als onderdeel van 

de sociale zekerheid. Deze 
week in Knack. 

Seks in cijfers 
Wie doet wat met wie? En 
hoe vaak en wat het üefst? 

Een blik in de slaapkamer van 
de buren. De cijfers over seks, 

deze week in Weekend 
Knack. 

En verder.. 
• Justitie toegeUcht • Honderd 
jaar ministerie van Arbeid en 

Tewerkstelüng • Manfred 
Donike over doping • Het 

tweede KunstenfestivaldesArts 

Knack 
+ \Vni-:KEND KNACK 

+ TE1J-; KNACK + TALENT 

VA.KE WOE\Sn\G rF.KOOP 
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lANDüIT 
ZUID-AFRIKA VIERT VERJAARDAG EERSTE NIET-RACIALE VERKIEZINGEN 

/ / NOU KAN ALMAN SAAM HANDE VAT../' 
KAAPSTAD — Een .stralend blauwe hemel boven Die 
Parade, vijf wuivende Zuidafrikaanöe vlaggen aan de gevel 
van de Stadéaal, lachende menden, kinderen met bal
lonnetjes, tevreden straatventer.). Vrijheidödag, de her
denking van de eerste niet-raciale verkiezingen, kon op geen 
beter ogenblik worden gevierd dan afgelopen donderdag 27 
april 

A
artsbisschop Desmond 

Tutu herinnerde de 2.000-
koppige menigte vanop het 
balkon van de Stadsaal aan 

de betekenis van Vrijheidsdag. 
„We vieren de overwinning op 
de onderdrukking. Een over
winning voor iedereen: zwar
ten, blanken, Indiërs en kleur
lingen. Viva Freedom. Viva 
South Africa!" Andere gees-
tehjken hadden, net als ciarts-
bisschop Tutu, woorden van lof 
voor de Zuidafrikaanse bevol
king en haar politieke leiders. 
„Ons dank die Heer omdat ons 
in hierdie land kan lewe. Dankie 
vir ons leiers. Dankie vir die 
versoening", aldus Fritz Gaum, 
de hoofdredakteur van Die Kerk
bode, het tijdschrift van de Ne
derduits Gereformeerde Kerk. 
ALMAN SAAM... 
Verschillende pohtieke leiders 
beklemtoonden in hun toespra
ken de lange, moeilijke weg naar 
een beter Zuid-Afrika. Volgens 
Trevor Manuel (ANC), de mi
nister van Handel en Nijver
heid, wrerd het afgelopen jaar 
veel bereikt, maar bhjft het hard 
werken geblazen om het Her
opbouw- en Ontwikkelingsplan 
(HOP) tot een goed einde te 
brengen. Hij riep iedereen op 
zich vóór 5 mei te registreren 
voor de lokale verkiezingen van 
november: „Het sukses van het 
H O P is afliankehjk van de ver
kiezing van lokale besturen. De 
lokale besturen moeten echt 
zorg dreigen voor de gemeen
schap." 
Toen een gemengd Afrikaans 
koor kort voor de middag op het 
podium verscheen, viel een 
doodse stilte over Die Parade in 
Kaapstad. VIP's in traditionele 
kleding en Westerse maatpak
ken veerden recht en zongen 
met de aanwezigen de twee of
ficiële volksliederen: 'nkosi si-
kelela i Afrika en Die Stem. 
ANC- en NP-aanhangers sta
ken beurtelings kleurrijke span
doeken in de lucht om hun 
politieke overtuiging kenbaar te 
maken. 
,,Suid-Afrika se eerste demo-
kratiese verkiesing 'n jaar ge
lede was 'n daig viin bevryding 
vir elmai van die verdeeldheid, 
konflik en bitterheid van meer 
as driehonderd jaar", zei ad-
junkt-president F.W. De Klerck 
(NP) in een kemjichtige toe
spraak opgebouwd rond het 
tema van antibouw^. Volgens 
hem verheten de Zuidafrikanen 
op 27 april '94 voorgoed de 
stellingen en barrikaden uit het 
verleden. ,,Nou kan óJmal saam 
hande vat as Suid-Afrikaners en 
saamwerk om die groot uitda-
gings aan te pak wat die land in 
die gesig staar." 
Adjunkt-president De Klerck: 
,,Die uitdagings is om die de-
mokrasie te laat werk, die eko-
nomie uit te bou, 'n beter lewe 
vir miljoene te skep en 'n ver

enigde nasie te bou". Hij drukte 
de massa op het hart dat het niet 
volstaat om rechtvaardige be
ginsels in de grondw^et in te 
schrijven. ,,Die gees van ver-
draagsaamheid, van konsensus 
en van respek vir die reg, soos 
wat dit in ons grondwet be-
liggaam is, moet ook onlos-
maakiik deel word van ons lewe 
en die lewe van ons gemeens-
kappe." Suksesvolle lokale ver
kiezingen zijn daarvoor een 
conditio sine qua non. 

IEDER Z'N PLEK! 
Om het wrelzijn van de Zuid
afrikaanse bevolking te vergro
ten is ekonomische groei nodig. 
„Ons moet saamwerk. Privaat-
sektor en vakbonde. Arm en 
lyk. Hulle moet die hande vat en 
saamwerk. Net só kan ons ryk-
dom verw^erf om die uitdagings 
die hoof te bied en die lewe van 
miljoene mense te verbeter", al
dus nog de eidjunkt-president. 
Zuid-Afrika heeft hiervoor een 
uitgewerkt plan, het Herop
bouw- en Ontwikkelingsplan. 

F.W. De Klerk omschreef de-
mokratie en ekonomische wel
vaart als de t%vee voorwaarden 
om te komen tot één grote Zuid-
afiikaanse natie met een ge-
meenschappehjke loyaliteit, „'n 
Nasie wraarbinne almal huUe 
taal kaji vertroetel en w^aar al
mal 'n plek moet hê." Het pu-

* H» \ 

1 

Adjunkt-predident De Klerk dchudt de hand van adjunkt-predident MbekL President Mandela dtraait. 

bhek liet z'n instemming blijken 
met zwfaaiende armen en luid 
geroep. 

De laatste spreker in de rij was 
Tabo Mbeki (ANC), de andere 
Zuidafrikaanse adjunkt-presi
dent. Hij vertoefde tijdens de 
verjaardag van Vrijheidsdcig in 
Austrahë. Z'n boodschap w^erd 
met een satellietverbinding naar 

Kaapstad gestraald. Mbeki 
vroeg zich af wat de Zuidafri
kanen doen met hun vrijheid: 
„Mense moet hul vryheid ge
bruik om 'n beter samelewöng te 
skep, om te sorg dat die ko
mende plaaslike verkiesings 
slaag en om hulle te verbind tot 
die doelwdtte van HOP". Vol
gens hem zal de volgende Vrij-

heiddsag worden aangetoond 
dat de kriminaliteit afneemt en 
dat de bevolking meer huizen, 
werk en andere voordelen 
krijgt. „Die afgelope jaar was 'n 
beplanningsjaar, maar vanjaar 
moet begin word met die proses 
om 'n beter lewe vir almal te 
skep." 

Filip Vandenbroeke 

SOCIAAL 
ONDANKS TOEGENOMEN VERKEERSDRUKTE 

ALGEMENE DALING ONGEVALCIJFERS 
In de periode 1980-1993 is de 
verkeersdrukte op de Vlaamse 
wegen stelselmatig toegenomen. 
Tellingen voor die periode ge
ven aan dat op onze autosnel
wegen de verkeersintensiteit is 
aangegroeid met 80,3%. Op de 
gewestwegen bedraagt de groei 
voor dezelfde periode 36,0%. 

De grootste pieken vonden 
plaats in de jaren 1988 en 1989 
met respektievelijk een toename 
van 11,6% en 8,9% op de au
tosnelwegen en een groei van 
5,0% en Ai^fk op de gewest-
w^egen. Uit de cijfers bUjkt dat 
sinds 1990, het jaar wraarin het 
Verkeers- en Vervoersplan 
Vlaanderen werd geïntrodu
ceerd de jaarlijkse groei kleiner 
wordt. 

In 1991 nam de verkeersdrukte 
op onze autosnelwegen en ge
westwegen respektievelijk toe 
met 2,5% en 2,1% t.o.v. 1990. 
De groeicijfers voor 1993 be
dragen in vergeUjking met 1992 
2,0% en 1,2%. Het Verkeers- en 

Vervoersplan Vlaanderen II 
heeft o.a. tot doel deze positieve 
tendens verder te stimuleren. 

Vlaams minister van Verkeer 
Johan Sauwens: „Een verheu
gend redultaat van de introduktie 
van het Verkeer.)- en Vervoersplan 
Vlaanderen u de afname van het 
aantal Utóelongevallen en het aantal 
verkeerMlachtofferd. 

Studie van de evolutie op die vlak 
toont dat de dtijgende trend van het 
aantal ongevallen en dlaehtofferd 
dedert 19S6 tot dtddtand id gekomen 
in 1990. Daar waar in 1991 en 1992 
een f orde daling kon worden vodt-
gcdtetd, wordt deze dalende trend 
bevedtigd door de cijferd van 1993." 

Van 1980 tot 1990 steeg het 
aantal letselongevallen in het 
Vlaamse Gewest met 7.T^h van 
36.679 tot 39.517. In 1991 en 
1992 nam het aantal letselon
gevallen af met respektievehjk 
^fi^k en 2,5%. In 1993 zette 
deze dalende trend zich verder 
met een afname van 2,3%. Het 

aantal letselongevallen is hierbij 
gedaald tot 35.129. 

Het aantal dodehjke verkeers
slachtoffers is in 1993 slechts 
hcht gedaald (-0,3%) t.o.v. 
1992. Het aantal ernstige en 
hchtgew^onden kende evenw^el 
opnieuw een behoorlijke daling, 
met respektievehjk 4,2% en 
2,6%. 

Johan Sauwens: „Uit de dta-

tidtieken blijkt dud opnieuw datdindd 
het UI voege treden van het Verkeerd
en Vervoerdplan Vlaanderen een be
duidende daling in de ongevaLcijferd 
id opgetreden. Aangezien in dezelfde 
periode de verkeerddrukte id toe
genomen, mag dit aid een poditief 
beleiddredultaat gezien worden van 
een doelgericht mobditeitdbeleS, 
waarin de verbetering van de ver-
keerdveiligheS aL een zeer voorname 
doeb telling getdt." 

SLACHTOFFERS OP VLAAMSE WEGEN IN 1993 

1993 

Voetganger 

Fietser 

Bromfiets 

Motorfiets 

Auto: 
bestuurder 
passagier 

Doden 

97 

122 

51 

99 

419 

170 

Ernstig 
gewonden 

607 

1.309 

973 

649 

3.607 

1.578 

Licht 
gewonden 

1.484 

5.007 

4.025 

1.406 

16.345 

8.814 

Totaal 
slachtoffers 

2.188 

6.438 

5.049 

2.154 

20.371 

10.562 
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EXPRESS 300.000 
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PIETER JANS, ADJUNKT-KABINETSCHEF JOHAN SAUWENS 

„DE VOLKSUNIE HEER GEEN SCHOONMOEDERS NODIG r 
Pieter Jans werkt al een hele 
tijd op het kabinet van Johan 
Sauwens en is bij de VU één van 
de bevoorechten die het mi
nisteriële werk van dichtbij 
mochten meemaken. Zijn visie 
op de kampóigne en de VU. Jans 
vindt het alvast een hele kracht
toer dat kampjigneploegen, 
overcJ te lande, de kampagne op 
zo'n korte tijd moeten reah-
seren. 

• Hoe is de kampagne ont
haald in Zuid-Limburg? 

Pieter Jans: „De 'uupanningen 
zullen ongeloof lijk gebundeld moeten 
worden. AU je je voorstelt dat we 
vandaag op een maand voor de 
verkiezingen titaan en nu pad of
ficieel van start gaat dan zegt dat 
genoeg. Op enkele detaih na u) de 
kampagne zélf goed onthaald." 

• Wat vindt u van het beeld 
van de 300.000? 

P. Jans : „Dat vorid ik eerét nogal 
negatief. Maar dan moet je de si
tuatie in Zuid-Limhurg kennen. Wij 
vertrekken daar eerder van een po
sitief imago omdat we aU VU een 
grote penetratie hebben. Daarom 

Pieter Jans: „Signalen geven 
aan de menden, zo trekt men 
nieuwe kiezers aan l" 

vonden we de negatieve aanpak niet 
zinvol Voor VU-nationaal vinden 
we de kampagne-opbouw wel goed. In 
die zin is de aanpak verdedigbaar. 
Het id erop oj eronder deze keer, ook 
daar zijn we heel duidelijk in." 

• Zijn de kampagnebeelden 
goed onthaald? 

P. Jans: „De gemuilhande leeuw 
vinden we het best omdat hij het 
meest aandpreekt." 

• Waarom is de VU belang
rijk? 

P. Jans : „ Twee dingen. Zou het niet 
erg jammer zijn, nu we de eerste 
rechtdtreekse verkiezingen beleven 
van ond Vlaamd Parlement dat de 
VU afwezig zou zijn ? En ten tweede 
is er het feit dat een groot deel van de 
VU-idealen gerealiseerd zijn. Dat op 
zich is een serieus feit en recht-
vaardigtdeaanwezigheid van de VU. 
De VU heeft het morele recht als 
partij te blijven bestaan in het 
Vlaamse politieke landschap." 

• Hoe ziet u de toekomstige 
rol van de VU ? 

P. Jans: „De Volkdunie id de 
Vlaamse partij bij uitdtek die een 

verdere invulling kan geven aan een 
zelfstandig Vlaanderen. Ze is on
gebonden, sociaal, volkd, Vlaamd-
nationaal en ze heeft geen schoon
moeders die andere prioriteiten heb
ben dan die die er echt nodig zijn voor 
het algemeen belang." 

• Als adjunkt-kabinetschef 
heeft u nogal wat te maken 
gehad njet de verkeersproble
mat iek? 

P. Jans: „Het is een voorrecht te 
kunnen werken voor Johan Sau
wens. Hij id een voortrekker geweest. 
Kelchtermans steekt soms een aan
tal pluimen op zijn hoed waarvan het 
prille initiatief terug te brengen is tot 
Johan Sauwend. Denken we maar 
aan de fietsproblematiek met het 
begrip van „de zwakke weggebrui
ker" en het gegeven van de „doortocht 
in woonkernen". De aanpak van 
Johan Sauwens wijst er op dat wat 
we zelf doen, we inderdaad veel beter 
doen. Het is zonder meer duidelijk 
dat de eerste minidterportefeuille van 
Johan Sauwend, Openbare Werken 
en Verkeer, een scharniermoment is 
geweest ui denken en beleid rond 
verkeer, mobiliteit en veiligheid." 

BERT ANCIAUX EN EXPRESS 300.000 
Bert Anciaux is volgende -week 
met zijn "express 300.000" te 
vinden op: 

Donderdag A mei 

Markt Tongeren, afspraak: 
Veemarkt 3/3 (bij Stijn), 9u. 

Markt Genk, afspraak: Café 
Meng (Markt Genk tegenover 
gemeentehuis en brandw^eer), 
lOu.30. 

Vrijdag 5 mei 

Alarkt Gent, afspraak: kaffee 
De Baron, Vrijdagsmarkt, 
9u.30. 

