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VU-VERKIEZINGSKONGRES: 

DE VOLKSUNIE IS 
HET ECHTE ALTERNATIEF 
IN VLAANDEREN 
VU-i'oorzitter Bert Anciaux wcu voétberaden in zijn 
^lottoe<)praak van het verkiezingékongreö in Hoööeit. 
„Alleen de Volköunie kiot ondubbelzinnig voor een kon-
éekwent Vlaanu, een diepbewogen öoc'uial en een eerlijk 
ongebonden programma. Een programma geschreven met 
hart en ziel voor Vlaanderen. Op 21 mei zal de VU voor een 
verroifding zorgen waar de traditionele partijen niet goed 
van zullen zijn. Wij zullen de Vlaanue Leeuw de muilkorf 
afrukken. Samen klaren we deze klw). Samen halen we de 
300.000! Daar ben ik zeker van !" 

H e t w a s Armand — O c h t e n d -
k u r e n — Schreur<) die he t voor de 
V U zo belangri jke kongre s in
luidde. „Je ziet: aU je jezelf een 
aantal kiezeré voorop <ttelt dreigen ze 
allemaal te komen. Ber t Anc iaux 
heeft nu aldpijt dat hij geen 500.000 
kiezerj ab doel heeft gesteld. Het 

DE EIGEN WEG 

Wi 
• e woonden onlangs een 
' toespraak bij van Hans De 

Belder, de direkteur-gene-
raal van de Vlaamse 

Dienst voor Buitenlandse Handel. 
De Belder weet zijn publiek te 
boeien, niet alleen door de wijze 
waarop hij de zaken uiteenzet 
maar vooral omdat hij gelooft in de 
mogelijkheden van ,,zijn" dienst. 
De V D B H is een kind van de 
jongste staatshervorming en 
kwam om het ietwat brutaal uit te 
drukken in VU-handen terecht. 
Johan Sauwens werd de verant
woordelijke minister en De Belder 
de gangmaker op het terrein. 
Beide hebben, in volle openheid 
met het Vlaamse bedrijfsleven, de 
geboden kansen benut om de 
Vlaamse ekonomie op de buiten
landse markt te brengen. Zij de
den dat vaak in stilte en zonder de 
prinselijke luister waarmee ,,Bel
gische missies " omringd zijn. Hun 
bezoeken zijn geen vrijblijvende 
uitstappen, maar telkens goed 
voorbereide veroveringstochten. 

De V D B H wist op korte tijd een 
efficiënte werking te ontplooien. 
Zo werden in belangrijke steden 
75 ekonomische vertegenwoordi
gers geïnstalleerd die dank zij hun 
welomschreven taak en diploma

tieke status doelmatiger dan vroe
ger de Vlaamse belangen kunnen 
behartigen. Z o n agenten hoeven 
niet langer meer de zegen te krij
gen van de ambassadeur van Bel
gië in het land waar zij vertoeven. 
De Belder noemt z o n werk^wijze 
„Vlaanderen exporteren zonder 
het in de Belgische kommunau-
taire problemen te verwikkelen ". 
Her en der in Vlaanderen werden 
VDBH-kantoren opgericht zodat 
bedrijven zich direkt tot de dienst 
kunnen richten. 

Deze efficiëntie gaat samen met de 
gesloten akkoorden tussen Vlaan
deren en andere landen of regio's. 
Dit is een situatie die tot voor St.-
Michiels ondenkbaar was. 
Als federalisten verheugen wij ons 
over het feit dat de VDBH Vlaan
deren en Wallonië zich als part
ners beschouwen die op het ter
rein hun eigen weg gaan. Ook dat 
is in de feiten merkbaar. Zo is de 
wapenhandel een uitsluitend 
Waalse aangelegenheid geworden. 
Een wending die in het pacifis
tische Vlaanderen op vreugde is 
onthaald. Andere verschillen tus
sen de twee regio's situeren zich in 
de verschillende interesse voor 
Afrika. De aandacht van Wallonië 
en België gaat meer uit naar Zaïre, 
terwijl Vlaanderen zowel op het 
kulturele als op het ekonomische 
vlak zich tot Zuid-Afrika wendt. 
Hetzelfde geldt de Vlaamse aan

dacht voor Noord-Frankrijk waar 
net over de grens Vlaamse be
drijven zeer intens aan expansie 
doen zodat Franse arbeiders het 
nodig vinden Nederlands aan te 
leren. Met Nederland werden de 
kontakten aangezwengeld en de 
hoop is groot dat ze verder uit
groeien tot standvastige akkoor
den. 
Het franstalige blad Trendd Ten
dances wijdde in maart j.l. een 
artikel aan de VDBH en moest 
erkennen dat Vlaanderen een pi
oniersrol speelt. Het blad citeert 
De Belder die de hoop uitdrukt 
dat Vlaanderen de kans zal krijgen 
om op het Europese niveau als een 
staat te funktioneren. Alhoewel hij 
beseft dat dit pas een zaak is voor 
de 21ste eeuw. De Belder ver
wacht dat de andere EU-leden 
hun regio's meer bevoegdheden 
zullen geven zodat gemakkelijker 
van regio tot regio kan onder
handeld worden. In die optiek 
voorziet De Belder dat een nieuwe 
staatshervorming België nog ver
der zal regionaliseren. 
Veel zal daarbij afhangen van hoe 
het nieuwe Vlaamse parlement 
zijn buitenlands beleid kan ont
wikkelen. Vandaag is dit nog vrij 
vaag, alhoewel het reeds meer 
buitenlandse bevoegdheden heeft 
dan andere regio's in Europa. 
Voor het bedrijfsleven is het echter 
noodzakehjk dat er meer klaar-

BERT ANCIAUX 
IN DE LEEUWEKOOI! 

Mhijnt trouwend dat D e h a e n e al 
een wet aan het klaarstomen ió die 
stelt dat elke kiezer boven de 300.000 
teruggegeven moet worden." 
H e t talrijk o p g e k o m e n publ iek 
kon e rom lachen. E r w a s zoveel 
volk da t velen g e n o o d z a a k t wa 
ren om op de t r a p p e n te gaan 

Nü vrijdag - TV 1 
om 19u.20, net voor het Journaal 
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zit ten. Aan de jonge V U ' e r s 
v roeg Sch reu r s h u n zetel af te 

heid komt in de bevoegdheden van 
de regio's en van de federale staat. 
Bedrijven hebben geen boodschap 
aan onduidelijke strukturen, zij 
kiezen voor instellingen die macht 
vertegenwoordigen. Gezien onze 
export-positie is het buitenland 
voor de Vlaamse welvaart van het 
allergrootste belang. 
Een eigen weg naar Europa en de 
wereld lijkt ons aangewezen, eer
der dan een omweg via de federale 
unie voor wie zelfbehoud vandaag 
welUicht de grootste bekommernis 
is. 
Dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan want in de praktijk is de 
diplomatieke besluitvorming nog 
uitsluitend federaal. Het zal dus 
van de nieuwe deelparlementen 
afhangen hoe zij zich internati
onaal kunnen manifesteren. 
De Volksunie is steeds voorstan
der geweest van een verregaande 
,,eigen weg ". In haar verkiezings
programma zegt de partij dan ook 
dat Vlaanderen in de Europese 
Unie en op alle internationale ni
veaus zelf zijn belangen moet kun
nen verdedigen. Het is een aspekt 
dat weinig aan bod komt in deze 
kiesstrijd maar van zeer groot be
lang is voor onze identiteit en om 
onze ekonomische waarde, lees 
tewerkstelling, te verzilveren. 
Ook daar gaat het over op zondetg 
21 mei. 

Maurits Van Liedekerke 

s taan, beseffend da t da t voor 
h u n nu al moeilijk zou zijn. 