ICaffee Germinal St.-Eloois-
WLnkel, Gullegemsestraat 108, 
22u. 

Zaterdag 6 mei 

Negenmeimarkt Sint-Amands-
berg, afspraak: café De Macaco 

VERKIEZINGSFUIF MET 
BERT ANCIAUX 

20 MEI 
Ter afsluiting van de kampagne zal Bert Anciaux met 
zijn kampagneploeg en alle vrijwilligers een laatste 
poging onaernemen om de 300.000 te bereiken. 
Tussen een pint, een gezellige sfeer en een babbel 
door proberen v/ij samen met u de laatste on-
beslisten te overtuigen. Noteer het alvast in uv/ 
agenda en wij rekenen op uw aanwezigheid. 

Waar: Zaal Rubens, 
Beigemsesteenweg 402, Grimbergen. 
Wanneer: 20 mei. Aanvang: 20u.30. 

(Antwerpsesteenweg aan het 
oud gemeentehuis/de paarde-
markt), 9u.30. 

Topdag Aalst, afspraak bij 
Danny Denayer, Baron Moy-
ersoenpark 12, 12u. 

Zondag 7 mei 

Verkiezingsmeeting Hasselt. 

Maandag 8 mei 

Markt Kortrijk, afspraak: kaf
fee De Ster, Casinoplein, 9u. 

Dinsdag 9 mei 

Markt Mol, afspraak: kaffee "'t 
Leeuwke", Graaf De Broque-
villestraat 27, 9u.30. 

Woensdag 10 mei 

Rommelmarkt Putte, afspraak: 
aan de toog in de HjJlen, Me-
chelbaan Putte, 17u. 

Donderdag 11 mei 

Markt Sint-Niklaas, afspraak: 
kabinet stadhuis Nelly Maes, 
9u.30. 

Debat Mortsel, plaats: Ge
meentehuis - trouwzaal, 20u. 

Vrijdag 12 mei 

Markt Leuven, cifspraak: Den 
Engel, Grote Markt, 9u. 

Avondmarkt Wemmei, af
spraak: De Zandloper, 19u. 

Zaterdag 13 mei 

Alarkt Waregem, afspraak: 
Standbeeld centrxun, 9u. 

Alarkt Izegem, afspraak: 
Vlaams huis, lOu.45. 

Gent Veldstraat, afspraak: Ben-
nesteeg 4, 14u.30. 

Zondag \A mei 

Markt Grimbergen, afspraak: 
kerk Grimbergen, 9u. 

Markt Steenokkerzeel, af
spraak: Kasteel, I0u.30. 

Maandag 15 mei 

Jaarmarkt Beveren 

Dinsdag 16 mei 

Alarkt Roeselare, afspraak: 't 
Leeuwke, H. Verrieststraat, 
9u.30. 

Woensdag 17 mei 

Alarkt Diest, afspraak: De 
Lamme Goedzak (over de 
kerk), 9u.30. 

Alarkt Haacht, afspraak: De 
Lombard, 14u. 

• U bent ook betrokken bij de 
partijw^erking in Zuid-Lim
burg? 

P. Jans: „Ik heb het voorrecht te 
wonen in een regio waar de VU zeer 
aktief id. Wij hebben opnieuw aan
sluiting gevonden bij de jongeren. 
Het spreekt vanzelf dat wanneer er 
een beleid id dat geschraagd wordt 
door de VU er ook jongeren zijn du 
zich aangesproken voelen door het 
gevoerde beleid van die VU. Want 
daar komt het toch op neer: signalen 
geven aan de nunsen. Het is alleen 
zo dat men nieuwe menden aan
trekt. 

Jammer genoeg ontbreekt mij de 
tijd, gezien het werkritme op een 
mindterieel kabinet, om mij daad
werkelijk bezig te houden met de 
kampagne, om de Volkdunie uit te 
dragen. Maar ik bedef wel heel goed, 
dat we door het beleid van onze 
minidter telkens opnieuw, dag na 
dag, tonen waar we voor staan. Het 
gehele jaar door Ook dat is be
langrijk !" 

• Wat is de topprioriteit voor 
de politiek in het algemeen en 
de VU in het bijzonder in 
Zuid-Limburg ? 

P. Jans: „Zonder twijfel de te
werkstelling en het rekonversiege-
geven. Dit blijven moeilijke dossiers, 
niet alleen politiek maar ook so-
ciaaL" 

• We halen de 300.000? 

P. Jans: „Dat lijdt geen twijfel!" 

ONS 
PROGRAMMA, 
UW 
PROGRAMMA 
Wie het gehele verkiezings
programma van de VU er 
nog eens gratis op wil na-
vlooien, kan zich richten tot 
het VU-sekretariaat, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brus
sel (tel: 02/219.49.30). Met 
hart en ziel voor Vlaanderen 
bevat de volledige teksten, 
daarnaast is er een bro
chure verkrijgbaar waarin 
de aandachtspunten van de 
VU nogmaals kernachtig, 
eenvoudig verwoord wor
den. Blinden en slechtzien
den kunnen gebruik maken 
van een geluidskasette 
waarop de teksten zijn in
gesproken. 
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EXPRESS 
STEMMEN BIJ VOLMACHT 
1. Wie mag bij volmacht laten 
stemmen ? 

De volgende kiezers kunnen 
een andere kiezer machtigen om 
in hun naam te stemmen, d.i. de 
volmachtgever: 

1. de kiezer die wegens ziekte of 
handikap niet in staat is om zich 
naar het stembureau te begeven 
of er naartoe gevoerd te worden. 
Deze onbekwaamheid moet 
blijken uit een medutch attedt. 
Geneesheren die als kandidaat 
voor de verkiezingen zijn voor
gedragen mogen een dergelijk 
attest niet afleveren. 

2. de kiezer die om beroeps- of 
dienjtredemn: 

a) in het buitenland is opge
houden, alsook de kiezers-leden 
van zijn gezin of van zijn gevolg 
die daar met hem verblijven; 

b) zich de dag van de stemming 
in het Rijk bevindt, maar in de 
onmogelijkheid verkeert zich in 
het stembureau te melden. 

E^n attedt van de militaire of bur
gerlijke overheid of van de werkgever 
onder wie de betrokkene re-
sorteert is noodzakehjk. 

3. de kiezer die het beroep van 
schipper, marktkramer of kermij-
reiziger uitoefent en de leden van 
zijn gezin die met hem samen
wonen. De uitoefening van dit 
beroep moet bhjken door een 

atteét van de burgemeester van de 
gemeente -waar de betrokkene 
in het bevolkingsregister is in
geschreven. 

A. de kiezer die de dcig van de 
stemming ten gevolge van een 
rechterlijke maatregel in een toe
stand van vrijheidsbeneming ver
keert. Deze toestand wordt be
vestigd door de direktie van de 
inrichting waar de betrokkene 
zich bevindt. 

5. de kiezer die om met zijn -
geloofsovertuiging in de onmoge
lijkheid verkeert zich op het 
stembureau te melden. Deze on
mogelijkheid moet bhjken uit 
een attest dat is afgegeven door 
de religieuze overheid. 

6. de student die zich, om stu
dieredenen, in de onmogehjk-
heid bevindt zich in het stem
bureau te melden op voor
waarde dat hij een attest voor
legt van de direktie van de in
stelling waar hij studeert. 

7. de kiezer die, om andere dan 
de hiervoor genoemde redenen, 
de dag van de stemming niet in 
zijn woonplaats is wegens een 
tijdelijk verblijf in het buitenland, 
en zich bijgevolg in de onmo
gelijkheid bevindt zich in het 
stembureau te melden, voor zo
ver de onmogehjkheid door de 
burgemeester van zijn w^oon-
plaats is vastgesteld, na over
legging van de nodige bewijs

stukken. De aanvraag moet bij 
de burgemeester van de woon
plaats uiterlijk de vijftiende dag 
voor die van de verkiezing wor
den ingediend. 

2. Wie is gemachtigd om bij 
volmacht te stemmen? 

Als gemiachtigde, diegene die 
met volmacht gaat stemmen, 
kan slechts worden aangewezen 
hetzij de echtgenoot, hetzij een 
bloed- of aanverwant tot de 
derde graad, op voorwaarde dat 
hij zelf kiezer is. 

Indien de volmachtgever en de 
gemachtigde in dezelfde ge
meente in het bevolkingsregis
ter zijn ingeschreven, bevestigt 
de burgemeester van die ge
meente op het volmachtformu-
lier het famiheverband. 

Indien beiden niet in dezelfde 
gemeente zijn ingeschreven 
wordt door de burgemeester 
van de gemeente waar de ge
machtigde is ingeschreven, op 
voorlegging van een akte van 
bekendheid, het famiheverband 
bevestigd. De akte van bekend
heid wordt bij het formuher 
gevoegd. 

In afwijking van deze regels zal 
de gemachtigde door de vol
machtgever vrij w^orden aan
gewezen indien het gaat om een 
kiezer die om redenen van zijn 
geloofsovertuiging in de onmo

gehjkheid verkeert zich op het 
stembureau te melden. 

ledere gemachtigde mag slechts één 
volmacht hebben. 

3. Praktische w^enken 

De volmacht wordt kosteloos 
afgegeven op het gemeentehuis, 
dienst bevolking en verkiezings
administratie. 

Het volmachtformulier ver
meldt de verkiezingen waarvoor 
ze geldig is, de naam, de voor
namen, de geboortedatum en 
het adres van de volmachtgever 
en van de gemachtigde. 

Het volmachtformulier wordt 
door de volmachtgever en de 
gemachtigde ondertekend. 

A. De stemming 

Om tot de stemming toegelaten 
te worden, overhandigt de ge
machtigde aan de voorzitter van 
het stembureau, waar de vol
machtgever had moeten stemmen, 
de volmacht en één van de hier
boven opgesomde attesten en 
vertoont hij hem zijn identi
teitskaart en zijn oproepings-
brief ^vaarop de voorzitter ver
meldt "heeft bij volmacht ge
stemd". (Eventueel is er bij de 
volmacht ook de akte van be
kendheid gevoegd - zie punt 
2)-
o» Wie vragen heeft betreffende 
de verkiezingsadminuttratie 
kan hiervoor steeds terecht op 
het nationaal sekretariaat, 
vragen naar Koen TSijen 
(02/219.49.30.). 

NR. 435-0271521-01 • • • 

... is het rekeningnummer van de V Z W Volksunie. Daarop 
kunnen financiële bijdragen, groot en klein, gestort worden om 
het verkiezingsfonds van de Volksunie te spijzen. 

Er toch nog even aan herinneren dat enkel giften van 
partikulieren toegelaten zijn en dat er geen fiskaal attest w^ordt 
afgeleverd. 

De binnengekomen bedragen zullen in ons weekblad vermeld 
worden, naamloos, onder initialen of voluit; de milde schenker 
beslist daar zelf over! 

Dank bij voorbaat! 

VLAANDEREN 
ZONDER DE 

VOLKSUNIE ? 
300.000 

MAAL NEE ! 
Op 21 mei beslist Vlaanderen wie er in het Vlaamse Parlement gaat zitten. 
Wie de toekomst van Vlaanderen gaat bepalen. En of de Volksunie daar nog 
een rol in gaat spelen. De Volksunie heeft de lat hoog gelegd, zeer hoog. 
Omdat we overtuigd zijn dat enkel indien 300.000 Vlamingen zich achter 
onze partij scharen wij een rol van betekenis kunnen spelen. Wij zijn er echter 
rotsvast van overtuigd dat we zullen winnen. Als aanzet hiertoe venwachten 
wij u massaal op ons verkiezingskongres van 7 mei e.k. in 
het Hasseltse Kultureel Centrum. U bent van harte welkom! 

MET HART EN ZIEL VOOR VLAANDEREN. 1^!^^ 

VERKIEZINGSKONGRES 
Kleine Schouwburg 

Kultureel Centrum, Hasselt 
Zondag 7 mei '95 
van 10 tot 13 uur 

(deuren vanaf GuSO - we beginnen stipt!) 
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M E I 

D o . 4 G E E L : Verkiezingsdebat 
,,Leve(n) de Kempen). M.m.v. Kns 
Van Dijck en verschillende kan
didaten van andere partijen. Om 
20u. in zaal Wijnhuis, Stations
straat 56. Org ; : VUJO-Kempen-
Mechelen. 

Vr. 5 T U R N H O U T : Lijsttrekker 
Kamer, Walter Lujrten spreekt over 
het belang van de VU en de on
misbaarheid van deze partij in 
Vlaanderen. Om 20u. in KC de 
Warande. Nadien gezellig samen
zijn. Org. : VU-Turnhout. Info: 
014/41.46.79. 

Za. 6 K O N T I C H : Verkiezings-
feest in zaal d'Ekster, Ooststatie-
straat. Inkom 100 fr. Info: 
03/458.07.59. 

Za. 6 H E I S T O / D B E R G : Wie 
gaat mee affiches plakken ? Vertrek 
bij Roger Van Dijck, Neerweg 21, 
om 9u. stipt. Einde voorzien: I2u. 
Info: 015/24.80.86. 

Ma. 8 K A L M T H O U T : Dhr. Ver-
voort over ,,Familiekunde en stam
boom". Om 20u. in De Raaf, Wit-
hoeflei 1. Org. : FW-Kahnthout . 

Ma. 8 W O M M E L G E M : Frank 
Seberechts over „Ieder zijn 
zwarte". Om 20u. in zaal Familia, 
Ad.Mortelmansstraat 18. Inkom: 
150 fr.; leden en +3pas: 100 fr. 
Org. : DF-Wommelgem i.s.m. KK 
J a n Puimège. 

D i 9 B E R C H E M : Daguistap F W 
naar Priorij Corsendnck en Hoog
straten. Vertrek Berchem-station 
om 8u.30. Bezoek priorij (gids), 
daarna naar Hoogstraten (bezoek 
Catharinakerk, begijnhof, stads
wandeling met gids). Deelname 
1.000 fr. (bus, chauffeur, gids, mid

dagmaal, koffie/gebak). Terug rond 
19u. Inschrijven vóór 18/4 bij F W -
Berchem. 

Wo. 10 L I E R : Praatcafé met mi
nister Johan Sauwens. Aanvang: 
20u.30. In het Hof van Aragon., 
Aragondstraat. 

Vr. 10 RANST: Uiteenzetting met 
diskussie over de Sociale Zeker
heid. Spreker: Jurgen Constandt. 
Om 20u.30 in het Gildenhuis. Org. : 
vu-Ranst. 
Vr. 10 H E R E N T H O U T : Drug
problematiek door J a n Rayemae-
kers. Van 20 tot 23u. in het Rust
huis, Itegemsesteenweg 3. Org.: 
Vorming & Gemeenschap vzw. 

Vr. 12 LINT: Volksunie-ledenfeest 
1996. Om 20u.30 m KC De Witte 
Merel, Congreszaal. Met aperitief 
en paëllafestijn (500 fr.) Inschrijven 
vóór 5 mei bij F. Vercauteren, Pas
toor Eykenslaan 32, 2647 Lint 
(03/455.71.56). Gastspreker is Her
man Lauwers. 

Za. 13 H E I S T O / D B E R G : Wie 
gaat mee affiches plakken ? Vertrek 
bij Roger Van Dijck, Neerweg 21, 
om 9u. stipt. Einde voorzien: 12u. 
Info: 015/24.80.86. 

Zo. 14 H E I S T O / D B E R G : Wal
ter Luyten en Kris Van Dijck be
zoeken Heistse zondsigsmarkt. 
Vanaf 9u. Info: 015/24.80.86 en 
03/482.11.93. 

Ma. 15 T U R N H O U T : Debat 
„Naar een beter sociaal-ekono-
misch klimaat voor de Kempen', 
tussen politici van verschillende 
partijen. Voor VU: Kris Van Dijck, 
lijstaanvoerder Vlaamse Raad. Om 
20u. in Patespand, Paterstraat. 
Org. : VKW. 

IbMEI 1945 - 30 MEI 1995 

HERDENKINGSMIS 
IRMA LAPLASSE 
E e n he rdenk ingsmis voor I r m a 
Laplasse op de vijftigste ver
j a a r d a g van h a a r terecntsteUing 
gaa t d o o r op d insdag 30 mei 
1995 om 19u. in de dekena le 
S in t -P ie te rskerk , G r o t e M a r k t 
te Tu rnhou t . 

D e k e n Cuj/vers leidt de dienst , 
de homilie w o r d t g e h o u d e n 
d o o r zus te r J o a n n e s Van EVyck 
(dr. theologie) van he t Heil ig 
Gra f te Tu rnhou t . D e muzikale 
omlijstig w o r d t ve rzo rgd d o o r 
he t koor „ D e Vedel" o.l.v. M . 

D u y c k . Soliste is Krist ien H e r 
mans , aan he t o rge l : de hee r 
Eist . 

Alle pa r lements leden van de 
Vlaamse R a a d w o r d e n ui tge
nodigd. 

O r g a n i s a t i e : Vlaamse Vereni
g ingen K e m p e n . 

c» Inlichtingen: Kiara Hertog^, 
Duifhui^dtraat 28/8 te 2300 
Turnhout (014141.45.79). 

VWG EIST FEDERALIZERING 
SOCIALE ZEKERHEID 
N a a r aanle iding van de aans t aande verkiez ingen heeft het 
Vlaams Verbond voor Gepens ionee rden ( V W G ) een brief 
ge s tuu rd naa r de voorzi t ters van alle Vlaamse poli t ieke 
part i jen, met het verzoek om tijdens de volgende legis latuur 
d r ingend w e r k te m a k e n van de federa l izenng van de Sociale 
Zeke rhe id . 

Alleen d o o r een einde te m a k e n aan de mil jardentransfers van 
Vlaande ren n a a r Wal lonië k u n n e n de Sociale Z e k e r h e i d in he t 
a lgemeen en de pens ioenen in he t bijzonder, in Vlaanderen 
naa r de toekoms t toe veilig w o r d e n gesteld. 

D e federal izering van de Sociale Z e k e r h e i d zal, a ldus de 
V W G , aan Vlaande ren en Wal lonië de mogeli jkheid b ieden 
om een eigen beleid te voeren , eigen k l emtonen te leggen 
b innen homogene bevoegdhe idspakke t t en en d e eigen p o -
ht ieke en sociale veran twoorde l i jkhe id op te nemen . D e eigen 
veran twoorde l i jkhe id zal tot bezuinig ingen leiden en sluit een 
solidariteit op basis van k la re a f sp raken niet uit. 

Za. 27 L I E R : Kultureel-toeristi
sche tweedaagse busreis naar Sie-
gen en Dillenburg (D). Org. : DF. 
Info: reisleider Walter Luyten 
(03/482.11.93). 

Di . 30 T U R N H O U T : Herden
kingsmis n.a.v. 50ste verjaardag ge
rechtelijke moord op Irma Lap
lasse. In de hoofdkerk van Turn
hout (Grote Markt) . De viering 
staat volledig in het teken van ver
zoening, verdraagzaamheid en 
vrede. Wordt opgeluisterd door 
„De Vedel", o.l.v. M. Duyck. Org. : 
Vlaamse Verenigingen Kempen. 

ESSEN HELPT 
KOERDISTAN 
INZAMELING 
GEBRUIKTE 
KLEDING 
S a m e n me t Volksunie-Essen or
ganiseer t he t V I C op 16 mei e.k. 
een inzamel ing van gebru ik te 
k led ing en schoenen . D e in
zamel ing s tar t o m 8u.30 . Wij 
hopen d a n de d aa rv o o r be
s temde zak, gevuld me t gedra 
gen kleding, voor u w d e u r aan 
te trefïen. E lke kilo k leding ver
t egenwoord ig t een tegen-waarde 
van 100 fr. v o o r Koerd i s tan ! D e 
akt ie w o r d t ges t eund d o o r Fons 
Tobback ( V U ) , schepen voor 
O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g 
van Essen . 

c» Info: Tom Bevers, Molen
straat 39, 2910 E^en. 

DEBATAVOND TE 
HERENT 
GUY DESOLRE 
OP DE 
ROOSTER 
Dosfe lk r ing -Heren t heeft het 
initiatief g e n o m e n om de ad-
j u n k t van de V laamsbraban t s e 
goeverneur , de hee r G u y D e -
solre, n a a r H e r e n t ui t te nodigen 
voor een konfronta t ie me t twee 
VU-manda t a r i s s en . Sena tor 
bu rgemees t e r Wil ly Knijpers en 
g e d e p u t e e r d e H e r m a n Van Aut -
gae rden zuUen o n d e r leiding 
van B R T N - j o e m a h s t W i m 
J a n s s e n met G u y Deso l re de
ba t t e ren . 
H e t gesp rek gaa t d o o r op don
de rdag 11 mei om 20u. in de 
Parochiezaal , Van Bladels t raa t 
te H e r e n t . 
Na tuur l i jk is er ge legenheid tot 
v ragen stellen. 

ZOEKERTJES 
- B E T R E K K I N G - 23-jarige 
Indust r iee l Ingen ieur Chemie . 
4-talig, zoekt passende be t rek
king. K o m t in a a n m e r k i n g voor 
VDAB-stcige. Aanb ied ingen bij 
O s w a l d Van O o t e g h e m , 
09/230.72.87. 

- B E T R E K K I N G - 19-jarige 
juffirouvkf, d ip loma A6/A2 han
del, vlot drietalig, zoekt pas 
sende be t rekk ing , bij v o o r k e u r 
te O e n t of omgeving . Aanbie 
d ingen bij O s w a l d Van O o t e g 
hem, 09/230.72.87. 

KAMPAGNE-VOEREN 

VOLGENS 
VUJO-RECEPT 
M e t d e n a d e r e n d e verkiezin
gen t r a c h t iedere kand idaa t 
zich o p he t voorp lan te \ver-
ken . H e t mees t beproefde r e 
cept is he t u i tdelen van per-
soonljke folders en naam
kaart jes o p d r u k k e plaatsen. 
Bij V U J O d e n k e n ze da t he t 
ook a n d e r s k a n . 

D a a r o m stelde he t dagelijks 
be s tuu r een mapje samen m e t 
enkele suggest ies voor akt ies . 
D e z e akt ies zijn bedoe ld om 
als a r rond l ssemente le of lo
kale V U J O - g r o e p d e plaat
selijke k a n d i d a t e n n a a r voor 
te schuiven. D e tema 's van de 
voorges te lde akt ies g a a n 
o v e r : he t o p e n b a a r vervoer , 
de hormonenmaff ia , huisves

ting, he t V L D - r e f e r e n d u m , 
drugs , . . . H e t geheel is een 
verzamel ing van v roegere ak
ties en n ieuwe ideeën. P e r 
mogelijke akt ie ^vordt aan 
gest ipt hoe V U J O - n a t i o n a a l 
k a n o n d e r s t e u n e n : i nhoude 
lijke dossiert jes, in v o o r r a a d 
zijnde affiches, b lanco pet i -
tiehjsten, vlugschrif ten, span
doeken en a n d e r ak t iemate -
riaal... 

H e t lijkt V U J O b e t e r om 
eens niet g e w o o n w e g kaar t jes 
en folders te s taan ui tdelen. 
B r e e k de s leur eens met een 
g e w a a g d e akt ie . J e kan he t 
mapje a a n v r a g e n op he t 
V U J O - s e k r e t a r i a a t bij Ka te 
of Arnold (02/219.49.30) . 

VLAAMS-BRABANT 

M E I 

Vr. 5 L O N D E R Z E E L : De split
sing van het kiesarrondissement B-
H-V en de sphtsing van het ge-
rechtehjk arrondissement, door 
Etienne Van Vaerenbergh. Van 20 
tot 22u. in Zcial Stoffel, Kerkhof
straat 1. Org. : Vorming & Ge
meenschap vzw. 

Za. 6 A F F L I G E M : Eetfestijn van 
VU-AfÉligem in zaal Patronaat, 
Fosselstraat te Hekelgem. Van 18 
tot 22u. Ook op 7/5 van 1 Iu.30 tot 
I6u. 

Do . 11 H E R E N T : Vlaams-Bra
bant Vlaams? Guy Desolre tegen
over WUly Kuijpers en Herman 

Van Autgaerden. Moderator Wim 
Janssen. Om 20u. in Parochiezaal, 
Van Bladelstraat 14. Inkom Gratis. 
Org. : Dosfelkring Herent. 

Za. 13 S C H E R P E N H E U V E L : 
Voorzitter Bert Anciaux op we
kelijkse zaterdagmarkt. Vanaf 
13u.30 tot 17u. VU-kandidaten en 
simpatisanten komen samen in café 
't Molenhuis, Molenstraat. Info: 
Robert Janssens (013/78.19.21). 

Wo. 17 D I E S T : Met Bert Anciaux 
op kampagne op de wekelijks markt 
te Diest. Samenkomst om 9u.30 
café Lamme Goedzak, Grote Markt 
9. Medewerking wordt beloond 
met een Diesters Gildenbier. 

WEST-VLAANDEREN 

MEI 

Vr. 5 O O S T E N D E : Optreden van 
Double Entry en Jigsaw. In Alaria-
Hendrikapark, zaal Bosjonk te 
Oostende. Deuren 21u., aanvang 
22u. Inkom 150 fr., w k . 100 fr. 
Org. : VU J O - O V D I . Info en kaar
ten: 059/27.75.35. 

Vr. 5 lEPER: Politiek debat tussen 
VU (Bert Anciaux), VLD (Aimé 
Desimpel), CVP (Paul Breyne), SP 
(Johan Vandelanotte) en Agaiev 
(Franz Lozie). Om 20u. in de Ka
mer van Koophandel te leper. Deu
ren sluiten reeds om I9u.30. In
kom : 150 fr. Kaarten: Mare Meers-
seman (057/20.67.65). Org. : Jay-
cees leper-Poperinge-Wervik. 

Za. 6 O O S T K A M P : Verkiezings
debat in het CC De Valkaart, om 
20u. M.m.v. J a n Loones (VU), 
Louis Tobback (SP), Eddy Bout-
mans (Agaiev), Wim Verreycken 
(VI. Blok), Luc Goutry (CVP) en 
Pierre Chevalier (VLD). Mode
rator : Lieven Verstraeten (BRTN). 
Org. : Brugse Europakring. 

Zo. 7 B R U G G E : Jaarmis Joris 
Van Severen. Om 16u. in de St.Pie
tersabdij van Steenbrugge, Brugge-
Assebroek. Info: R. Declercq 
(050/38.45.11). 

D i . 9 B L A N K E N B E R G E : 
VWG-samenkomst in de Reisduif. 
Met bolling, bingo, koffietafel. In
leg 120 fr. Spreker over moderne 
beleggingsvormen voor senioren. 

Wo. 10 BRUGGE: Brugge anders 
bekeken. Diavoorstelling door zus
ter Claeys (Bladelin). Om 15u. in 
Parochiaal Centrum H. Magda-
lena, VloUerstraat 7. Org. : V W G -
Brugge. 

D o . 11 B R U G G E : Robert Hout-
haeve over ,,Vlamingen in Ame
rika". Om 15u. in De Gulden 
Spoor. Org. : Informativa. 

D i . 16 I Z E G E M : De Drie Ge
zellen, 15u.: diavoordracht over Ti
bet en Nepal door Christiaan De 
Forche. Org. : VWG-Izegem. 

Di . 16 I Z E G E M : geleid bezoek 
aan Nationaal Schoeiselmuseum. 
Org.: FW-Izegem. 

Wo. 17 I Z E G E M : V-Club voor 
Volwassenen: Pergamano. Om 
19u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Inkom 50 fr. Org. Vlanajo. 

D o . 18 B R U G G E : Met V W G -
Brugge naar Gouwdag West-
Vlaanderen (met personenwagens). 
Samenkomst om 7u.45 achterkant 
station, vertrek 8u. stipt! . 

Do . 18 B L A N K E N B E R G E : Met 
VWG-Blankenberge naar Gouw
dag-West-Vlaanderen in Oostende 
in Thermae Palace. Inschrijven 
door storting op rek. 748-1212640-
49 met vermelding Gouwdag Oos
tende en keuzenummer 

Zo. 21 I Z E G E M : Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Sleihéige o.l.v. kernjeugd Slei-
hage. Org. : Wandelklub Vlaams 
Huis. 

Wo. 24 B R U G G E : Brugse en 
Westvlaamse legenden, door Jaka 
Venken. Om 16u. in Par. Centrum 
H. Magdalena, Vioherstraat 7. 
Org. : VWG-Brugge . 

Di . 30 K O R T R I J K : „Bruine ei
eren zijn beter dan witte " en andere 
medische misvattingen, door Wal
ter Deconinck. Om 20u. in Tref-
centrum West-Flandria, Gr. 
Gwijde van Namenstraat 7. Gratis 
toegang. Org. : FW-Kortr i jk . 
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M D E REGIO 
BERT OP 
•CAMPAGNE 
TE LEDEGEM 
O p vrijdcig 5 mei komt alge
meen voorzitter Bert Anciaux 
met zijn kampagneteam langs in 
café Germinal (plaatselijk VU-
lokaal), Gullegemstraat 108 te 
Sint- Eloois-Winkel. 
Omstreeks 23u. zal hij daar aan
komen nadat hij een debat ge
voerd heeft te leper. Vanzelf
sprekend verw^achten de plaat-
sehjke VU-kandidaten hier heel 
wat volk. Lijsttrekker-Kamer 
(Geert Bourgeois) en de lijst
trekker Vlaamse Raad (Chris 
Vandenbroeke) en heel wat 
kandidaten op de verschillende 
VU-lijsten zullen daar vanaf 
20u. ook aanwezig zijn om tus
sen pot en pint een gezellige 
babbel te voerenen om de eind
sprint in te zetten naar de 
300.000 op 21 mei. 
c» Voor meer info: Germinal 
(056/50.37.55), Geert De^MÜi 
(056/50.49.33) Bart Clicque 
(50.12.07) enKateüjn Vermout-
Van I^acker (056/50.09.29. 

ARR. VU-MEETING 
GENT-EEKLO 
O p woensdag 10 mei gaat te 
Sleidinge de arrondissementele 
VU-meeting door in het Cul
tureel Centrum De Stroming, 
Weststraat 31. Sprekers zijn 
Elke Sleurs, Karel Van Hoor-
ebeke en Paul Van Grember-
gen. E^n orkestje zorgt er voor 
een aangename noot. Men zal 
de koppen tellen vi^ant de dag 
nadien, op 11 mei, is in diezelfde 
zaal de arrondissementele mee
ting van de CVP. 
In de gemeente Evergem staan 
VU en CVP nek aan nek. De 
CVP haalt er 33,5%, de Volks
unie 33,2%. 