, Erik Noterrmuu h a d als Lim
b u r g s VU-voorz i t t e r de eer de 
aanwez igen we lkom te he ten . 
Zijn toesp raak h a d — hoe k a n 
he t ook a n d e r s — een L i m b u r g s 
tintje. Verwijzend naa r de zus-
tertjes van F r idhe im sp rak hij 
ove r de duis te re prakt i jken van 
de verschi l lende d r u k k i n g s -
g roepen en L i m b u r g s e C V P -
politici die koninkl i jke b o u w 
ve rgunn ingen afleveren. 
„ Vlaanderen moet worden afge
schermd tegen politici die zonder 
problemen geheime bouwvergunnin
gen afleveren voor kloosters in 
prachtige natuurgebieden en tegen 
politici die zonder gewetenjwroeging 
honderden hektaren natuur opof
feren voor de aanleg van de Noord-
Zuidverbinding." 
N a de huld ig ing van Hugo 
Schiltz, Vic Anciau.x en Frieda 
Brepoels, 3 kor te panelgesprekjes 
en enkele gesmaak te muzikale 
in termezzo 's van Kadans n a m 
Johan Sauwens het w o o r d . D e z e 
liet w e t e n da t de V U m a a r zal 
dee lnemen aan een vo lgende re
ger ing als zij i jzersterke g a r a n 
ties krijgt met be t r ekk ing tot de 
ve rde re federalisering van Bel
gië. Zijn a a n d a c h t ging daarbi j 
voora l uit naa r de S Z en de 
zwaa.r ver l ies la tende N M B S . 
Lees al les over het jongste ver-
k iez ingskongres van d e V U o p 
blz. 4 en 5. 
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• De dioxinekoncentraties 
in het Belgische leefmilieu 
zijn de hoogste van West-
Europa. Er is in heel Vlaan
deren geen streek, stad of 
dorp meer waarvan de lucht 
en de grond niet besmet is 
met aioxinen, zegt de 
Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek 
(VITO). Huisvuilverbran-
ding alleen is verantwoor
delijk voor 28% van de totale 
besmetting. 

• De voorbije dagen werd 
het einde van de tweede we
reldoorlog herdacht. Vijftig 
jaar geleden kw^am er een 
einde aan de wereldbrand. 
De vaderlandshevende ver
enigingen en militaire hoog-
w^aardigheidsbekleders 
troepten mctandag o.m. sa
men aan de Brusselse Kon-
greskolom. 

• Het Barrikadenplein, 
waar onze redaktie en het 
VU-sekretariaat gevestigd 
zijn, deed daarbij dienst als 
parking. De parking kende 
op geen enkel moment een 
bezettingsgraad van meer 
dan 50%. Tot overmaat van 
ramp scheerden Belgische 
jachtvliegtuigen over het 
ronde plein, drie Belgische 
kleuren en een verschrik
kelijk lawaai uitstotend. 

• De toeristische dienst van 
de Franse stad Sedan ver
spreidde in België een tw^ee-
talige folder w^aarin promo
tie gemaakt wordt voor "de 
grootste bucht van Europa". 
Wie er de Franstalige versie 
op naslaat komt aan de weet 
dat de Fransen "Ie plus 
grand chateau-fort de 1 Eu
rope" bedoelden. 

• De virerkonderbrekingen 
van de verkeersleiders in 
Zaventem beginnnen de 
luchtvaartmaatschappijen 
aardig op de zenuwen te 
werken. Ze dreigen met ge
rechtelijke akties tegen de 
stakers. Een Sabena--woord-
voerder verklaarde maan-
d£ig dat de stakingsakties de 
luchtvaartmaatschappij al 
ruim 130 miljoen frank kost
ten. 

• De Belgische magistra
ten zijn de slechtst betéialden 
in de Europese Unie. 
Daarom zouden er in ons 
land zo weinig advokaten de 
overstap naar de magistra
tuur willen zetten. 

• De veldw^achter, de po
litieagent en de hulpagent 
steken binnenkort in een 
nieuw uniform. De niet-ge-
wapende hulpagenten krij
gen een saffïerblau-w pak, de 
gewapende politieagenten 
blijven donkerblauw ge
kleed. Nieuw is verder dat 
voor de agentes die z%vanger 
zijn, een zwangerschaps-
kleed voorzien -wordt. 

• Volgens de Maritieme 
Ombudsdienst, een belan
genvereniging van vissers 
die bij 150 reders een re
ferendum georganiseerd 
heeft, moet de visserij hoog
nodig losgekoppeld worden 
van het federale ministerie 
van Landbouw om een vol
waardige tak van het 
Vlaamse ministerie van Eko-
nomische Zaken te worden. 

CHIRAC 
Zoals verwacht verkozen de 
Fransen de 62-jarige neo-gaul-
list Jacqucd Chirac tot opvolger 
van de socialistische Mitterand. 
De nieuwe president van 
Frankrijk haalde het in de 
tweede ronde van zijn socia
listische rivaal Lionel Jodpin met 
iets meer dan 52% van de stem
men. Jospin skoorde bijna 48% 
en leek daarmee eigenlijk best 
tevreden. Hij heeft als de leider 
van links krediet gewonnen, en 
gaf "links zijn fierheid terug", 
zoals een medestander het uit
drukte. 

Chirac, die in de eerste ronde 
met 20,8% ruim onder de ver
wachtingen bleef, dankt zijn 
overwinning aan de steun van 
het gros van de kiezers van 
Balladur, zijn neo-gauUistische 
partijgenoot. Met Chirac komt 
na 21 jaar opnieu^v een gaullist 
in het Elysée. Chirac kondigde 
aan dat zijn eerste prioriteit de 
strijd tegen de werkloosheid 
vormt. 

200 MILJOEN 
De stembusslag van 21 mei zal 
de overheid naar schatting 
181,5 miljoen frank kosten. 
Daarvan neemt de federale 
overheid ongeveer 90 procent 
voor zijn rekening. De overige 
18 miljoen w^ordt betaald door 
de gew^esten en gemeenschap
pen. 

VooreJ de aankoop en het on
derhoud van de stemkomputers 
(bijna 80 miljoen frank) -weegt 
door in de kosten. Het elek
tronisch stemmen biedt het 
grote voordeel dat de uitslagen 
veel sneller bekend zijn. Om 
problemen met het elektronisch 
stemmen te vermijden bhjven 
die stembureaus (in de provin
cie Antwerpen, Luik, de ge
meente Waarschoot en vier kan
tons in Brussel) open tot 15 uur. 
De eerste, onvolledige uitslagen 
van het potlood-stemmen -wor
den pas tussen 19 en 20 uur 
verwacht. Pas na 22 uur wordt 
er op voUedige uitslagen ge
rekend. 

Een nieu-wigheid w^aar de tellers 
rekening mee houden, vormt 
het meervoudig stemmen. De 
kiezers kunnen immers voor het 
eerst bij parlementsverkiezin-

f en op één lijst voor zoveel 
andidaten ze -willen stemmen. 

Het drukken van de stembil
jetten kost ongeveer 36 miljoen 
frank. Voor de komputerver-
werking ontvangt IBM ruim 8 
miljoen frank. En er wordt 53 
miljoen frank uitgetrokken voor 
kosten als presentiegelden en 
verplaatingskosten van de leden 
van de stembureaus en kiezers, 
voor de Post die de presen
tiegelden uitbetaalt, de huur van 
telefoonlijnen, etc. 

Wie niet gaat stemmen, riskeert 
een boete. De eerste keer be
draagt die 1.000 tot 2.000 frank. 
Wie niet aan zijn proefstuk is bij 
het naast zich neerleggen van de 
opkomstplicht, dreigt twee- tot 
-vijfduizend frank boete te moe
ten betalen. Ook wie aan zijn 
burgerplicht om te komen "tel
len" of "zitten" verzaakt, -wordt 
met fikse boetes bedreigd: tus
sen de 10.000 en 40.000 fi-ank. 