VU-GENT-EEKLO 
STAPT OP DE MENSEN AF 

OQStYlMMDEREN 

Onder de leuze „Zet de Volks
unie op het spoor naar Brussel 
voert de VU van Gent-E^klo 
vrijdag 5 mei om 7u.30 aktie aan 
het St.Pietersstation te Gent. 
Samen met voorzitter Bert An
ciaux vechten de VU'ers de te 
dure HST-projekten aan die te 
veel geld van binnenlandse 
treininvesteringen naar zich toe 
trekken. 

Arrondissementeel voorzitter 
Karel Van Hoorebeke, tevens 
VU-lijsttrekker voor de Kamer 
vindt dat de Vlaamse treinrei
ziger hierdoor gew^oonweg tn de 
kou blijft staan. De Volksunie 
eist een volledige stopzetting 
van alle HST-werken tot de 
binnenlandse reiziger spijker
harde garanties heeft voor een 
treinzekere toekomst. 

Paul Van Grembergen, VU-
lijsttrekker voor de Vlaamse 
Raad en zelf treinreiziger, voegt 
eraan toe: „Wij wensen vol
doende en betaalbare treinen 
met fatsoenlijke zitplaatsen. De 
Volksunie wil daarom het hele 
vervoerbeleid in Vlaamse han
den geven. Wij eisen één 
Vlaams vervoerbedrijf dat trein-
, tram- en busverkeer op elkaar 
afstemt. Anders komt de bin
nenlandse treinreiziger van een 
kale reis terug." 

Na deze aktie treft u Bert An
ciaux rond 9u.30 aan op de 

Vrijdagmarkt, en 's namiddjigs 
in de Veldstraat te Gent. 's An-
derendcicigs bezoekt hij vanaf 
9u.30 de Negen Mei-markt te 
Sint-Amandsberg. Onder het 
motto „Geen hormonen méiar 
vitaminen voor Vlaanderen" zal 
hij de voorbijgangers vragen de 
VU-petitie tegen de hormone-
maffia te ondertekenen. 

De Volksunie van het arron
dissement Gent-Eeklo zal aan
wezig zijn op volgende mark
ten: 5/5 Gent om 7u.30 Sint-
Pietersstation met Bert Anci
aux, om lOu. Vrijdcigmarkt met 
Bert Anciaux; 6/6 Sint-
Amandsberg, om 9u.30 verza
melen £ian café Macaco, Ant-
werpsestwg.; 8/5 Gavere om 
lOu.; 14/5 Gent-Van Beveren
plein om lOu., Ledeberg om 
l lu .30 ; 17/5 Deinze om lOu.; 
18/5 Eekio om lOu. 

Het arrondissement legt ook 
een bus in naar het nationaal 
verkiezingskongres op 7 mei a.s. 
Deelname: 250 fr. Vertrek om 
8u. op het Sint-Pietersplein. In
schrijven op het VU-sekreta-
riaat, Bennesteeg 2 te 9000 
Gent. 

c& Info: ArrondLidementeel de-
kretariaat, Bennedteeg 2, 9000 
Gent. TeL 09/223.70.98. Fax: 
09/223.71.87. Vragen naar 
Jean-Pierre Rooden ofHiGegard 
CaUewaert. 

INZAMELING VOOR 
DE KOERDEN TE EVERGEM 
Door de inval van het Turkse 
leger in Noord-Irak kreeg de 
belabberde situatie van de 
Koerdische vluchtelingen op-
nieuvsf aandacht; 

E WIR 
DIEWU 
WILLEN 

Diksmuide 
\ 27 augustus '95 

Het Vlaams Internationaal Cen
trum, erkend als niet-goever-
nementele organisatie voor ont
wikkelingssamenwerking, on
dersteunt reeds jaren de her
opbouw van enkele van de 
4.000 Koerdische dorpen die in 
oorlogstijd vernield zijn. 

Vanuit een volksbewuste soh-
dariteit verlenen de Volksunie
afdelingen van Evergem, Ert-
velde en Sleidinge hun mede
werking aan een VIC-projekt. 
Daarom halen zij op woensdag 
10 mei in Evergem en don
derdag 11 mei gebruikte kleren 
op. 

De Evergemse eerste schepen 
Paul Van Grembergen roept 
wel^villende inwoners op om de 
eerder aan huis geleverde zak 
opgevuld met kleren voor hun 
deur te zetten. De kledij wordt 
telkens vanaf 9u. opgehaald. 

vu-
verkiezings-

kongres 

Zondag 7 mei 
1995 

Kleine Schouwburg 

Cultureel Centrum 
Hosselt 

lOu. - 12u.30 

MEI 

Vr. 5 DESTELBERGEN: Senator 
Jan Loones over ,,Vl£iamse staats-
vormng in een federaal Europa: u 
wordt er beter van ". Om 20u. in 
Gemeenteschool, Dendermond-
sestwg 462 te Destelbergen. J.-P. 
Roosen luistert de avond op met 
zijn kleinkunstprogramma. Toe
gang is gratis. Org.: Goossenaerts-
kring Destelbergen-Heusden. Info: 
09/228.99.12. 

Vr. 5 GENT-EEKLO: Aktie van 
VU-Gent-E^klo, samen met voor
zitter Bert Anciaux, om 7u.30 aan 
het St.Pietersstation, tegen de dure 
HST-projekten. Om 9u.30: Vrij
dagmarkt. 's Niimiddags: Veld-

Zo. 7 SINT-AMANDSBERG: 
Met de Vlaamse Vrouwengroep 
naar Teater Taptoe: „lïen Gen
tenaar genaamd Baekeland" en 
,,Lieven Bauwens, volksheld met 
volksgeld". Afspraak om 14u. 15 
aan ingang NTG2, Minnemeers 

LIMBI 
iVIEI 

Vr. 5 HERK-DE-STAD: Debat
avond „Vlaanderen na de verkie
zingen van het rechtstreeks ver
kozen parlement". M.m.v. Johan 
Sauwens, Leo Delcroix (CVP), 
Ludo Fannen (Agalev), Marino 
Keulen (VLD), Jos Van Namen 
(VI. Blok). SP: verontschuldigd. 
Moderator: Bruno Huygebaert. 
Om 20u. in KC van Herk-de-Stad. 
Org.: WB-Hasselt. 

Gent. Deename:3001r.,-12j. 150fr. 
Inschrijven en info: 231.49.07 
(Lieve) of 228.21.38 (Lucie). 

Ma. 8 SEMT-NIKLAAS: Verkie
zingsdebat Lijsttrekkers Senaat: 
Bert Anciaux (VU), Wim Verreyc-
ken (VI. Blok) en Piet Ronsijn (VI. 
Volkspartij). Om 20u. in zaal De 
Nektar, Driekoningenstraat 48. 
Org.: WB-Waasland 
(03/776.02.99). 

Wo. 10 AALST: Politiek debat 
rond „Vlaanderen, progressief of 
niet?". M.m.v. Bert Anciaux, Gra-
cienne Van Nieuwenborgh (SP), 
Luc Barbé (Agalev), Luc Willems 
(CVP), Serge Gtysouille (VLD). 
Moderator Miguel Stas. Om 20u. in 
Kontaktcentrum Nikis, Nieuw-
beekstraat 35. Org.: A. Vermey
lenfonds i.s.m. IMAVO. 

Di. 16 NINOVE: Met VWG-
Ninove naar de Voerstreek. Vertrek 
om 8u. PTI, Centnunlaan. nfo; G. 
De Coster (054/33.71.79) of R. 
Martens (054/33.43.47). 

Vr. 12 BREE: Kantonaal Lentebal 
in de Parochiezaal, Dorpstraat, 
Tongerlo-Bree. Aanvang: 20u. In
kom 100 fr. Org. VU-k^ton Bree. 

Za. 20 TONGEREN: Breugeli-
aans eetfestijn in zaal St.-Jan, 
St.Jansstraat. Vanaf 18u. Deel
name: 450 fr., -12j. 250 fr. Org.: 
VU-Tongeren. 

VUJO-HASSELT NEEMT 
AFSCHEID 
Op 24 april overleed op 25-
jarige leeftijd onze vriend Ar-
noud Van Hoof. Amoud was 
jaren lid van VU JO-Hasselt en 
zelfs voorzitter van onze kern. 
Thans vertegenwoordige hij 
V U J O in het Hasseltse jon-
gerenparlement. 
Arnoud was een stille werker en 
altijd ttouw aanwezig. 
Hij engcigeerde zich in V U J O 
omdat hij steeds bekommerd 
w âs om zijn omgeving en omdat 
hij geen onrechtvaardigheid 
kon verdragen. 
Zo zal hij ook altijd bij ons 

bhjven horen, in onze aktivi-
teiten zal zijn engagement ver
der blijven leven. 

In hem verliezen wij vooral een 
goede vriend en een trouw^ 
VUJO'er . 

VU JO-Hasselt leeft mee met de 
famihe Van Hoof-Ledegen. 

Wanneer je verdrietig bent, 

blik dan in je hart, 

en je zult zien dat je weent 

om w^at je vreugde schonk. 

Exl'win, Wim, Erwin, Koen, 
Tom, Wilfried, Koen 

p r o V in c i e Limburg 
Het PROVINCIAAL VERBOND VOOR TOERISME IN 

LIMBURG (VZW) zoekt een 

DIRECTEUR (universitair niveau) (M/V) 
belast met de dagelijkse leiding van de VZW. 

De VZW staat in voor de informatie en voorlichting inzake het toeristisch 
aanbod en de toeristische ontv/ikkeling in de provincie Limburg. Zij promoot 
daarbij het Limburgs toerisme en onlwildcelt samenwerkingsinitiatieven tussen 
alle betrokkenen in de sector. 
De directeur van de VZW geeft het provinicaal toeristisch beleid vorm door 
middel van beleidsvoorbereidende initiatieven. 
Daarnaast is hij samen met zijn equipe verantv/oordelijk voor de concretisering 
van dit beleid. 
Als beleidsvoorbereider dient hiĵ  feeling te hebben met het toeristisch werkveld 
en moet hij vertrouwd zijn met de bestaande structuren binnen deze sector. 
Als manager dient hij over leidinggevende capaciteiten te bezitten, dient hij 
een inspirerende en motiverende houding te ontplooien ten aanzien van zijn 
medewerkers en is hij communicatief vaardig. 
Tevens is het belangrijk dat hij een grondige kennis bezit van de ge
automatiseerde informatieverwerking. 
Een commercieel-toeristische ervaring strekt tot aanbeveling. 
De aanvangswedde van deze directeursfunctie bedraagt op jaarbasis 
L 134.833, de maximumwedde L720.290 (weddeschaal 1.89 aan huidige 
index). 
Gei'nteresseerden die in het bezit zijn van een universitair diploma richting 
menswetenschappen kunnen zich kandidaat stellen voor deze betrekking. 
Hun kandidatuurstelling, voorzien van een uitgebreid curriculum vitae en 
vergezeld van een rapport (10-tal pagina's) waarin zij hun persoonlijke visie 
omtrent het toeristisch beleid in Limburg en ruimer, in Vlaanderen, uiteenzetten, 
dient aangetekend gericht te worden aan: 
De Voorzitfer von de VZW RV.T.L 
Universiteitslaan 1 
3500 HASSELT 
en dit uiterlijk op 22 mei 1995. 
Het onderzoek van de kandidaturen wordt mogelijk in handen van een 
consultingbureau gelegd. 

^ ^ WOENSDAG 3 MEI 1995 



DE VOORZITTER HEEFT ALTIJD GELIJK 

HET PRIVE-LEVEN VAN MAO 
„Mao had zo'n overweldigende peréoonlijkheid, dat zcLp 
moedige en oprechte meruen van ontzag plotseling een 
onderdanige houding tegenover hem aannamen. Mao trok 
in ge<)prekken onder vier ogen vaak de 'waarheid' uit 
menden, maar die waarheid woé meestal niet meer dan een 
kruiperige bekentenié vol verontéchuQigingen voor de 
twijfeU en aarzelingen uit het verleden. Op de bekentenis 
volgde dan de belofte dat men in het vervolg loyaal zou zijn. 
Mao 's persoon was zowel in het openbaar als in besloten 
kring geen aanmoediging om dissidente standpunten naar 
voren te brengen, en daarom geloofde hij dat bijna iedereen 
hem steunde." 

H
et is één van de meest 
veelzeggende zinnen uit 
Het privé-Uven van Mat), ont
huld door zijn Ujfartd Li Zhi-

dui. De Voorzitter had altijd 
gelijk, ook als hij geen gelijk 
had. Li Zhisui, gedurende 22 
jaar Mao's persoonlijke arts, 
was daarvan 'bevoorrecht' ge
tuige. Hij schreef zijn bevin
dingen neer in een hjvig boek 
dat boeit van de eerste tot de 
laa.tste letter. Uitgelezen: dat is 
het, dat mag het zijn. Het werk 
geeft de lezer de kans om inzicht 
te venverven in de figuur van 
Mao, in zijn vjiardigheden als 
meester-manipulator, maar ook 
in zijn kleinburgerhjke trekjes. 

DOKTER LI 
De auteur, Li, w^ordt tegen WTI 
en dank Mao's persoonlijke lijf
arts. Hij stamt uit een artsen
familie en genoot een Westerse 
opleiding. Li huwt met een 
dochter uit een famihe van 
grootgrondbezitters en w^erkt 
na W O II in Australië. Vrienden 
kunnen hem overhalen om te
rug naar China te komen en zo 
mee te helpen aan de opbouw 
van de sociahstische staat. Daar 
krijgt hij de leiding over de 
kliniek van de Zhongnanhai, het 
hoofdkwartier van de Kommu-
nistische Partij. Dokter Li is van 
deze laatste in 1950 nog steeds 
geen Ud. 

Enkele jaren later, na een gron
dige pohtieke doorhchting, is 
dat wel het geval en komt Li in 
kontakt met Mao, die hem voor
stelt zijn lijfarts te worden. Mao 
had een bijzondere interesse 
voor Westerse zaken en daar 
vielen ook artsen met een Wes
terse opleiding onder. Nee zeg
gen tegen Mao, betekende zo
veel als toegeven een verdacht 
element te zijn en daarom rest Li 
geen andere keuze dan toe te 
stemmen. 

GEEN NIEUWS? 
Bij hun eerste kennismaking 
stelt Mao Li op zijn gemak. Mao 
•was daar goed in. Iedereen die 
hem voor het eerst persoonlijk 
ontmoette, was meestal vresehjk 
zenuwachtig. Van ontzag, van 
angst. Alao voerde dan een huis-
, tuin- en keukengesprek om zo 
het ijs te breken en een normale 
konversatie mogehjk te maken. 
Bij elke volgende ontmoeting 
vroeg de Voorzitter steevcist: „lé 
er nog nieuwe?", niet zozeer ge-
interesseerd in de grote aktu-
aliteit dan wel in de roddels die 
over hem en anderen de ronde 
deden. 

„Mat) wiDe niet dat zijn onder
geschikten tegenover hemzelf een ge
sloten blok vormden; daarom ver
gaarde hij voortdurend informatie 
waarmee hij hen tegen elkaar kon 

uitspelen. De verhoudingen tussen 
zijn ruuute medewerkers waren al
tijd gespannen. AL de ruzies te hoog 
opliepen ontpopte Mao zich aU vre
destichter.". Tegen hem zwijgen, 
vond Mao verdacht, hem in
formatie overbrengen die hij 
niet -wilde horen, kon de weg
zuivering betekenen. Een re
latie met Alao betekende ba
lanceren op het slappe koord. 
E^n ander beschuldigen, wilde 
zeggen dat je op de hoogte was 
van zijn malafide praktijken en 
daardoor maakte je jezelf ver
dacht. Niet gemakkelijk. 

NIET ZUIVER 
Door deze politiek kon Mao 
zich handhaven op het hoogste 
plan. Iedereen was een moge
lijke verdachte en iedereen wist 
dat ook van iedereen. Het ge
volg w^as dat vrijw^el niemand 
verantwoordehjkheid durfde 
nemen, wat kon leiden tot hi
larische situaties, bijvoorbeeld 
als Mao tijdens zijn laatste da
gen verzorgd moet worden. 
Niemand durfde hem de ernst 
van de situatie duidehjk te ma
ken, laat staan een behandeling 
te beginnen zonder zijn uitdruk-
kehjke toestemming. Dat één en 
ander leidde tot een burokra-
tische gang van zaken, hoeft 
geen verder betoog. 

Als Mao iemand wilde weg-
zuiveren, viel hij hem nooit 
rechtstreeks aan: hij maakte een 
omvsreg via zijn ondergeschik
ten. Als zij al verdacht waren, 
dan zeker de overste die hen in 
dienst genomen had. Aan het 
ontslag of de 'heropvoeding' van 
een hoog pohtiek funktionaris 
gingen niet zelden tientallen zui
veringen vooraf. Leven binnen 
de kommunistische partij 
vergde een groot inkasserings-
vermogen en stalen zenuwen. 
Zwijgen was goud als spreken 
niet moest. 

RIJST EN STAAL 
Het gewone volk stond ver af 
van de intriges in de hoogste 
partijgeledingen. Mao's bewind 
ging evenwel niet geheel £ian de 
massa voorbij. De tientallen 
miljoenen doden tijdens De Grote 
Sprong Voorwaarts en de even 
zovele zuiveringen tijdens de 
Kulturele Revolutie zijn daar het 
bewijs van. 

De Grote Sprong Voorwaarts 
vangt aan in 1958. De arbeiders 
en boeren moesten hun kre-
ativiteit en inzet tonen. China 
zou de voedselproduktie op 
moeten voeren en moest Groot-
Brittannië voorbij streven in de 
staalproduktie. Daartoe vv'erden 
overal kommunes opgericht 
waarin de boeren het IcUid moes
ten bewerken. Grote fabrieken 
voor staal waren 'niet nodig' en 

Op 9 september 1976 halen veel Chinezen opgelucht adem: de Voorzitter leeft niet meer. 

daarom plaatste zowat iedereen 
een kleine staaloven in zijn ach
tertuin, tot in het kommunis
tische hoofdk^vartier toe. De 
gevolgen -waren rampzalig. 

Omdat de mannen bezig -waren 
met de staalproduktie werd de 
oogst niet binnengehaald en 
rotte hij -weg op het veld. Hon
gersnood kon niet uitbhjven. 
Het staalplan was ook al geen 
sukses: mensen smolten hun 
potten en peinnen om tot on
bruikbaar staal. Om het -vuur in 
de ovens gaande te houden, 
-werd niet zelden het meubilair 
opgeofferd. Het gevolg: miljoe
nen boeren die niets meer had
den om te koken, om in te 
koken, om op te koken. Mao 
bleef erbij dat niet zijn plan fout 
-was, wel de mensen die het 
uitvoerden... 

KULTURELE REVOLUTIE 
Alidden jaren '60. De landbouw^ 
is nog maar net herstellende van 
de Grote Sprong of Mao heeft al 
nieu-we plannen. De intellek-
tuelen remmen de revolutie en 
daaraan moet iets gedaan -wor
den. Bijna iedereen die gestu
deerd had, kreeg het etiket 
'rechts element' opgespeld. Re
sultaat: de onthoofding van de 
inteUigentsia in China, tiendui
zenden zuiveringen -waaraan 
ook Groep Eén niet ontsnapte. 

Groep E^n ^vas de kring van 
naaste mede\verkers van Mao. 
Overwegend leefden zij in 
-weelde, maar in tijden Vcua po
htieke krisis -werden ook zij net 
slachtoffer van Aïao's grillen. 
Om 'de revolutie beter te be
grijpen' werden zij op geregelde 
tijdstippen njiar het platteland 
gestuurd, alle luxe ontberend. 
Nadien moesten zij verslag uit
brengen aan de voorzitter, die 
slechts zelden vjm zijn flu^velen 
troon k-wam. „...hoe ascetischer en 
moraUstischer de preken van de par
tij werden, hoe verder de Voorzitter 
zichzelf verlaagde tot hedonidme. Hij 

liet zich voortdurend bedienen door 
een harem van jonge meisjes." 

VROUWELIJK SCHOON 
Ondanks het feit dat Alao ge
huwd -was met Jiang Qing, een 
zenu-whjdster die een arts had 
enkel om voor haar geschikte 
films te keiu-en en later deel 
uitmjiakte van de ge-vreesde 
Bende van Vier, had hij veel re
laties met mooie, jonge en po
htiek korrekte vrouwen. Hij 
ontmoette ze op dansavonden 
en trok zich op die avonden met 
hen terug. Mao, later zelf on
vruchtbaar, dacht dat hij er jong 
door zou bhjven en bleef zich 
dan ook bedienen totdat hij er 
echt te ziek voor was. 

De Voorzitter wilde zich er niet 
van bewust zijn dat ook hij 
sterfehjk was en zat daarom ook 
niet verlegen staaltjes van zijn 
kunnen weg te geven, zow^el in 
bed als dïiarbuiten. Z-wemmen 
leek hem in dit kader ideaal. Op 
de meest onmogehjke momen
ten wilde Alao het w^ater in, ook 
als hem dat door iedereen af
geraden werd. Bij zijn plons in 
de drie grote ri-vieren van China 
werd hij begeleid door een 
kleine 100 hjfwachten en ver
zorgers : de Voorzitter mocht 
niets overkomen. Te gek om los 
te lopen. „Mao regeerde Chuta 
zoals hij zwom- Hij opperde ideeën 
waaraan niemand ooit gedacht had, 
gevaarlijke en riskante ideeën (...) 
die van China een nieuw land moes
ten maken.". Ook wie hem niet 
hefhad, moest hem daarin vol
gen. 

ONGEZOND 
De dames die met Alao het bed 
deelden, hadden best een ver
stopte neus: Mao waste zich 
niet, maar liet zich door anderen 
afwrijven met hete handdoeken. 
Tanden poetsen was taboe en 
medicijnen innemen deed hij 
meestal pas nadat anderen ze 
eerst op zichzelf hadden uit
geprobeerd. Ziek of niet ziek. 

Wanneer Mao vond dat hij een 
behandeling niet hoefde te on
dergaan, dan gebeurde ze niet. 
„ Wanneer ze me dwingen iets te doen 
wat ik niet wil, word ik kwaad. Dan 
hoef ik het tenminste niet meer te 
doen.". Dokter Li leefde onder 
konstante druk: Mao niet be
handelen, betekende zoveel als 
medephchtig zijn aan zijn dood; 
Mao tegen zijn zin behandelen, 
zou gewezen hebben op on
gehoorzaamheid. 

E^n prachtig staaltje hipokrisie 
doet zich in dat verband voor 
enkele maanden voor Alao's 
dood. De Voorzitter houdt 
doodziek het bed, maar wil niet 
behandeld w^orden volgens de 
metode die de artsen hem voor
stellen. Hij wenst een middel 
toegediend te krijgen dat zijn 
sekretaresse, niet gehinderd 
door enige medische kennis, 
hem wil geven. Mao kreeg het 
middel toegediend. 

Mao's gezondheid verslechtert 
snel na een poging tot staats
greep van Lin Biao, een ver-
trou-wenspersoon. Het laatste 
jaar van zijn leven kan hij amper 
spreken, ziet hij slecht en kun
nen zijn verzwakte spieren hem 
niet meer dragen. De man die 
bijna 30 jaar lang diktatoriaal 
aan het hoofd stond van de 
grootste staat van de wereld 
eindigt zijn aards bestaan met 
het kijken naar films als The 
Sound of Mudic en met het slur
pen van bouillon. Op 9 sep
tember 1976 heden veel Chi
nezen opgelucht adem: de Voor
zitter leeft niet meer. 

Dokter Li stierf in februari 
jongstleden, korte tijd nadat hij 
zijn memoires had neergeschre
ven in een beklemmend boek. 
Een aanrader! 

Geert Vranken 

c» Het privé-Uven van Mao, ont
huld door zijn lijfarts Li Zbi^ui, 
uitg. Van HaUwyek - Leuven, 
1995, 683blx.,1198fr. 
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1 B O E S l 
TWINTIG JAAR POEZIEKRANT 

De Poëziekrant heeft ^lechtd één doei: de promotie van de poëzie l Be Poëziekrant heeft ^lechtd één doel: de promotie van de poëzie l 

IN EEN ROTVAART 
NAAR DE BOEKHANDEL: 

DOE-HET-ZELF-BOEK 
VOOR DE KIEZER 

„Wie durft in Vlaanderen ^vat 
Remco Campert durft in Ne
derland ? " vroeg Gaston Dur-
nez zich af toen meer dan twin
tig jaar geleden de Nederlandse 
dichter met het tijdschrift Ge
dicht van start ging. E^n zekere 
Willy Tibergien nam de hand
schoen op en vond het tijd
schrift Poëziekrant uit. Voorzich
tig verschenen 5 aftelnummers 
van de nulde jsiargang 1976. Dit 
jaar is Tibergien dan ook aan de 
20ste jaargang Poëziekrant be
gonnen, terwijl Gedicht er na 
drie jaar reeds een punt ach-
terzette. 

PODIUM 
Van bij het begin kon Tibergien 
op een bonte schare medewer
kers rekenen zodat het tijd
schrift vlug een verscheiden pa
let van strekkingen, richtingen 
en opvattingen vertoonde. 
,,Krant" omdat de uitgave op 
tabloïd-formaat 'werd uitgege
ven, verscheiden omdat Poë
ziekrant geen programmato-
risch tijdschrift is, wil zijn, maar 
een promotieblad voor poëzie. 
Anders dan het doorsnee let
terkundig tijdschrift is het vol
ledig aan poëzie gewijd. Bo
vendien, en dat is vî el een grote 
vercjienste, schuwt de uitgave 
een té elitair imago, in tegen
stelling tot de meeste letterkun
dige tijdschriften die zich door
gaans tot een zeer geschoold 
publiek richten. 

W. Tibergien: „Het tijdschrift zou 
geen cryptisch blad worden voor an
derhalve lezer maar een informatief 
tipéchrift voor een zo breed mogelijk 
publiek." 

Het tijdschrift was ook een te
ken van protest. 

W. Tibergien: „In 1976 moest er 
hevig geprotesteerd worden tegen 
Poetry International te Rotterdan. 
Poëziekrant maakte er zijn aan
wezigheid bekend door een spandoek 
omdat toen de Vlaamse tijdschriften 
gediskrimeerd werden. Een terecht 
protest dat ook gericht was tegen een 
uitspraak van de ouwe Van Oorschot 
die chauvenistisch en diskrimerend 

Het driemaandelijks tijdschrift 
over de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging, Weten
schappelijke Tijdingen, start de 
nieuwe jaargang in een nieuw 
kleedje. Het blad verschijnt in 
een nieuwe opmaak, en trok 
enkele nieuwe redaktiemede-
werkers aan. Dit Orgaan van de 
Vereniging voor Wetenschap, zo
als de ondertitel luidt, zet hier
mee een nieuwe stap in haar 
geschiedenis die nu al meer 
dan een halve eeuw duurt. 

De redaktionele verantwoor
delijkheid voor Wetenschap
pelijke Tijdingen ^verd sinds 
begin 1994 toevertrouwd aan 
de dynamische doktor in de 
geschiedenis Frans-Jos Ver
doodt, die tevens direkteur is 
van de Antwerpse autonome 
wetenschappelijkeinstelling 
Archief- en Dokumentatiecentrum 
voor het Vlaams-nationalisme. 
Voor de produktie, de ver
zending, en het abonnemen-
tenbeheer van haar tijdschrift 

ha2 gezegd „...dat het plezierig was 
dat er naast Nederlandse dichters 
ook enkele Vlaamse dichters aan
wezig zijn, die Nederlands kunnen 
schrijven." Het spandoek werd dis-
kreet verwijderd." 

Poëziekrant is ook steeds een 
podium geweest voor debute
rende dichters. Tibergien ver-
•wijst graag naar enkele namen 
die het ondertussen hebben ge
maakt: Charles Ducal, Myriam 

Van hee, Stefaan Hertmans, 
Tom Lanoye... 

Naast de krant startte Tibergien 
ook het Poëziecentrum op, nu 
15 jaar geleden. Elke poëzie-
minnaar kent het pand aan de 
Gentse Hoornstraat w^aar naast 
een winkel zowat alle doku-
mentatie en informatie over Ne
derlandstalige poëzie en buiten
landse poëzie in Nederlandse 
vertaling te vinden is. 

OUWE PASTOORS 

Met de tijd werd de krante
formule verlaten en werd Po
ëziekrant een magazine met 
kleurenomslag, de informatie-
kolommmen Poweetjes -werden 
uitgebreid en een rubriek over 
kinderpoëzie, in de meeste tijd
schriften verwaarloosd, heeft 
een vaste stek verworven. Ook 
voor een of meerdere gastdich-
ters wordt ruimte ingevuld. 

„Dit is al jaren het beste tijd
schrift op het gebied van poëzie. 
Het blad is uitgegroeid van een 
krant tot een degelijk blad, met 
degelijke namen, degelijke me
dewerkers en degelijke stuk
ken. 

Het blad zou een grotere in
vloed moeten hebben." schreef 
het dagblad Het Parool in 1994. 
Terwijl de Vlaamse dichter en 
zelf hoofdredakteur van een let
terkundig tijdschrift Herman de 
Coninck het een jaar eerder in 
De Morgen nog had over: „..een 
blad waar je ouwe pastoors over 
andere ouwe pastoors laat 
schrijven." 

Terwijl de grote drie partijen 
elkaar met 'Cuvée Boel' besto
ken over federale tema's, speelt 
de VU resoluut haar eigen en 
Vlaamse kaart. En in essentie 
zullen de verkiezingen daar ook 
om draaien: een rechtstreeks 
verkozen Vlaams parlement. 
Vlaanderen zal op 21 mei ei
genhandig 118 mensen uitkie
zen om hen te vertegenwoor
digen in de Vlciamse Raad. Dat 
is, naast andere, een vemieu-
vring die het unitaire België de
finitief naar het tweede plan zal 
verwijzen. 