Bij de Vlaamse griffies stromen 
intussen de dokters- en andere 
exkuusbrieven binnen van bur
gers die voor het tellen of zitten 
gesommeerd w^aren. Deze keer 

worden vooral de kommunie-
feesten en opendeurdagen van 
scholen als verontschuldiging 
ingeroepen. Het aantal bijzitters 
dat laat weten verhinderd te zijn 
schommelt naar verluidt tussen 
25 en 50%. 

FN 
Verleden -week ver^vierp het 
hoofdkiesbureau van het Frans-
tahge kieskollege in Namen de 
senaatslijst van het Front Na
tional. De voordrachtsakte van 
de Franstalige extreemrechtse 
belgicistische partij zou een aan
tal vervalste handtekeningen 
bevatten. Dit nieuws werd 
vreemd genoeg bekend gemjiakt 
door PS-voorzitter Bu^quin, op 
een regionjJe meeting van de PS 
in Chapelle-lez-Herlaimont. 

Ook de FN-hjsten voor de Ka
mer en de Waalse Raad in 
Waals-Brabant ^verden afge^ve-
zen. Het F N ging in beroep bij 
de Raad van State. Maar de 
auditeur van de Raad oordeelde 
maandag in kort geding dat de 
klachten Vcin het F N onont
vankelijk zijn. 

De schrik voor het F N zit er in 
Wallonië diep in. Door de af-
-wijzing van de senaatshjst ziet 
FN-leider Daniel Féret een zo 
goed als zekere senjiatszetel te
loor gaan. Roger NoL), de ex-
burgemeester van Schaarbeek, 
Vlamingenhater en gew^ezen 
krijgsgevangene van de nazi's, 
die tweede stond op de senaats
hjst, kan het vergeten zich nog 
eens aan zijn kiezers aan te 
bieden. 

UF 
De Franstahge hjst Union dcd 
Francophones (UF) komt op in 
Halle-Vüvoorde en Leuven 
voor de verkiezing van de 
Vlaamse Raad. UF is een unie 
van PS, PSC, PRL-FDF die in 
de Vlaamse Raad de belangen 
van de naar eigen zeggen 
120.000 Franstaligen in 
Vlaams-Brabant, "evenveel als 
Vlamingen in Brussel", wil be
hartigen. Bij de provincieraads
verkiezingen behaalde deze UF 
85.000 stemmen, goed voor vijf 
zetels in de pro-vincieraad. UF 
rekent op twee tot drie zetels in 
de Vlaamse Raad. 

De hjst wordt in Halle-Vil-
voorde getrokken door FDF-
burgemeestervan Linkebeek 
Christian Van Eyken. In Leuven 
voert de liberale burgemeester 
van Wezembeek-Oppem Fran-
gou) van Hoobroucke d'Ajpre de hjst 
aan. 

In het programma van U F staan 
o.m. een "billijke" behandeling 
van de Franstahgen door de 
Vlaamse administraties voor
aan, de verspreiding van jJle 
media zonder taalbarrières (be
doeld -wordt Télé-BruxelUd), en 
het behoud van het kiesarron
dissement Brussel-Halle-VU-
voorde. Voor de rest bulkt de 
propaganda van U F van de ver
heven principes als demokra-
tische rechten en vrijheden, 
mensenrechten en respekt voor 
de minderheden. 

Hoew^el U F zich opwerpt als de 
grote tegenstander van racisme 
en xenofobie zwijgt het in alle 
talen over een of andere vorm 
van integratie van de Frans

tahgen in Vlaams-Brabant, dat 
enkel beschou-wd wordt als hin
terland van Brussel. 

Het mei-nummer van Carrefour, 
het door de Franse gemeen
schap gesubsidieerd blad voor 
de Franstaligen in Vlaams-Bra
bant, stciat bol van de propa
ganda voor UF. Bij de "Petites 
Annonces" vonden ŵ e nochtans 
volgende veelbelovende (maar 
Franstalige) oproep: "Alexan
dra zoekt Vlaamse vriendin om 
Nederlands te leren door samen 
aan aktiviteiten deel te nemen." 
Omdat we vrezen dat -weinig 
Carrefour-lezers Alexandra zul
len kunnen helpen, nemen -we 
hier graiag haar telefoonnummer 
over: 02/358.49.36. 

PEILING 
Volgens een opiniepeiling in op
dracht van De Morgen -weet nog 
steeds zo'n 40% van de kiezers 
niet aan -wie op 21 mei z'n 
vertrou-wen te geven. \^jf pro
cent -weigert op zo'n -vrsiag te 
antw^oorden, de kategorie "-weet 
niet" vertegenw^oordigt 10%, 
5% kondigt aan blanko of on
geldig te stemmen, en 18% 
spreekt geen absolute partij-
voorkeur uit. En van al wie wél 
een duideUjke partijvoorkeur 
uitsprak, is slechts 80% er zeker 
van dat die voorkeur op 21 mei 
in het stemhokje dezelfde zal 
gebleven zijn. 

Geef toe, met al die onbesliste 
kiezers bhjft het koffiedik kij
ken voor de voorspellers van 21 
mei. Het peilingsbureau Di-
marso verwacht dat de cijfers 

De nieuwbakken Franse predident Jacques Chirac wilde leider van alle Fransen zijn. Of ze nu in de tweede 
ronde voor Jospin of in de eerste voor Le Pen stemden, maakt niets meer uit. 
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die het peilde het kiesresultaat 
van de VLD overschatten, en 
dat van het Vlaams Blok on
derschatten. De volgende pei
lingsresultaten moeten dus met 
een flinke korrel zout genomen 
worden: CVP 28,1%, VLD 
24,7%, SP 17,4% Agalev 9,0%, 
Vlaams Blok 12,8%, VU 6,6%. 

Enkele maanden geleden klokte 
de VU nog af op 4,7%. De partij 
zit dus blijkbaar in de lift. Di-
marso gaf als bovengrens voor 
de VU 11% op, en als onder
grens 5,1. Het doel dat de partij 
zichzelfs stelde, 300.000 kiezers 
verzamelen voor de Vlaamse 
Raad, lijkt zeker ha^baar. 
Daarvoor moet de VU een 
ruime 7% van de kiezers achter 
zich krijgen. 

DEBAT 
De VU weigerde deel te nemen 
aan een politiek debat op de 
RTBf, waar de Vlaamse partijen 
verw^acht vlierden in het Frans 
met elkaar in de clinch te gaan. 
In een persmededeling be
treurde de VU dat de Frans
talige openbare omroep wei
gerde het debat in het Neder
lands te laten verlopen, en ach
teraf te ondertitelen, -wat prak
tisch perfekt mogelijk was. Het 
debat dat vorige donderdcig 
werd opgenomen, -werd immers 
pas zondag uitgezonden. 

De demokratische Vlaamsnati
onalisten vinden het "een totale 
zotternij dat Vlaamse politici 
met elkaar in het debat treden in 
een andere taal". Kan U het zich 
voorstellen: Busquin, Gol en 
Deprez die op de BRTN een 
debat voeren, in het Nederlands ? 

HERDACHT 
In verschillende steden en ge
meenten in binnen- en buiten

land werd het einde van de 
tweede wereldoorlog, intussen 
vijftig jaar geleden, herdacht. In 
eigen land werden de mani
festaties gedomineerd door 
Franstalige Belgen, belgicisti-
sche oudstrijders en verplicht 
aanwezige militairen, ambtena
ren en scholieren. Waarmee we 
niet gezegd willen hebben dat 
niemand van edele bedoelingen 
bezield was. 

Bij de talrijke plechtigheden 
waren de waarschuv^dngen voor 
extremisme en onverdraag-
zêiamheid niet uit de lucht. In 
een demagogische verkiezings-
advertentieliet SP-kandidaat 
Regine Beer haar Auschwitz-ta-
toeage bewonderen, met daar
onder de boodschap dat het 
lijstnummer van extreemrechts 
al vijftig jaar bekend is. 

Maar in Breendonk werd 
Vlaams minister-president Van 
den Brande (CVP) door de oud
strijders uitgefloten omdat hij 
een "separatist" zou zijn. 