Bart Maddens, als politikoloog 
verbonden aan de KULeuven, 
schreef daarover een boekje, 
Drie nieuwe parlementen met als 
ondertitel Praktische gids voor kie
zers en kandidaten, met 8 korte 
hoofdstukken. Hij tracht een 
antwoord te geven op vragen 
waar veel kiezers mee -worste
len : waarom hun favoriete kan
didaat ondanks veel voorkeur
stemmen toch geen zetel kon 
bemachtigen, w^aarom alle po
litieke boegbeelden toch zo 
graag senator -willen -worden 
terwijl het politiek z-waartepunt 
in de Kamer komt te liggen, of 
zij steun mogen geven aan de 
partij die ze sympatiek vinden. 

Maddens WTI vooral verhelde
ren, geen mening doordrukken. 
Meestal slaagt hij daarin. Dat 
sommige delen (bv. over het 
kworum, over de apparente-
ring) niet zo glashelder zijn als 
de flap ons -wil laten geloven, ligt 
dan ook vooral aan de ondoor
zichtigheid van het kiessysteem 
en niet zozeer aan het taal
gebruik. Het vergt nogal wat 
telwerk om te begrijpen w^aarom 
Toon Van Overstraeten destijds 

Zo zie je maar hoe in klein-
letterland over mekaars werk 
gedacht en geschreven -wordt. 

Het zal Tibergien een zorg -we
zen. „Poëziekrant blijft een on
dogmatisch blad dat alle klein
geestigheid onder koUega-dich-
ters schu-wt en dat slechts één 
doel heeft: de promotie van de 
poëzie. Kortom: literair-kriti
sche joemalistiek van de bo
venste plank." 

Met de uitgave van het pas 
verschenen nummer 2 van de 
nieu-we jaargang blijft Willy Ti
bergien zijn Credo (dat hij vrij 
naar Remco Campert formu
leerde) trouw :„Ik geloof in een 
poëzie die stroomt van zee naar 
de bergen/ ik vraag van Po
ëziekrant niet meer dan die po
ëzie in kaart te brengen." 

Hij ontvangt van ons geluk
wensen voor zijn inzet en stand
vastigheid. 

(mvl) 

c» Poëziekrant, tweemaande
lijks tijdschrift. Hoornstraat II, 
9000 Gent. Tel 09/225.22.25. 

erin slaagde om als Vlaming 
deel uit te maken van de Franse 
Gemeenschapsraad en een be
schikken over een beetje 
-vreemde hersenkronkels helpt 
inzien dat partijen meer stem
men kunnen hebben dan zetels 
en omgekeerd. 

De auteur slaagt er niettemin in 
om de ondertitel van zijn -werk 
te rechtvaardigen. Hij volbracht 
de opdracht om eenduidig de 
soms lach^vekkende 'Belgische 
toestanden' te boek te stellen. 
Met een beetje gevoel voor 
z-warte humor zal de lezer ge
nieten van de -wet op de 'be
perking' van de verkiezingsuit
gaven, en zal hij begrijpen dat 
de meervoudige voorkeurstem 
er niet k-wam om de gemeen
schap te plezieren, maar uit 
angst voor onderlinge konkur-
rentie binnen één lijst. Begrip
pen als 'legislatuurparlement' en 
'konstitutieve autonomie' ken
nen na lektuur van Drie Nieuwe 
Parlementen nog weinig gehei
men. Vooral dat laatste — de 
raden kunnen na de verkiezin
gen zelf beslissen over hun sa
menstelling en w^erking — kan 
belangrijk zijn voor Vlaande
ren. 

Wie buren en vrienden -wil ver
rassen met zijn kennis van het 
kiessysteem, maar ook iedereen 
die wil -weten waarom hij zon
dag 21 mei zo vroeg uit zijn bed 
moet, kunnen -wij deze gids aan
bevelen. Rep u naar de boek
handel ! 

(gv) 

c& Drie nieuwe parlementen. 
Praktische gids voor kiezers en 
kandidaten, Bart MaSdens, 
Vitg. Davidsfonds, Leuven, 1995, 
139 blx., 595 fr. 

WETENSCHAPPELIJKE TIJDINGEN 
IN EEN NIEUW KLEEDJE 

ELIJKE TIJDINGEN 
KLEEDJE 

doet de Vereniging voor We
tenschap een beroep op Per
spectief Uitgaven, een jonge uit
geverij die zich specialiseert in 
-wetenschappelijke pubKkaties 
over de Vlaamse beweging. 

Naast een overzicht van de 
bijdragen die in de jaargang 
1994 verschenen zijn, en en
kele besprekingen van recent 
verschenen historische -wer
ken, bevat het eerste nummer 
van jaargang 1995 artikelen 
van R.E Lissens {Het tijdschrift 
waarover in het voorjaar van 1941 
in het Lijsternest werd gepraat), 
J . J . van den Berg {"DietsLind 
Houzee !" De NSB en Vlaanderen 
1940-1944, tweede deel), 
Bruno De Wever. 

Vooral het artikel van laatst
genoemde, "Rebellen" aan het 
Oostfront. De politieke moeilijk
heden hi) de Vlaamse Oostfronters 
(Tweede deel), droeg onze be
langstelling weg. Bruno De 
Wever publiceerde eerder al 
herhaaldelijk over de Qpft-

fronters, en de zgn. rebellie 
aan het Oostfront. De drie-
deUge reeks (het eerste deel 
verscheen reeds in jaargang 
1994, het laatste deel moet nog 
verschijnen) in Wetenschap
pelijke Tijdingen vormt een 
lichte herwerking van het be
treffende hoofdstuk in zijn 
kanjer over de geschiedenis 
van het VNY Greep naar de 
macht, op basis van nieuw^ on
derzoeksmateriaal. We zullen 
deze artikelenreeks in Weten
schappelijke Tijdingen bespre
ken -wanneer alle delen ge
publiceerd zijn. 

(Pdj) 
'o» Wetenschappelijke Tijdin
gen. Orgaan van de Vereniging 
voor Wetenschap. Driemaan
delijks tijdschrift. Een ahon-
nement kost 500f rank per Jaar, 
te storten op rek. nr. 401-
0040851-32 van Perspectief 
Uitgaven cv. met vermelding: 
Wetenschappelijke Tijdingen-
f^^mteiffent. 
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KÜLT-UITJE 
DRIE DUITSE IMPRESSIONISTEN IN GENT: 

LIEBERMAN, SLEVOGT EN CORINTH 
Ook ab orui oog vertrouwd u geraakt met abétraktie, 
action painting, pop-art, en noem maar op, dan blijft het 
nog altijd gecharmeerd door het werk van de Franse 
impreöéionuiten. Monet, Si^ley, Seurat, Degcu, Renoir, 
Cezanne,... het zijn blijveré. Vermoedelijk ook nog vooreen 
aantal generatie^) na orut. Maar vraag oru nietd over bv. de 
Skandinaafde of de Duitde impreó/wniiten. Ban vallen we 
in een donker gat. En toch zijn die er geweekt. Het 
impreMioniönie heeft nu eenmaal de hele We^terM wereld 
overspoeld. En overal zijn er belangrijke artieéten aan het 
werk geweedt. 

V
an drie van de interessant
ste Duitse impressionisten: 
Max Liebermann (1847-
1935), Lovu) Corinth (1858-

1925) en Max SUvogt (1868-
1932) wordt in het Gentse Mu
seum voor Schone Kunsten uit
sluitend grafisch werk getoond, 
dat, geheel onterecht, te weinig 
interesse geniet. 

MISVERSTAND 
Wat is er met hen aan de hand 
dat ze niet die universele be
kendheid genieten als hun 
Franse koUega's ? 

Allerleerst had je het feit dat 
Parijs toen het onbetwiste ar
tistieke centrum van de wereld 
was. Alle vernieuwingen von
den er een gunstig klimaat. D at 
lag heel wat moeilijker in het 
Duitse Keizerrijk. Daar bleef 
men lang zweren bij akademi-
sche en historiserende toestan
den. Liebermann, Slevogt en 
Corinth kenden pas in het begin 
van onze eeuw doorbraak en 
precies toen begonnen de 
Duitse expressionisten de aan
dacht te vragen: stichting van 
„Die Brücke" (1905) en „Der 
Blaue Reiter (1911). In Duits
land had je geen enkele stad met 
die artistieke zuigkracht als Pa
rijs, hoewel Berlijn het hard 
begon te proberen. Alaar dat 
had ook zijn voordelen. Ten
slotte kleurt het eenzijdige beeld 
van het Duitse Keizerrijk als 
een verstarde maatschappij af 
op onze ideeën en vooroordelen 

over de kunst in die maatschap
pij. 

De in Gent tentoongestelde gra
fiek is van een hoge kw^aliteit en 
spreekt een aantal vooringeno-
menheden tegen. 

Alle Duitse impressionisten zijn 
herhaaldelijk naar Parijs geto
gen. Max Liebermann verbleef 
er langdurig (al in de jaren '70). 
Lovis Corinth studeerde er drie 
jaar. En ook Max Slevogt ^vas 
vertrouwd met Parijs. Maar zij 
schilderden anders. Trouwens 
ook de Skandinjiafse, Tsjechi
sche, Hongaarse en Italiaanse 
impressionisten schilderden an
ders. Alaar alle misverstand — 
hier culminerend in uitspraken 
als ,,ze hebben het Franse im
pressionisme niet begrepen " — is 
nu eenmaal hardnekkig. 

Zoals meer voorkwam hebben 
ook Liebermann, Slevogt en 
Corinth de grafische technieken 
wel eens aangewend om kopies 
te hebben van een schilderij. 
Maar ze hebben in hoofdzaak 
zelfstandig grafisch werk voort
gebracht. 

In sommige etsen van Max Lie
bermann proef je iets van de 
sfeer van het Franse impres
sionisme. Dat heeft te maken 
met enkele tipische tema's. Hij 
verbleef ook enige tijd in Ne
derland waar hij ook veel mo
tieven haalde. Maar de meeste 
zocht hij in de natuur. 

Max Slevogt greep ook naar de 

De kuiutermar en de dood. Lovió Corinth (1916). 

Oudheid. Deden alle Duitse 
tijdgenoten dat niet? kan men 
opmerken. Maar hier is geen 
zweem van akademisme aan
wezig. We kunnen hetzelfde 
zeggen van de twee prenten uit 
Lovis Conrinths serie „Antieke 
Legenden". De figuratie is nog 
net aanwezig. 

Bekend van Corinth zijn z'n 
geschilderde zelfportretten. 
Zijn grafische zelfportretten 
staan dsiar geheel los van. 

ONTREDDERING 
De auteur van de katalogus 
spreekt van ,,de meest onge
nadige getuigenissen van zelf
kritiek". Kijkend naar deze op
eenvolgende zelfportretten zie 
je hoe hij in de loop van de jaren 
de zorg voor een reaUstische 
vorm mentaal volledig loslaat. 

Met de behoefte om te sche
matiseren en figuren te groe
peren en in een bew^eging te 

duwen, pleegt men de expres
sionisten bij de pacifisten in te 
delen, en hun voorgangers bij de 
aanhangers van das Mihtar. Ex
pressionistische kunstenaars 
leefden voor 1914 in de euforie 
van een aantal heilsverwach
tingen. Toen de oorlog uitbrak 
zagen zeer velen dciarin de ge
boorte van iets nieuws, ze trok
ken massaal als oorlogsvrijwil-
hger op en keerden diep ont
goocheld als pacifisten terug. 

Onze drie impressionisten wa
ren wat te oüd om daarin mee te 
lopen. Toch is ook de 46-jarige 
Alax Slevogt vrijwillig naar het 
front gegaan om er als kun
stenaar te werken. Net als de 
expressionisten kwam hij ont
redderd en geschokt terug. En 
al m 1916 m a ^ t e hij grafiek 
tegen de oorlog. In Gent hangen 
7 prenten uit zijn pacifistische 
serie „Droomgezichten". Ze 
dragen moeihjk mis te verstane 
titels en de antimilitaristische 
boodschap is duidehjk. „De 
grote massa", ,,Paroxysme van 
de vernietiging" en ,,De ver
antwoordelijke" büjven dieper 
nawerken dan veel karikaturen 
uit de latere Weimartijd. 

De Gentse tentoonstelling leert 
werk kennen van drie boeiende 
en veelzijdige kunstenaars. Ze 
verdienen meer aandacht. 

Erik Vande-walle 

c» Prenten van Didbfe Impre^-
dianüiten. Max Liebermann, 
Max Slevogt, LovU Corinth. Ten-
toon.)teiiing in het Museum voor 
Schone Kunéten, Citadelpark te 
9000 Gent. Tot 7 mei 1995. 
Dagelijkd van 9u.30 tot 17u. Ma. 
gefloten, 80 fr. gratL) voor Gen
tenaard en kinderen -12j. Duits
talige katalogus met Ned. ver-
tal^: 500 fr. Info: 
09/222.17.03. 

DAN DOEN WE HET ZELF: 

16 VLAAMSE SITES 
IN HET WERELDERFGOED 

Dandered. Max SUvogt (1904). 
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Al in 1972 keurde de 
U N E S C O een overeenkomst 
goed ter bescherming van het 
kultureel en natuurlijk erfgoed 
van de w^ereld. 107 lidstaten 
van de VN ondertekenden de 
tekst, België is daar nog steeds 
niet bij. Voor Vlaanderen niet 
gelaten: na St.Michiels be
schikt onze regio over inter
nationaal verdragsrecht en 
daar heeft Johan Sauweru, als 
Vlaams minister bevoegd voor 
Landschappen en Monumen
ten gebruik van gemaakt. Zijn 
voorstel tot dekreet werd in
middels goedgekeurd door de 
Vlaamse Raad. 

J. Sauw^ens: „Met 3e overeen
komst Inzake de bcócherming van 
het kuttureei en natuurlijk erfgoed 
van de wereld heeft de UNESCO 
een belangrijk instrument gekre-
eerd om op internationaal vlak te 
voorzien in een kollektieve bescher
ming van het kultureel en na
tuurlijk erfgoed van uitzonderlijke 
universele waarde. 

Als rode draad doorheen de 

.g ^ © $ ö ig t 

overeenkomst loopt de belofte 
van onderlinge hulpverlening 
en het engagement dat geen 
schade wordt toegebracht aan 
het erfgoed. Landen die hun 
handtekening plaatsen, ver
binden er zich toe hun burgers 
tot meer respekt aan te sporen 
voor het natuurlijk en kul
tureel erfgoed, onder meer 
door het aanbieden van op
voedkundige en informatieve 
programma's." 

Op die lijst staan inmiddels 
meer dan 400 'goederen'. Dat 
zijn niet altijd gebouwen, maar 
ook natuurgebieden of delen 
van stadscentra zoals in Ve
netië. De opname op de lijst 
verzekert de gemeenschap van 
de rechten ten opzichte van het 
beschermd goed, maar wijst 
ook op de plichten daarmee 
verbonden. Waardevolle mo
numenten en landschappen 
moeten immers waardevol blij
ven. 

J. Sauwens: „Door een mo
nument of landschap te laten op

nemen op de lijst van het we-
retdpatrunonium krijgt het een in
ternationaal predttge waardoor het 
behoud en het goede onderhoud 
daarvan in grotere mate gewaar
borgd wordt. Daarenboven neemt 
de kidturele uitstraling van de 
monumenten en landschappen die 
op deze weretdlijst figureren, enorm 
toe door de wereldwijde bekendheid 
én door de erkenning van hun 
universele waarde." 