Een halve eeuw na de oorlog 
valt er bij sommige betrokkenen 
van toen, en niet alleen in eigen 
land, maar ook in het buiten
land, bitter \veinig verdraag
zaamheid en bereidheid tot ver
zoening vast te stellen. Ook de 
Belgische regering heeft de kans 
gemist om naar cianleiding van 
deze herdenking een eerste stap 
naar verzoening te zetten. 

POPSUBSIDIE 
In het kader van de Vlaams-
Europese Elfdaagse die van 1 
tot 11 juli geprogrammeerd 
staat, kunnen organisatoren die 
Nederlandstalige popmuziek 
ten gehore brengen, op een sub
sidie rekenen. 

Daarvoor kan geput worden uit 
een pot van 2 miljoen frank. 
Voorwaarde om in aanmerking 
te komen is dat de geprogram

meerde groep of artiest in het 
Nederlands zingt. 

Volgens Rob Eykend van de 
Vlaamse Culturele Koepel wól 
de organisator van de Elfdaagse 
met deze subsidie het Europa 
van de kuituren promoten, en 
groepen steunen die inspannin
gen leveren om hun eigen moe
dertaal te gebruiken. E^n ini
tiatief dat steun verdient. 

FIETSSTAD 
Zondag start de Fietderdbond met 
een invasie van Antwerpen zijn 
ledenwerving. Op 14 mei wil 
deze fietserslobby Antwerpen 
met 40.000 fietsers feestelijk in
nemen. Deze lobby eist een ver
keersbeleid dat resoluut voor
rang geeft aan de fiets. Bij een 
eerste invasie van Antwerpen 
vorig jaar lukten de organisa
toren erin meer dan dertigdui
zend tweewielers door de Schel-
destad te laten rijden. 

De VU heeft de fietsliefhebbers 
steeds een warm hart toege
dragen. Dat zal zonder twijfel 
ook zondag te merken zijn. Als 
Verkeersminister liet VU-er Jo-
han Sauweru) jaarlijks 200 tot 300 
kilometer fietspad aanleggen. 
De VU-minister, die tijdens zijn 
ambtsperiode ook het initiatief 
nam voor een jaarlijks "Week 
van de Fiets", beklemtoont dat 
naast nieuwe fietspaden ook de 
kwaliteit van de bestaande in-
frastruktuur voor de fietsers 
dringend aan verbetering toe is: 
de te onveilige kruispunten, de 
fietsonvriendelijke steden, gra
tis fietsvervoer op trein en tram, 
betere stallingen aan de stations, 
een algemene fietsregistratie om 
de diefstallen een halt toe te 
roepen. 

Voor meer informatie over de 
Antwerpse kampagne en de 
Fietsersbond, bel 03/653.11.87. 

VOLKSBEDROG 
Tijdens verkiezingskampag-
nes hoort men straffe uitspra
ken, daar verschiet niemand 
meer van. Maar soms is het 
toch ^vel gortig als men vast
stelt dat sommige partijen be
wust de kiezer misleiden. 

Enkele van deze wantoestan
den heb ik al over de daken 
uitgeschreeuwd: het blauwe 
volksbedrog van Verhofstadt 
die wijs maakt dat hij zomaar 
even 200 miljard kan bespa
ren in de Sociale Zekerheid, 
zonder dat dit wie dan ook zal 
pijn doen. Of het oranje 
volksbedrog van de CVP die 
met een driedubbel gespleten 
tong de strafste tegenstrijdig
heden vertelt, afhankelijk van 
wie het vertelt en aan wie het 
w^ordt verteld. 

Maar wat eigenlijk wel de 
grootste huichelarij van de 
CVP is, is juist dat ze de 
kiezer wijs maakt dat de fe
derale Dehaene als Belgisch 
premier alles Zcd oplossen. 
Wie heeft er eigenlijk de CVP 
al horen spreken over de 
enorme bevoegdheden van de 
Vlaamse Raad ? Over de uit
dagingen van het eerste recht
streeks verkozen Vlaams par
lement ? 

De man in de straat wordt 
enkel door de VU gewezen op 
deze kruciale rol van ons ei
gen rechtstreeks verkozen 
Vlaamse parlement. 

Voor de VU is dit dé uitdaging 
van deze verkiezingen. En dit 
niet louter uit nostalgie. Het 
Vlaams parlement heeft ook 
verreweg de meeste bevoegd
heden. Het echte beleid zal 
daar bepaald worden. Te-
werksteüing, Ekonomie, Kui
tuur, Onderwijs, Gezinsbe-
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leid. Ruimtelijke Ordening, 
Buitenlandse Handel, Wel
zijn... het zijn stuk voor stuk 
materies waar de Vlaamse 
Raad voor bevoegd is. De 
Belgische CVP mag dan nog 
al haar eieren in de korf van 
Dehaene leggen, de kiezer zal 
Vlaamse eieren kiezen voor 
zijn geld. De enige ongebon
den partij voor het algemeen 
Vlaams belang is en blijft de 
VU. Zij is de hoeder en be
zieler van de Vlaamse Raad. 
Wij leggen de nadruk op het 
belangrijkste. De anderen 
plegen volksbedrog. 

cr ^ = ^ s _ ^ 

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter 

VERANTWOORDELUKHEID OPNEMEN IN VAKBOND EN POLITIEK 
Is het een toeval dat de sociale 
verkiezingen plaatsvinden tus
sen 8 en 20 mei, vlak voor de 
politieke stembusgang van 21 
mei? Sommigen menen van 
niet. Zij zien in de kampagnes 
voor de sociale verkiezingen 
een welkome steun voor de 
verkiezingskampagne van ze
kere partijen, en een handikap 
voor de kampagne van andere 
partijen. De waarnemer kan 
inderdaad zo'n wisselw^erking 
vaststellen. Hoewel geen en
kele vakbond zijn leden ex
pliciet aanspoort om op 21 mei 
voor een welbepaalde partij te 
kiezen, houden ze wél niet op 
bepaalde ideeën van bepaalde 
politieke partijen af te schie
ten. 

Opmerkelijk is voorts dat een 
aantal biezonder vooraan
staande vakbondsleiders wat 
heet "hun verantwoordelijk
heid" staan op te nemen op 
bepaalde politieke verkiezings-
hjsten, en niet om de lijst te 
vullen. Dat is het geval voor de 
sekretaris van het Vlaams 
AW^ Robert Voorhamme, ACV-
sekretaris Greta Dhondt en 
LBC-sekretaris Jood Wauterd. 
De drie sekretarissen prijken 

op lijsten van respektievelijk 
SP, CVP en Agalev. De eerste 
twee werden naar eigen zeggen 
gevraagd (Dhondt zelfs door 
"het ACW, namens de CVP"), 
de laatste nam zelf het initiatief 
om zich aan te bieden op de 
poll-verkiezing bij de groenen. 

Het spreekt voor zich dat de 
politieke transfers van de vak-
bondslui de invloed van de syn-
dikaten in de genoemde po
litieke partijen zal doen toe
nemen. De Morgen analyseerde 
hun transfer en zag drie re
denen voor de toenemende ver
vlechting tussen politiek en 
vakbond: de syndikahstische 
aspirant-politici zijn topmen
sen uit de sociale strijd, en dus 
geen katjes om zonder hand
schoenen aan te pakken; zij 
kunnen op de op stapel staande 
hervormingen in de sociale ze
kerheid dankzij een groter dan 
gemiddelde bagage, visie en 
know how een zwaarder stem
pel drukken; en gewoon puur 
menselijk zal de band tussen 
bond en partij door de komst 
van het trio versterkt worden. 

Robert Voorhamme staat op 
een verkiesbare plaats voor de 
Vlaamse Raad, en het gerucht 

dat hij die plaats slechts aan
vaard heeft wanneer er tevens 
een ministerportefeuille aan 
vasthing is vrij hardnekkig. 
Zelf houdt Voorhamme in een 
interview met dezelfde krant 
als een volleerd politikus van 
de oude school de boot af: "Als 
de partijleiding mij vraagt — als 
dus, omdat u mij die vraag stelt 
— zal ik mijn verantwoorde
lijkheid opnemen." 