Voor Vlaanderen werden in
middels 16 voorstellen tot in
ternationale bescherming 
overgemaakt. Dcuaronder val
len onder anderen de OLV-
katedraal van Antwerpen, de 
universitaire site van Leuven, 
de Landskommanderij van Al-
den Biesen, het 13de-eeuwse 
stadsgedeelte van Brugge en 
de St.-Baafskatedraal van 
Gent. 

Na overleg door een kommis
sie Vein deskundigen zullen 
deze monumenten een defi
nitieve internationale bescher
ming genieten. 

m m 9 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 6 M E I 

INTERVISTA 
Autobiografische film van Federico FellLni (1987). Hij blikt 
terug op zijn karrière, legt uit hoe hij zijn films maakte en haalt 
talloze nerinneringen op. Zo sjielen Alarcello Mastroianni en 
Anita Ekberg zichzelf wanneer ze zitten te kijken naar een 
fi-agment uit La Dolce Vita. (TV 2, om 20u.35) 

Z O N D A G 7 M E I 

LA VACHE ET LE PRISONNIER 
Een op feiten gebaseerde oorlogskomedie van Henri Verneuü 
(1959) -waarin Fernandel met zijn geUefde koe Marguerite 
allerlei grappige en vaak ontroerende avonturen beleeft:. 
(Ingekleurde versie !). (TV 1, om 20u.20) 

MAANDAG 8 M E I 

PLAYING FOR KEEPS 
Simpatieke avonturenfilm over een groep jongelui die een oud 
hotel willen heropenen maar behoorlijk wat tegenwerking 
ondervinden van een projektontwikkelaar. Leuke muziek van 
o.m. Phil Collings. (VTA, om 20u.30) 

D I N S D A G 9 M E I 

AUTHOR! AUTHOR! 
Toneelauteur Israel Horovitz schreef het scenario van deze 
leuke komedie over een auteur die door zijn eksentrieke vrouw 
in de steek wordt gelaten en met de kinderen uit haar vorige 
huweUjken achterbrUjft. Prima klucht van Arthur HiUer uit 
1982, met Al Pacino, Dyan Cannon en Tuesday Weld. (VT4, 
om 20u.30) 

AL Pacino in de innemende konudie Author l Author l Dinsdag 
9 mei op VT4, om 20u.M 

W O E N S D A G 10 M E I 

THE CHOSEN 
Geslaagde verfïlmLng (1981) van de roman van Chaim Potok 
over de vriendschap tussen twee joodse tieners. Barry Miller is 
de „veramerikaanste" en Robby Benson de streng ortodokse 
jood. Het verhaal speelt in Brooklyn tijdens de Tw^eede 
Wereldoorlog. (VTA, om 20u.30) 

D O N D E R D A G 11 M E I 

GOIN' SOUTH 
Amerik. komische western van en met Jack Nicholson w^aarin 
hij zich van de galg w^eet te redden door te trou-wen met Maiy 
Steenbruggen. Zij maakte in deze klucht uit 1978 haar 
filmdebuut, samen met John Belushi. (VT4, om 20u.30) 

V R I J D A G 12 M E I 

CHRISTOPHER COLUMBUS: THE 
DISCOVERY 
Als bijdrjige tot de 500ste. verjaardag (1991) van de ont
dekking van de Nieuwe Wereld werd de mytische ont
dekkingsreis van Columbus voortreffehjk gerekonstrueerd. 
De nieuwe „helden" zijn o.m. Marlon Brando, Tom Selleck en 
George Corraface. (TV 1, om 21u.20) 

LES 400 COUPS 
Eerste langspeelfilm van Frangois Truffaut, de pionier van de 
Nouvelle vague. Het personage van Antoine Doinel, uit
stekend gestalte gegeven door Jean-Pierre Léaud, vond hier 
zijn oorsprong en zou later in nog tal van fUms opduiken, o.a. 
in Les oaisers volés en Domicile conjugcJ. (TV 2, om 
2 2 u ^ 5 ) 

INTELLIGENT, ABSURD EN DOOF 

*-A-*Walther Matthau heeft 
z'n smoelke niet mee, maar hij is 
één van de beste akteurs die 
Hollywood ooit heeft voortge
bracht. Nu staat hij naast Tim 
Robbins en Meg Ryan weer 
opnieuw zijn móinnetje in I.O., 
een hartveroverende komedie, 
van regisseur Fred Schepesi. 

Catherine Boyd (Ryan) is de 
nicht van Albert Einstein (Aïat-
thau). Ze is een doetje, en Al
bert vindt het niciar niks dat ze 
rondhangt met een knaap die 
alleen maar mooi wil en kan zijn. 
Einsteins vrienden aan Prince
ton college vallen bijna in slaap 
als de knaap opdaagt. Daarom 
ziet Einstein maar al te graag 
dat de mechanicien EA Walters 
hals over kop verhefd wordt op 
zijn nicht, en wanneer hij aan de 
deur komot ontdekt hij ook al 
zeer vlug dat Ed niet zo maar 
een doetje is, maar ook een kop 
heeft voor wetenschappen. De 
profs gaan allemaal samenspan
nen om Exl aanvaardbaarder te 
maken voor Catherine, het gaat 
zelfs zo ver dat ze hem een 
voordracht laten houden op een 
kongres van fysici, met weer
klank tot in het Witte Huis. 

De film is zo een van die lek
kere, ouw^erwetse komedies, 
wjiarvoor je geld zou geven om 
ze nog eens te zien. Dus hcial je 
portemonnee boven en ga eens 
voor 95 minuten in een donkere 
zaal zitten, je zult het je niet 
beklagen. Tenminste, indien je 
graag eens lacht. 

•A'"A^Groentenmacedoine zou je 
Exit to Eden van regisseur 
Gariy Marshall kunnen noe
men. Groenten zijn dan erotiek, 
humor en triller. Schrijfster 
Anne Rice is er verantw^oor-
dehjk voor. En om eerÜjk te zijn, 
als de groenten zo zijn, heb ik 
liever aardappelpuree met een 
stukje gebakken vis erbij. Het 
verhaal gaat over twee Los An-
geles-pohtiedetektives Fred La-
veiy ( Dan Aykroid) en Sheila 
Kingston (Rosie O'Donnel) die 
proberen een diamantsmokke
laar te vangen. MoeiHjkheid is 
dat niemand weet hoe ie er 
uitziet. Maar dan ontdekkten ze 
dat de fotograaf EUiot Slater 
(Paul Mercurio) wel eens een 
foto van het heerschap zou kun
nen hebben. Maar Slater is net 
op een terapeutische vakantie 
naar Elden, een eiland -waar alle 
seksuele fantasieën w^erkehjk-
heid kunnen worden. 

Er begint een spelletje van deur
tje open en deurtje toe, kleertjes 
aan en kleertjes uit, dat al vlug 
gaat vervelen, cJ was het in het 
begin nog leuk. Met Exit to 
Eden heb je het gevoel dat 
iemand een grap vertelt die je 
voordien al veel beter hoorde 
vertellen. 

'kZeg nu eens eerhjk, welke 
regisseur zou niet een gat in de 
melkw^eg springen als hij sterren 
als Goiy Oldman, Jeroen 
Krabbé en Isabella RosseUini 
als hoofdrollen kan versieren. 
Wel Bernard Rose kreeg ze bij 
elkciar, en ik kan nog steeds niet 
begrijpen waarom. Want het
geen hij met Immortal Beloved 
klaarbakte had ie beter in de 
oven laten zitten, w^aar het dan 
hopehjk opgebrand \vas. 

Ludwig van Beethoven (Old
man) is gestorven en heeft een 
brief nagelaten aan een „on-
sterfehjke geliefde". Nu was 

Ludwig von Beethoven, 1770-
1827. 

Beet aan het eind niet zo'n 
speels heerschap meer, in te
genstelling tot wat hij vroeger 
was, want dan wilde ie de 
vrouwtjes wel eens raken. Van 
deze brief vertrekt Rose, die ook 
het scenario wrochtte, om met 
flcishbacks het mysterie op te 
lossen, £ian de hand van speur
der Jeroen Krabbé. Maar na 
heel w ât geeuw^en en over en 
weer schuiven op je stoel, ho
pend dat er eindelijk eens w ât 
essentieels gebeurt, ben je maar 
•wat blij dat Rose eindelijk met 
een oplossing komt. J e zou ie
dere aangereikte oplossing aan
vaarden, om toch zo vlug mo
gelijk de cinema uit te zijn. 

Spijtig toch, want al de rest van 
de film is uitzonderUjk goed: het 
Praag op de achtergrond, de 
schitterende kostuums, en het 
enorm boeiende kameraw^erk, 
terwijl de muziek — in het bie-
zonder dus van van Beethoven — 
door het London Symphony 
Orchestra onder leiding van Sir 
Georg Solti ge-woon schitterend 
is. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

fpMlhder arjeen in Kempen' 
las Ahasverus 
Goedertier ? 

© 
SV Waregem opnieuw^ 
in Koerse 

© 
Hu-welijk tussen Le Pen 
en royalisten: 
J e a n marie Jeanne 

© 
Iedereen gebruikt haar : 
Jeanne d'Arc-en-ciel 

© 
Anderlecht: volgend seizoen 
een Neu mann ? 

© 
Kanaal over op flessen 
Pretflessen ? 

© 
Delcroix: elke Vlaming I 
huis. 
En 3 postboden om het te 
bouTven ? 

© 

EN OOK DIT NOG • • • 

Z O N D A G 7 M E I 

VERGETEN 
Nederlandse dokumentaire over de langzame, maar veelal dra
matische en meedogenloze aftakeling van Alzheimer-patiënten. 
Vier „gevallen" werden maandenlang gevolgd en op een diskrete 
manier gefilmd. Een erg aangrijpende Keu:ze van Dekey<ier. (TV 2, om 
19u.50) 

MAANDAG 8 M E I 

WORLD LIBERTY CONCERT 
In heel Europa -wordt vandaag de Bevrijding herdacht, zelfs in 
Duitsland, hoewel men het daar anders noemt. De Nederlanders 
doen het cian de voet van de legendarische John Frost-brug in 
Arnhem, met een erg gevarieerd koncert. (Ned. 1, om 22u.) 

D I N S D A G 9 M E I 

BRUSSEL: SCHERVEN VAN GELUK 
Deigelijks pendelen honderdduizenden Vlamingen naar Brussel om 
te werken. Wonen doen ze er niet, of niet meer. Rudi Laermans en 
Pieter 'T Jonck gingen kijken wie er dan -wel woont. Met teksten 
van o.m. Louis Paul Boon en Arlette Fewge. (TV 2, om 22u. l5) 
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WEDERWOORD 

D e redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheur
mand in. D e andere 
publiceert zij, naarge
lang er plaats is. 

D e redaktie behoudt 
zich het recht voor 
brieven in te kor ten en 
persklaar te maken. 

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

FLORALIEN EN HST 
Vroeger waren de Gentse Flo-
raliën een aanleiding om het 
station Gent-St.Pieters op te 
frissen. Het ganse station on
derging een grondige schoon
maakbeurt en de doorgang naar 
de perrons en de tunnel naar de 
Voskenslaan werden geschil
derd. 

Dat is nu niet het geval. De 
duizenden toeristen die nu in 
Gent eiankomen worden gekon-
fronteerd met een vuile gang, 
met vloeren gemaakt van over
schotten, met een zwéirt gat in 
de plaats van een tunnel, met 
toiletten uit een of ander ont
wikkelingsland en met een 
maanlandschap en een vuilnis
belt in plaats van het geplande 
parkeergebouw op de SLnt-De-
nijslaan. Niemand bij de NMBS 
schijnt er zich zorgen over te 
maken hoeveel miljoenen aan 
parkeergeld daar jaarhjks ver-
toren gaan door het niet ge
bruiken van dat terrein. 

Het nieuwe HST-station van 
Brussel-Zuid daarentegen is 
een schoolvoorbeeld van luxe, 
zeg maar „geldverkwisting". 
Onder druk van de Waalse 
lobby worden de rechtstreekse 
spoorverbindingen tussen Gent 
en Aken afgeschaft en knjgt 
Luik een miljardenverslindende 
HST-lijn en dito station. Trein
bestuurders die regelmatig via 
Luik naar Duitsland rijden, 
kunnen getuigen dat het aantal 
treinreizigers van Luik naar 
Keulen te verwaarlozen is en 
dat een HST-station in Luik 
totaal overbodig is. 

De geïnteresseerde TV-kijkers 
zullen zich zonder twijfel nog 
het debat tussen verkeersmi
nister Sau'wens en NMBS-baas 
Schouppe herinneren. Op de 
bewering van Sauwens dat de 
HST-investeringen gedeeltelijk 
het budget voor het binnenlands 
net opslorpen antwoordde 
Schouppte ijskoud dat de HST 
zelfbedruipend is. 

Nu zien de brave Vlamingen 
weer eens waar hun zuur ver
diende centen naartoe gaan: 
naar Brussel, Luik en naar de 
HST, ten nadele van het bin
nenlands net in het algemeen en 
van Vlaanderen en Gent in het 
bijzonder. Geef ons maar een 
Vlaamse spoorwegmaatschap
pij. Van de NMBS (Nooit Meer 
Baas Schouppe), verlos ons 
Heer! 

Beatrijs De Visscher, Melle 

aangeven hoe dit dan moet ge
daan w^orden. Hij kon «Jleeibi 
maar stellen dat de voorstellen 
van de VLD geen redding, maar 
het uitschakelen van de Sociale 
Zekerheid betekenen. 

Bert Anciaux daarentegen gaf 
duidelijk aan hoe en waar de 
middelen gevonden kunnen 
worden om de Sociale Zeker
heid veilig te stellen. De SZ 
moet duidelijk anders gefinan
cierd en uitgekeerd worden. We 
stellen vast dat de VU een beter 
uitgebou^vd sociaal luik met 
moedige voorstellen in haar pro
gramma heeft dan de socialis
ten. Hoofdgegeven is daarbij de 
splitsing van de Sociale Zeker
heid, zodat het Vlaamse land 
een eigen, goed sociaal beleid 
kan invoeren. Met als hoofd
punten de zekerheid en ver
betering der pensioenen. En een 
meer rechtvaardig beheer door 
Vlaams geld in Vlaamse handen, 
gedaan met de geldstroom naar 
Wallonië. 

Bert Anciaux bracht ook dui
delijk andere hoofdpunten van 
het VU-verkiezingsprogramma 
naar voor: zoals het onverbid-
dellijke uitschakelen van de hor-
monenméuffia, de propere han
den- en rechtvaardigheidspoli-
tiek. En een beter leefmilieu. 

Het zal nodig zijn dat er meer 
waakhonden van de Volksunie 
naar Brussel gestuurd worden. 
De pubheke opinie ziet dat de 
Volksunie de enige pjirtij is die 
na regeringsdeelname met pro
pere handen en met opgeheven 

hoofd mag terugblikken op haar 
beleid en verwezenlijkingen. En 
op de open, doorzichtige en de-
mokratische partijorganisatie 
en -opbouw. Dat mag ook dui-
dehjk gezegd worden. 

Robert Janssens, 
Scherpenheuvel-Zichem 

VLAAMSGEZIND 
Ik lees in W I J (12 april jl.) dat 
,,de nochtans Vlaamsgezinde 
CVP-minister Jos de Saeger fe
deralisme een politiek misdrijf 
noemde". 