In datzelfde inte^vie^v liet de 
socialistische kandidaat zich al 
ongerust uit over "de mogelijke 
dynamiek van de nieuwe 
Vlaamse Raad": ,-,Toegegeven, 
één zaak bevreest mij: de mo
gelijke dynamiek van de 
nieuwe Vlaamse Raad. Ik ge
loof niet dat het risiko on
bestaande is dat het nieuwe, 
autonoom verkozen parlement 
een eigen logika ontwikkelt 
met een splitsing als logisch 
eindpunt. Wie zal deze bewe
ging stoppen? Zeker in der
gelijke debatten wil ik mijn 
verantwoordelijkheid opne
men." Voor wie daar nog aan 
mocht twijfelen: Voorhamme is 
zon plichtsbewust man bij wie 
alles begint en eindigt met "ver
antwoordelijkheid opnemen". 

Maar dan \vel met oogkleppen 
op. Moest Voorhamme echt 
zijn verantwoordelijkheid wil
len opnemen dan zou hij zich 
een beetje beter informeren om 
niet zon dw^aasheden te ver
kondigen als w ât volgt over de 
splitsing van de Sociale Ze
kerheid : „Vandaag kan niet ge
sproken worden over zelfs 
maar de minste aanpassing van 
de Sociale Zekerheid, omdat 
deze diskussie plaatsvindt in 
een kontekst van sociale af
braak. De te hoge kostprijs 
staat centraal. De Vlaming 
denkt toch zeker niet dat de 
partijen die aandringen op een 
splitsing ook een royalere so
ciale zekerheid beogen?" 

In ons krappe redaktielokaal 
slingert nog ergens een ver
kiezingsprogramma van de 
Volksunie rond. Daarin lezen 
we, in de inleiding van hoofd
stuk III, "Naar een Vlaamse 
Sociale Zekerheid", dat voor 
de VU het behouden van de 
Sociale Zekerheid voor ieder
een prioritair is. Niets sociale 
afbraak dus. Geen geweeklaag 
ook over die auto die elk 
Vlaams gezin jaarlijks aan de 
Waalse potverteerders betaalt. 

Maar wel volgende alinea: 
„Voor de Volksunie moet 
Vlaanderen een eigen sociaal 
beleid kunnen voeren, aange
past aan de noden en behoeften 
van de Vlaamse bevolking. En
kel op die manier kan een ef
ficiënt en samenhangend so
ciaal beleid in Vlaanderen ge
voerd worden. Dit is de eerste 
reden van onze dringende 
vraag naar federalisering van 
de Sociale Zekerheid. Dit heeft 
niets te maken met een gebrek 
aan solidariteit." 

Voorhamme kondigde in een 
interview met De Standaard aan 
dat hij niet aan traditionele 
politiek wil doen. „Het komt 
erop aan te luisteren naar de 
mensen." Hopelijk zal Voor
hamme in het Paleis der Natie 
ook naar niet-socialisten viallen 
luisteren. Het is daarom be
langrijk dat de verkiezing van 
de verantwoordehjkheid zoe
kende vakbondslui tot lid van 
de Vlaamse Raad op 21 mei 
gekompenseerd wordt door de 
verkiezing van voldoende ver
antwoordelijke én onafhanke
lijke pohtici zonder oogklep
pen. 
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DE VOLKSUNIE IS 
HET ECHTE ALTERNATIEF IN VLAANDEREN 
(Vermlg blz. 1) 

Meer nog dan op bij andere 
kongressen zijn bij verkiezings-
kongressen de toespraken van 
het grootste belang. Hierin wor
den de standpunten nog eens 
duidelijk op een rijtje gezet, 
wordt de militant een hart onder 
de riem gestoken, wordt de kie
zer duidelijk gemaakt waarom 
hij op de VU moet stemmen. 
Voorzitter Bert Anciaux •werd in 
zijn toespraak voorafgegaan 
door Vlaams VU-minister Johan 
Sauweiu. 
Sauwens ziet 21 mei vol ver
trouwen tegemoet. De Volks
unie kan de kiezer immers recht 
in de ogen kijken. De manier 
•waarop andere partijen menen 
te kunnen omspringen met de 
bevolking spreekt boekdelen. 
J . Sauwens: „De CVP u aan 
handen en voeten gekluisterd aan de 
kommerciëie belangen van de Boe
renbond. De manier waarop zij het 
MAP en mijn Landschapsdekreet 
heeft tegengehouden getuigt van een 
truttige kortzichtige moraal die 
kommercie voorrang geeft op na
tuurbeleving, geestelijk welzijn en 
volksgezondheid. Die CVP spreekt 
met een gespleten tong." 

110 MIUARD VERLIES 

„Dat blijkt eens te meer" a[6xis een 
besliste Sauwens, „uit het dossier 
van de SZ. Een hervorming daarvan 
kan niet zonder federalisering. De 
gigantische geldstromen (jaarlijks 
110 miljard) van Vlaanderen naar 
Wallonië moeten stoppen 1 Er is 
maar één alternatief: een Vlaamse 
SZl" 

Johan Sauwens eist samen met de VU een eigen, Vlaamse Sociale 
Zekerheid. 

De SP ligt in hetzelfde dure 
ziekbed als de CVP: „De SP 
weigert in te zien dat een gezonde SZ 
gebaseerd moet zijn op een gezonde 
organisatie en dus een federalisering. 
Goede rekeningen maken immers 
goede vrienden. Dat zou de SP van
daag toch beter moeten weten dan wie 
ook !" 

En dan is er nog die andere 
Vlaamse partij, sprekend met 
een gespleten gebit. 

J . Sauw^ens: „De V ' van VLD u 
gelogen. Voor de VLD komt Vlaan
deren op het tweede plan. Wie stemde 
er ook weer tégen het Vlaamse voor
stel voor eentalig Nederlandse ad
vertenties in Vlaanderen? Wie 
stemde er ook weer tégen de jongste 
Grondwetsherziening ? Herkende ik 
niet Gabriels en Coveliers onder de 
tegenstemmers." 

BLIJVEN WEGEN 
Maar — en zijn we dat niet 
gewoon ? — de Volksunie zal in 
de toekomst blijven wegen op 
deze en andere (bv. NMBS) 
belangrijke dossiers. Of ze nu 
deelneemt cian het beleid of 
niet. 

J. Sauw^ens: „ Vandaag is de VU 
méér dan een Vlaamse ontvoog
dingspartij. De emarwiperende reflex 
die de VU heeft verworven 'ui de strijd 

1 voor méér Vlaamse autonomie, 
Q blijkt nu een wapen van onschatbare 
% waarde in talloze andere maatschap-
5 pelijke domeinen waar mensen het 

slachtoffer zijn van verdrukking. De 
VUu de enige echte bevrijdingspartij 
in het politieke landschap van Bel
gië." 

De Vlaamse minister van 

IN DERAND: 

PANELGESPREKKEN 
Verscheidene andere VU-lijst-

f angers spraken tijdens het 
ongres kort over de priori

teiten voor een ongebonden, 
sociaal en Vlaams beleid. Kris 
Van Dijck sprak over zijn bur
gemeesterschap, Hugo Olaerts 
over de schandelijke gang van 
zaken met het Limburgse KS-
geld dat dreigt te verdwijnen in 
de zakken van de Groep Be-
geman. 

Moderator Schreurs interpel-
leerde de Genkenaar over zijn 
eeuwige gele sjaaltjes. „ Was het 
dan al niet warm genoeg in de 
zaal?" Hugo nam de aanwe
zigen in vertrouwen en be
kende dat het eigenhjk 5 ver
schillende sjaaltjes waren: 4 
warme voor in de winter, één 
luchtig voor in de zomer. 

Annemie Vandecasteele tenslotte 
had het over de Brusselse pro
blematiek. „£/• zijn inderdaad 
mogelijk nadelen ' verbonden aan 
Brussel Hoofdstad van Europa, 
maar deze wegen zeker niet op tegen 
de voordelen, met name voor de 
internationale uitstraling van 
Vlaanderen." 

E^n tweede panel, bestaande 
uit Nelly Maes, Geert Lambert en 
Herman Lauwers, sprak over de 
ontzuiling die, volgens Lau
wers, door onderhnge konkur-

Meerdere VU-Ujstgangers werden door Annand Schreurs aan de tand gevoeld over onderwerpen eigen 
aan de Vlaamse strijd. 

rentie van de belangengroepen 
slechts zeer langzaam kan ge
beuren. Voorts hadden de drie 
het over de hormonenmaffia en 
de daarbijhorende gebrekkige 
werking van Justitie. Het ge
sprek werd afgesloten met het 
tema politieke overloperij wat 
Nelly Maes de eenvoudige, 
maar niet minder duidelijke, 
uitspraak ontlokte dat zij bij de 
VU zit omdat ze gewoon niet 
anders kan. „Alleen de VU heeft 

een overtuigende boodschap m ver
band met de federalisering. Zij 
alleen kan baanbrekend werk blij
ven doen." 

Jan Loones, Frieda Brepoels en 
Fons Borgignon spraken in een 
laatste panel. Laatstgenoemde 
had het over de steun die hij 
van grote politieke kanonnen 
als Schiltz en Lauwers kreeg 
om zijn naam en gezicht als 
VU-hjsttrekker bekend te ma

ken bij het grote Antwerpse 
publiek. VU-Antwerpen komt 
op met ondertitel De Nieuwe 
Generatie. „Dat zijn," zo stelde 
Borgignon,„y<?/z^c politici die zich 
dan ook speciaal zullen inzetten 
voor de jonge generatie." Brepoels 
duidde op de voordelen van 
decentralisatie en Loones 
sprak over de noodzakelijke 
aanwezigheid van Vlaanderen 
binnen de internationale ge
meenschap. 

Staatshervorming benadrukte 
nogmaals de toekomstplannen 
van de VU: „Ook vandaag is de 
Volksunie nodig om erop toe te zien 
dat het dynamische federaliserings
proces niet wordt gesahoteerd of ver
traagd. Het IS duidelijk dat dit proces 
van federalisering, deze staatsvor-
mende beweging, niet is stilgevallen 
met de jongste staatshervorming. 
Een maatschappij is geen gestold 
maanlandschap, maar een levend, 
organisch gebeuren dat voortdurend 
verandert, dat groeit, waarin nieuwe 
behoeften, nieuwe tendenzen ont
staan. " 

In weerwil van de belangen van 
de drukkingsgroepen is de 
Volksunie, vrij en onafhanke
lijk, de partij van alle Vlamin
gen. 

J. Sauw^ens: „Beste VU-vrienden, 
de Volksunie Li vandaag een uniek 
alternatief van Vlaams zelfbewust
zijn en van solidariteit. De VU zal 
blijven bewijzen dat 'Vlaams' en 
'solidair met anderen' perfekt sa
mengaan. Het Vlaanderen dat ik 
voor mij zie, is een zelfverzekerd 
Vlaanderen dat vanuit sterke 
Vlaamse ruggegraat open en edel
moedig naar de ander toestapt. Voor 
zo'n Vlaanderen wil ik op de bar-
rikaden staan !", besloot een 
overtuigende Sauwens onder 
luid applaus zijn toespraak. 

SLECHTS EEN 
ALTERNATIEF 
„ Vrienden, Vlaamse Leeuwen, alleen 
de Volksunie geeft de kiezer vandaag 
een echt alternatief", begon Bert 
Anciaux zijn slottoespraak op 
het kongres. De aanwezigen 
hingen aan zijn lippen. „De VU is 
ongebonden en die onafhankelijkheid 
is precies datgene wat de VU tot de 
VU maakt. Een groep eigenzin-
nigaards, een groep die geen bevelen 
ontvangt van kapitaal, vakbond, 
kerk of ziekenkas. Bij ons geen 
vazallen, geen belangenbehartiging, 
geen groepsego'isme met een hang 
naar macht en geld. De VU vormt 
zichzelf een mening, met haar eigen 
programma." 

B. Anciaux: „De VU biedt als 
enige een echt sociaal alternatief. 
Wij zullen blijven vechten tegen 
sociale uitsluiting, tegen armoede, 
tegen een duale samenleving en tegen 
de werkloosheid. In de SZ kan geen 
200 miljard bespaard worden zonder 
dat dit pijn doet. Dat is blauw 
volksbedrog. Verhofstadt zegt dat hij 
dezelfde taart kan bakken met even 
grote stukken. Volgens hem kan dat 
met minder eieren, minder bloem en 
minder boter. Dat is klinklare on
zin!" 

Het applaus onderbrekend had 
Bert Anciaux het ook over de 
noodzakelijke splitsing van de 
SZ. „De drie 'groten' moeten mij nu 
eens haarfijn uitleggen hoe zij het 
sociale gebouw gaan hervormen zon
der dat ze het hebben over wie 
verantwoordelijk is voor de centen. 
Een hervorming van de SZ zonder 
federalisering is niets meer of minder 
dan de restauratie van de belangen 
van de unitaire ziekenfondsen en 
vakbonden, van de Belgische 
macht." 

AAACHTSWELLUSTELINGEN 
Anciaux gaf ook een rake ty
pering van de CVP. „Meer dan 
ooit blinkt deze partij uit door hui
chelarij en dubbelzinnigheid. Meer 
dan ooit zegt de CVP (lees 'Geeuw 
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voor het einde van deze Eeuw' Van 
den BrandeJ vandaag zuó en doet 
ze morgen zo. Deze CVP laat Vlaan
deren vallen omwille van de Bel-
gióche macht. Deze CVP laat alled 
vallen omwille van de macht." Het 
voorbeeld van het MAP Is er, de 
zielige slavernij van Van den 
Brande voor de Oranje Gids 

eveneens. 

De VU-voorzitter haalde zwaar uit naar het Vlaanu Blok: zij halen 
de naam van het Vlaamse emancipatiebeweging door het slijk. Het 
Blok is de objektieve medestander van het Belgische establishment. 
Alleen de VU mag zich zonder schroom Vlaams-nationalist noe

men. 

Ook het Vlaams Blok moest het 
ontgelden. „Heren Dillen en De-
winter: wij willen geen Vlaanderen 
waar mensen schrik moeten hebben 
om wie ze zijn of wat ze denken. Wij 
willen niet dat politiek andersden
kenden de Schelde worden ingekie-
perd om er te verzuipen. Antwerpen 
is Parijs niet!", daarmee ver
wijzend naar de moord op een 
migrant door drie skinheads na 
een Parijse bijeenkomst van 
aanhangers van J .M. Le Pen. 

Het Vlaams Blok parasiteert, 
aldus een felle Anciaux, op de 
Vlaamse symbolen en manifes
taties. Het Blok zorgt ervoor dat 
de Vlaamse emancipatiebewe
ging wordt vereenzelvigd met 
extreem onverdraagzaam nati
onalisme. Precies daarom wordt 
het moeilijker om verdere stap
pen in de staatshervorming te 
ondernemen en is het Blok dan 
ook de objektieve bondgenoot 
van het Belgische establish
ment. 