Die heer was zó Vlaamsgezind 
dat hij „met de dood in het hart" 
de 6 van oorsprong Vlaams-
talige gemeenten rond Brussel 
cian frankofone heerschappen 
verkwanselde, met de goedkeu
ring van de andere Vlaamse 
lakeien. 

„Waar zijn der ouderen 
Vleiamse ciard en fierheid ge
varen ? " 

De hedendaagse driekleurige 
volksmisleiders moeten uit ons 
Vlaanderen van morgen ver
dwijnen. 

J a n De Dier sr., 
Erembodegem 

ERE-SALUUT 
De grens tussen ons Poperinge 
en het Franse Bailleul (Belle) 
wordt gezien als de muurüjn 

VERKIEZINGS
DEBAT 
Het verkiezingsdebat op VTM 
tussen VU-voorzitter Bert An
ciaux en ex-minister Frank Van-
denbroucke werd nogal „braaf 
gehouden". 

Vandenbroucke, duidelijk aan
geslagen door de Agusta-af-
faire, trachtte verkrampt te stel
len dat het redden van de So
ciale Zekerheid het hoofdge
geven zou moeten zijn van de 
verkiezingen, maar kon niet 

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

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

INFO « 057/22.87.15 
"TsSvërtentTe' 

uitknippen 

van zich opdringende Franse 
kriminaliteit. 

Die Belgisch-Franse grens wil 
minister Vande Lanotte nu ex
tra beveiligen: maar het zijn 
vijgen na Pasen. Geestesvader 
en voorloper van het ^vetgevend 
initiatief om aan de intervlaamse 
grens een bestuurskundige wij
ziging aan te brengen is Walter 
Luyten. Als toenmahg lid van de 
Senaatskommissie, onder voor
zitterschap van Louis Tobback, 
heeft Walter Lu3ften Tobback 
de ribben afgezaagd om de be
langen van de Zuid-Vlamingen 
te verdedigen. Ere wie ere toe
komt ! 

Carine Rincheval, Deurne 

nv de winne-fabrisac 

/ ml«rostraat 128 
/ B 9800 BOhoonaarde 

^ ' dendormonde 
08S/4S 33 04 - 48 30 16 

dnikkerü 

offset 
repro 
enveloppen 
rx. enveloppen 
kettingfomiulieren 
boekdruk 
directmail 

Ji 
Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentmin 

^ D e Gulden ^K>or 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Bnigge 
tel. 050-34.30.82 
* dranken 
* snacks 

• restaurant 
' zaal voor 50 peis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIAUTEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

DEVRIESE ̂  
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp, 
*̂ < 050 35 74 04 , ^ 

Kostuums naar 
maat 

. ..A HERENKLFDING 

[ f ifermees 
\ J^ / Steenhouwersvest. 52 
^ • ^ ANTWERPEN 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en tiid voor U 

Gordi)nen en Overgordijen 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 laar ervaring 
Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.VBA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime l^ortingen 
- Kwaliteitsprodukten 
- Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

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

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

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

Spec arrangementen met dubb. Whir lpool in de kamer. 
— 1 10 km Brugge/Oostende. 

J c Bel voor folder: 
r A i 059/26.82.97-26.83.80 

^ ^ fox 26.89.35 
Knip me uit - fles champagne. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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VOORAL GEKEND VAN HOREN SPELEN: 

MET ORKEST 'BERT MINTEN' OP ELK VU-BAL FEEST! 
Een partij leeft van militanten die met hun belangeloze 
inzet zorgen voor het verépreiden van de bood^hap. Elk doet 
dat op zijn manier. Sommigen lopen van deur tot deur, 
anderen verrichten administratief werk en nog anderen 
nemen elke gelegenheid te baat om het geloof te verspreiden, 
mondeling, schriftelijk of... met muziek ! In het sociale 
leven van een politieke partijafdeling spelen dansfeesten 
immers een grote rol, niet alleen om de menselijke 
kontakten aan te zwengelen, maar ook om het nood
zakelijke geld in het laatje te brengen. 

D
e jonge Volksunie k o n ech
ter niet altijd o p s impatie 
r e k e n e n bij de o rkes ten die 
ook aan 'hun goede re 

pu ta t i e ' dach ten . Als vanzelf on
s tond zo een eigen V U - o r k e s -
ten-circui t . Twee formaties 
maak ten v lug fu ro re : he t o rkes t 
v a n Stan Philips (B raban t ) en 
da t van Bert Minten ( L i m b u r g ) . 
Afkomstig van Vlaams-na t iona-
len huize d r u k t e n beide h u n 
muzika le s tempel op 40 j aa r 
Volksunie . 

Michel Minten he r inne r t he t zich 
als de dag van gis teren. O n d e r 
de n a a m 'Ber t Al in ten ' h e b b e n 
hij en zijn ( s choon)b roe r s ja
r en l ang vrij^vel elk VU-ba l in 
Braban t , A n t w e r p e n en Lim
b u r g van stevige muziek voor
zien. Tegenwoord ig spelen de 
b roe r s niet mee r samen, m a a r 
he t v u u r van de ech te Vlaming 
is bij elk van h e n gebleven. 

Miche l M i n t e n : „Vanaf de jaren 
'57-'58 zijn wij beginnen te spelen 
voor de VU. Vanaf dat moment 
schuimden wij alle baL en bij-
eenkomóten van de Vlaama-nati-
analisten af. Somj ,)peetden wij dan 
samen nut S t an PhUips (een ander 
VU-himorkeótlred.): zij in de voor
middag, wij 'd avondd op het bat Met 
Orkeat Bert Minten wa^ stemming 
verzekerd. De sfeer wad erwrm goed. 
Ik meen mij te herinneren dat het 
eerste VU-bal waarop wij speelden in 
Stevoort was, een bal voor C lem 
Colemont . Daar kwam ontzettend 
veel volk naar toe, de zaal zat 
werkelijk bomvol Destijds kwam de 
VU overal ook sterk op. 

Wij speeGen typuch Vlaamse num
mers zoaL) Kempen land , K lokke 
Roeland, H o o g op de gele w a 
gen en natuurlijk D e Vlaamse 
Leeuw, dat mocht zeker niet ont
breken, anders had je iets voor, gelaof 
me. Het waren de liedjes van die tijd. 
Wij maakten daar een potpoerri van, 
de meruen daruten daar de polonaise 
op en zongen uit volle borst mee. 

Vroeger speelden we ook veel Duitse 
muziek die naar Vlaanderen was 
overgewaaid, zoaL) bijvoorbeeld van 
Freddy Quinn. Maar Franstalige 
muziek mochten we vroeger niet 
spelen, een echte VU'er die wilde dat 
vroeger niet horen. Natuurlijk is dat 
larie en apekool en nu ligt dat 
anders. We hebben bv. ook En
gelstalige muziek in ons repertoire, 
dat moet toch kunnen." 

EEN ZWART VERLEDEN 

D e M i n t e n s h e b b e n de V U al
tijd h u n onvoorwaarde l i jke 
s teun be tu igd . Vader M i n t e n 
w e r d na de oor log 16 m a a n d e n 
lang opgesloten in M e r k s p l a s 
o m d a t hij een l idkaar t van het 
V N V o p zak h a d en de V U w a s 
de enige Vlaamse part i j die am-
nes t iemaat regelen eiste. D a t 
zijn ze nooit ve rge ten ! 

M . M i n t e n : „ Wij waren thuL) met 
dertien kinderen en onze vader was 
een goeie Vlaming. Dat wad zijn 
enige misdaad. Voor hij vrijkwam 
moest hij een dokument onderte
kenen waarin hij dingen moest be
kennen die hij niet gedaan had. Heel 
onze familie bestaat uit rasechte 
flaminganten. Wij zijn Vlaming 
van kop tot teen. 

Voor ons als kinderen werden we om 
die redenen vaak gestraft op school, 
riepen andere kinderen 'vuile zwarte' 
naar ons. Eén keer werd zelfs de loop 
van een pistool tegen mijn slaap 
gezet. Dat doe je niet, zeker niet bij 
een kind van 6 jaar. Wanneer wij 
begonnen met muziek maken werd 
dat nog erger. Onze auto's werden 
dikwijb beschadigd. Het voordeel van 
die muziek was wel dat we een beetje 
geld in het laatje kregen en zo 
konden wij iets beter leven." 

Ber t M i n t e n speelde ook op 
ge'wone bals, niet voor de V U , 
m a a r de s tempel van ' zwar te ' 
bleef he t orkes t lang meedra 
gen. 

„ We hebben eens een keer opgetreden 
in Peer en speelden ook daar enkele 
Vlaamse nummers. Iemand riep 
toen vanuit de zaal 'Heila, Hit-
lerjongens' en die heeft het geweten. 
Mijn broer Gaston, een forse kerel, 
heeft hem toen kennis laten maken 
met zijn rechter. We waren het moe 
altijd beledigd te worden. 

Vlaamse strijd. Op een keer, in de tijd 
dat het Frans nog de bovenhand had, 
moesten we in het Brusselse Hilton-
hotel voor een grote verzekerings
maatschappij spelen. Niemand die 
Vlaams sprak, we werden langs een 
achterpoortje naar binnen gelaten. 
Een van de mensen van die maat
schappij was al op gevorderde leeftijd 
en een echte VU'er. Hij kwam ons 
stiekem vragen of wij D e Vlaamse 
L e e u w durfden te spelen. Mijn 
broer was direkt entoesiast en wij 
zetten hem in. Het bibberde daar in 
die zaal Ik vergeet het nooit. Het 
ongeloof zag je in de ogen. We hebben 
ze daar een ongelooflijke peer ge
stoofd en tegelijkertijd zeer goede 
reklame gemaakt voor ons orkest." 

^^j^mRiNG^ 

We ikti verzaaKten evenwei i niet i 

'^UüvOLKSV^^ 

VLAAMSE KARBONADE 

D e famUie M i n t e n heeft zich 
niet rijk willen m a k e n met he t 
spelen o p VU-ba l s . O p de v r aag 
hoeveel ze e rvoor k regen , ver
schijnt er een b r e d e glimlach o p 
he t gezicht van M i c h e l : 

M . M i n t e n : „Och, ik durf dat nu 
eigenlijk niet goed zeggen, maar in 
de beginjaren speelden wij altijd 
gratis. Soms speelden we voor een 
goede pint bier en een bord vol 
Vlaamse karbonade. Vroeger ging 
dat zo: iedereen sprong voor iedereen 
UI. Het is spijtig dat die tijd vervlogen 
u. 

D e g e b r o e d e r s M i n t e n w a r e n 
doe-het-zelvers op he t muzikale 
vlak. N i e m a n d v a n h e n heeft 

konse rva to r ium gevolgd en ge
repe tee rd w e r d er in het ou
derlijk huis of in de ga rage . D e 
b u r e n k^vamen niet zelden mee
luis teren. Veel van h u n repe
tities b e g o n n e n met D e Vlaamse 
Leeuw, zo gedreven w a r e n ze 
toen al. D e M i n t e n s e n s t reefden 
daarbi j de perfektie na, „De toe
hoorders verdienen dat," zo zegt de 
gitarist van het orkest . 

D e n a a m Ber t M i n t e n is die van 
de jongste broer , die v roeg ge
s torven is. D e a n d e r e b roe r s 
h e b b e n zijn n a a m voor he t or
kes t g e h o u d e n . 

M . M i n t e n : „Georges was de oud
ste en was een echte ambuincemaker. 
Hij zong en speelde zowel trombone 
als kontrabas. Daarnaast verzorgde 
hij de financiën. Gaston was de Chef 
d'Orkest: die regelde wat gespeeld 
moest worden. Hij is één van de beste 
Vlaamse trompettisten. Eugene 
speelde eerst piano, daarna orgel en 
zong daarbij. Ikzelf speelde alt-sax, 
gitaar en zong ook. Nog een ander 
broer was drummer, maar omdat die 
verhuisde rmar Doornik, heeft hij 
zijn plaats aan ierrmnd anders ge
laten. Die was niet van de familie, 
maar we hebben ook van hem een 
echte flamingant gemaakt. Overal 
waar Bert Minten speelde, probeer
den wij mensen aan te spreken voor 
de Vlaamse zaak. We hebben veel 
blauwen en roden omgetoverd tot 
geel-zwarten, enkel met onze liedjes. 
Riep er een van ons Vliegt den 
b l auwvoe t en werkelijk de hele zaal 
schreeuwde dan S t o r m op zee !" 

TYPISCH KUIJPERS 

W i e meer d a n der t ig jciar op bals 
en feesten speelt, h o u d t daa r 
veel he r inne r ingen aan over, 
voora l de leuke. M i n t e n heeft 
geen greintje spijt da t hij zoveel 
tijd in de V U heeft ges token en 
hij zal da t ook in de toekoms t 
blijven doen, al spelen de b roe r s 
niet m e e r samen . E^n e rvan is 
over leden, een a n d e r e gepen
sioneerd, nog eentje speelt bij 

een a n d e r orkest , niet iedereen 
heeft evenveel tijd. 

M . M i n t e n : „Ik speel nog alti/d, 
nu met andere mensen. Niet zo lang 
geleden vrolijkten wij nog een bal van 
Willy Kuijpers op. Daar waren 
maar liefst 29 verschillende na
tionaliteiten aanwezig. Hij is daar 
dan fier op, typisch Kuijpers." 

Miche l M i n t e n moet •wel twee 
ha r t en h e b b e n en een dubbe l 
p a a r n i e r en : hij is er m u z i k a n t in 
én Vlaming, t r o u w aan de V U . 
Die a n d e r e "Vlaamse' part i j k a n 
niet o p zijn sympat ie rekenen . 
Hij v indt da t de die een beetje 
met de eer van de V U gaat 
stri jken. 

M . M i n t e n : „Wat het Vlaanu 
Blok doet vind ik onverantwoord. 
Wij aU VU-mannen hebben ge
streden voor datgene wat we nu 
bereikt hebben. Veel meer moeten we 
niet bereiken al moet de SZ nog 
gesplitst worden. We hoeven niet 
noodzakelijk onafhankelijk te zijn, 
aL het maar goed verdeeld wordt. 
Separatisme hoeft niet. We hoeven de 
Walen ook niet te haten. 

Wij hebben de beginjaren van Vic 
Anciaux en Hugo Schiltz meege
maakt, sympatiekegasten zoals alle 
VU'ers. Toch een ras appart, niet? 
Vroeger toen de stikkers met 'VL' op 
de wagens in trek waren, staken wij 
ook steevast een hand op naar die 
meruen, nu is dat wel anders. 

Ik ga wel zeggen: op 21 mei gaat de 
VÜ winnen. BertAnciaux zegt altijd 
300.000, ik persoonlijk denk dat het 
er minstens 50 tot 100.000 meer 
gaan worden. Van die kleine partijen 
heeft de VU altijd fijn spel gespeeld 
en ze hebben ook altijd gewonnen. 
Toen ik jong was, mocht niemand 
het woord 'federalisme' ui de mond 
nemen, nu leven we in een federale 
staatl" 

Geert Vranken 

Bert Muiten: muziek voor de goede zaak werd vroeger beloond met een bord Vlaamse karbonade en een goede pint hier. 
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