NOG TWEE WEKEN 
Over twee weken zal het 
Vlaamse parlement rechtstreeks 
verkozen worden. „De verant
woordelijkheid van die Vlaamse 
Raad, is heelgroot! De Raad kan die 
niet waarmaken zonder de Volks
unie. Nog twee weken en we weten of 

Vlaanderen een frisse, koppige en 
eerlijke partij als de VU verdient. 
Dan weten we of ons konsekwent 
Vlaams, diep sociaal en eerlijk on
gebonden programma krachtige ge
noeg in de Vlaamse Raad zal weer
klinken. " 

De VU-voorzitter is optimis
tisch : „Ik geloof erin. Dag rui dag, 
week na week, voel ik dat ik niet 
alleen sta met mijn optimisme. Ik 
voel dat de militanten opnieuw het 
echte verkiezingsvuur te pakken heb
ben. Ik ben optimist omdat de VU er 
op korte tijd in geslaagd is op vele 

plaatsen de lijsten te verjongen en 
nieuwe mensen echte kansen te ge
ven. Een nieuwe generatie jonge de-
mokratische Vlaams-nationalisten 
staat klaar. Samen halen we de 
300.000! Daar ben ik zeker van !" 
Op de slottoesprciak volgde een 
staande ovatie, alle lijsttrekkers 
werden het podium opgeroepen 
en Walter Luyten mocht nog
maals bewijzen w^aarom hij een 
beter pohtikus dan zanger is. De 
eindstreep is in zicht, voor de 
300.000 geldt hetzelfde ! 

(g.v.) 

EEN VLAAMSE 
SOCIALE ZEKERHEID 

MET HART EN ZIEL VOOR VLAANDERIN 

JARIGE KONGRESGANGERS 

Dit jaar viert de VU haar veer
tigste verjaardag. Twee politici 
in haar rangen mogen terzelf-
dertijd terugblikken op een 
rijke 30-jarige parlementaire 
loopbaan. Hugo Schiltz en Vic 
Anciaux hebben zich gedurende 
die tijd ontpopt tot VU-boeg-
beelden binnen de Vlaamse po
litiek. Zij weten zich nu reeds 
zeker van een eervolle ver

melding in de geschiedenisboe
ken en staan nog steeds zelf
verzekerd op de lijsten van de 
VU. 
Hugo Schiltz liet weten dat hij 
het niet nog eens zo lang zou 
kunnen uithouden „dat zou te 
veel kosten aan de gezondheidszorg" 
en stelde voorts dat hij omkijkt 
in verwondering. Zonder ooit 
de grootste partij te zijn ge

weest, heeft de VU het ge
presteerd om van België een 
federale staat te maken. De VU 
was wendbaar op het taktische 
veld en zal een nieuw^e m>entale 
bocht moeten nemen. Vlamin
gen moeten af van de ver
drukkingsidee en zich open
stellen om als volwaardige 
partner Europa binnen te gaan. 
Het entoesiasme van meerdere 

Algemeen Sekretaris Kris Vandenbroeke huldigde de drie jarigen van de VU: Vic Anciaux, Hugo 
Schiltz en Frieda Brepoeb. 

Frieda, zich nog niet bewust van de gelukwensen achter haar rug 

« « a « # # « 6 « 

talentvolle jongeren overtuigde 
hem om voor een laatste keer 
op te komen voor de federeJe 
verkiezingen. 

Vic Anciaux van zijn kant 
dankte de duizenden militan
ten die er borg voor stonden 
dat de VU kon, kan en zal 
kunnen blijven werken aan een 
beter Vlaanderen. Samen met 
jonge mensen zal zij een kom-
binatie blijven vormen van ra-
dikaal-Vlaams, pluralistische 

en sociaal-rechtvaardige ele
menten. 

De derde jarige die gevierd 
•werd, was Frieda BrepoeL net zo 
oud als de partij zelf en, dixit 
Armand Schreurs, „een vrouw met 
een verleden in een partij met een 
toekomst, kortom met een besten
dige reputatie...". Brepoels, 
met een knipoog: „Bedankt dat 
jullie specuud rmar Limburg zijn 
gekomen om alleen mij vieren." 
Lang zullen ze leven ! 
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WET^RMT 
SENATOR BOB VAN HOOLAND OVER VERANDERINGEN IN VLAAMSE ADMINISTRATIE: 

''POLITICI MOETEN OVERHEIDSMANAGEMENT 
ERNSTIG NEMEN'' 
„Mini*ter Van Den BoMche zei me: „ab we er nog ene 
vinden die in de materie ge'Cntercööeerd iö kunnen we 
müijchien een werkgroep oprichten". En ook nu nog kun je 
de geïntereéöeerden in de Vlaanue Raad op één hand teilen. 
In politieke midden^i i) er weinig gevoeligheid voor ma
nagement en beheer." 
Apcheidnemend senator Bob Van Hooland zweeft tuö<ien 
vertwijfeling en hoop. AU VU-verruimingdkandidaat 
maakte hij in 1988 zijn intrede in het parlement en volgde 
er éteedé van nabij de evoluties in de ddminuftratie. Hij 
praat zoab hij i): behoedzaam, afgewogen, voornaam. Een 
tikkeltje akademidch zelf. Sterke uitspraken zijn niet aan 
hem besteed. Maar over de Vlaamse administratie is hij 
hoopvoL 

et de staatshervorming 
van 1988 kreeg Vlaan
deren een historische 

l kans om nieuwe struk-
turen te kreëren, om een nieuwe 
organisatiekultuur te ontwikke
len. En Vlaanderen benut die 
kans redelijk goed. We moeten 
natuurlijk realistisch bhjven. 
We blijven met een belastende 
erfenis zitten. De federale amb
telijke kuituur was nu niet be
paald de meest gunstige. Zo 
schetst senator Van Hooland de 
toestand. 

DADA 
• Vijf jaar na de oprichting is 
de Vlaamse ambtenarij aan 
veranderingen toe. Is men 
slecht uit de startblokken ge
schoten ? We begonnen nu pre
cies onze plooi te vinden, hoort 
men wel eens. 

Bob Van Hooland: „Men kie<it 
voor de geleidelijke verandering. De 
groot)te aanpcuding gebeurde on
middellijk na de dtaatdhervorming. 
Wat nu gebeurt id een gevolg van de 
ervaringen met de eerdte dtrukturen. 
Men podt aan, dat id niet onLygidch. 
De veranderingen zijn wel niet hel 
gevolg van een diepgaande politieke 
didkuddie." 

H Die diskussie is inderdaad 
zo goed als onbestaand; noch
tans zou de ambtenarij de be
ruchte kloof tussen burger en 
politiek kunnen helpen dich
ten. Hoe komt dit eigenlijk ? 

B. Van Hooland: „Van de 186 
leden van de Vlaanue Raad wad er 
oordpronkelijk dlechtd één die er be-
langdtelling voor had..." 

• U dus. 

B. Van Hooland: „Ik heb er 
regelmatig over geïnterpelleerd, mid-
dchien ietd minder kwaad dan in-
terpellatied zouden kunnen zijn. Re
gelmatig heb ik geageerd tegen de 
bevoegdheid van het Vadt Wervingd-
ekretariaat in de Vlaanwe admi-
nidtratie. Maar in politieke middend 
midt men manifedt de gevoeligheid 
voor een beter nuinagement. Tobback 
wad er zelfd allergidch voor Men 
dacht dat het de dada van Van 
Hooland wad. En dat id het ook wel 
een beetje, maar het id natuurlijk 
ook veel meer dan dat. 

Het debat in de Zevende Dag 
over het gerecht bijvoorbeeld. 
Men spreekt er wel over het 
veranderen van een of andere 
procedure, over het verbeteren 
van de selektie van magistraten. 
Maar niet één maal wordt aan
dacht gevraagd voor het beheer 

van het rechterlijke apparaat als 
grote organisatie." 

• Ondanks de afwezigheid 
van debat zijn er heel wat 
veranderingen gekomen in de 
Vlaamse administratie. Hoe 
kijkt u er eigenlijk tegenaan ? 

B. Van Hooland: „Globaal zeer 
gurutig. De muiuter, ere wie ere 
toekomt, wad ervan overtuigd dat die 
unieke hi^toridche karu maedt ge
grepen worden. Gundtig in zijn rrw-
gelijkheden. Voor de reduitaten moe
ten we uiteraard nog wachten. Maar 
dat voor de delektie van de af-
delingdhoofden een addeddment werd 
georganiseerd, waardoor overigend 1 
op 3 topambtenaren ongedchikt wer
den bevonden, u op zich revolu
tionair. Men moet dtoppen met den
ken dat omdat je op een bepaald 
momiient, op welke manier dan ook, 
gepromoveerd bent tot direkteur-ge-
neraai, je ook 'ui dtaat bent om een 
grote organisatie te leiden." 

• Ja maar, die procedure van 
het assessment w^ordt sterk be
twist. En wie niet geslaagd is 
blijft ambtenaar met de titel 
van „expert". 

B. Van Hooland: „Het gaat om 
een meer bekwame leiding van de 
diensten in vereenvoudigde dtruk-
turen. De dtruktuur moet bezet wor
den met mensen aan wie men ten 
minste heeft laten voelen dat op een 
ander emanier moet gewerkt worden 
dan vroeger. Initiatief, klantgericht, 
het opnemen van verantwoordelijk
heid. Het charter kortom." 

POLITISERING 
• Wat laat u veronderstellen 
dat die ambtenaren sinds jaren 
nu opeens, na hun promotie tot 
afdelingshoofd, bekwame ma
nagers zullen worden? Twee 
dagen Vlerick-kursus ? 

B. Van Hooland -.„Dat heb ik niet 
gezegd. Maar de kans dat ze inde 
nieuwe dtruktuur en vidie beter mee
draaien id reëel. Bovendien is een 
keer twee dagen Vlerick onvoldoende; 
men moet ze 10 keer twee dagen naar 
Vlerick dturen. Hoe id het in een 
privé-bedrijf? Ook daar worden eerdt 
de bedten geselekteerd en vervolgend 
dtuurt men ze 6 weken naar Berkeley 
of Stanford, en dat kodt een half 
miljoen. 

Het systeem moet krediet krij
gen. Toch zijn er een paar hin
derpalen. De 6 sekretarissen-
generaal bijvoorbeeld. Die zijn 
niet in dezelfde benadering in 
funktie getreden. Ik wil daar 
geen uitspraak over doen, maar 
daar is er een politieke verdeling 

Bob Van Hooland: „In politieke middens ontbreekt de gevoeligheid 
voor een beter management . 
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gew^eest. En zoals overal maakt 
de top het verschil." 

• U raakt hier een onderwerp 
aan waarover oorverdovend 
•wordt gezwegen in de ganse 
kultuurverandering: de poli
tisering. Ook bij de aandui
ding van afdelingshoofden 
heeft de politiek meegespeeld. 
Is er w ât dit betreft op Vlaams 
niveau echt perspektief op ver
andering? 

B. Van Hooland: „Ja, natuurlijk 
id er perdpektief op verbetering want 
nu zijn we er nog helemaal niet. Men 
moet dtrengere regeld hanteren. Op 
korte termijn moet men de ka
binetten halveren én terzelfdertifl de 
adminstratie radikaal verdterken in 
haar opdracht van beleiddonderdteu-
ning, zodat een minidter nog kan 
funkt'wneren. Want laten we eerlijk 
zijn, de administratie id hier van
daag nog toe in dtaat." 

• Hoor ik hier een verwijt aan 
uw kollega-politici ? Zij heb
ben jarenlang sleutelposten in 
de administratie laten bezet
ten door hun vertrouwelingen 
en toch kan de administratie 
nu geen beleidssondersteu-
nend werk leveren ? 

B. Van Hooland: „De politici 
kunnen hun verantwoordelijkheid 
niet ontlopen. De ambtelijke be
vorderingen moeten uiteindelijk wor
den geëvalueerd door het parlement 
en dat gebeurt veel te weinig. Er is 
een inspanning gedaan om te de-
politideren, uitgezonderd voor de öe-

kretaridden-generaaL Maar we leven 
nu eenmaal in een politiek-admi-
nidtratief dydteem. En inderdaad... 
doms zijn we zelf niet meer ge
loofwaardig. Met de vermindering 
van het aantal kabinetdleden zitten 
we inderdaad nog nergens." 

• Eventjes terug naar het per
soneelsstatuut dat toch wel ra-
dikale veranderingen in zich 
houdt, zoals de mogelijkheid 
tot versnelde loopbaan als je 
goed wordt geëvalueerd door 
je chef. Het zal je maar over
komen om als harde, maar 
stille en onopgemerkte uitslo-
ver te merken dat je koUega 
meer verdient omdat hij toe
vallig goed overeenkomt met 
de chef..." 

B. Van Hooland: „Het principe is 
verdedigbaar. De relatie tudden pres
tatie en beloning id vandaag on-
bedtaande. Het kan zeker toegepast 
worden. Bij De Lijn id dit trouwend 
reedd in voege: de durekteur-generaal 
kan daar tot 20% bijkrijgen aid 
bonus. Maar het id niet op alle 
niveau 'd toepasbaar. Want het dreigt 
te eindigen met een algemene loons
verhoging. De algemene teorie dtelt 
dat loon geen motiverende faktor is. 
Alleen oL je het gevoel krijgt dat je 
loon te laag u, wordt het een de
motiverende faktor. Bovendien denk 
ik dat wanneer men een aantal 
mensen meer betaalt omwille van 
hun prestaties, men evenveel zal 
verliezen aan inzet en prestatie bij 
diegene die het niet gekregen hebben. 
Per daldo kom je op hetzelfde punt. 

Ondanks dit alles vind ik het toch 
verdedigbaar." 

VOORBEELD STELLEN 
• Tweede verandering: twee 
maal onvoldoende biedt de te-
oretische mogelijkheid tot ont
slag. In hoeverre kan dit hard 
gemaakt worden ? 

B. Van Hooland: „Ik hoop dat het 
hard gemaakt zal worden. Enkele 
voorbeeiden zullen volstaan." 

• Is een onzekerheidsgevoel 
dan zo motiverend ? 

B. Van Hooland: „Dit is een 
verkeerde voordtelling van zaken. 
Hoe geef je zekerheid? Door aan je 
mensen verdtaanbaar uit te leggen 
wat je van hen verwacht. Door re-
gelrruitig te zeggen of ze voldoen of 
waarom ze eventueel te kort dchieten 
en hen dteun bieden opdat ze de 
reduitaten wel zouden behalen. Maar 
nu weten dlechtd weinigen wat van 
hen wordt verwacht. Hoe kan men ze 
evalueren ? ld dat zekerheid ?" 

• Er bestond reeds een eva-
lutatiesysteem, maar het ver
waterde omdat het niet werd 
toegepast zoals voorzien. Wat 
laat u veronderstellen dat het 
nu anders zou zijn? 

B. Van Hooland: „Het voldtaat 
niet ietd af te kondigen opdat het ook 
zou werken zoald voorzien. Meneer 
Camu heeft de fouten van zijn dyd
teem ingezien nog voor hij wegging. 

> Maar ik denk niet dat de geschie
denis zich op dit punt zal herhalen. 
Het vereist een nieuwe ambtelijke 
generatie om het dydteem ruiar be
horen te laten funktioneren. Men 
moet het krediet geven. Ook de be-
vorderingdpoUtiek id van groot be
lang, zodat men betere leidingge
vende ambtenaren krijgt." 

• Maar ook in het nieuwe sta
tuut is er niets dat politieke 
benoemingen in de w êg legt. 
Bevorderingen blijven het ter
rein van politici. Nog eens, 
waarom zou het nu verande
ren? 

B. Van Hooland: „Dat de politici 
terzake middchien niet altijd be
trouwbaar waren komt omdat ze van 
management geen kaas gegeten heb
ben. Maar ik denk dat ze mee 
evolueren. De politici zullen nweten 
inzien dat, wanneer er geen degelijke 
indtantie id voor de uitvoering van 
het beleid, dat beleid dode letter blijft. 
Een goede top is de achdlespe&d van 
elk dydteem. Ik heb op termijn eerder 
vertrouwen dan argwaan in de po
litici Neem het fameuze artikel 18 
van vroeger, dat bureaukraten heb
ben afgeschoten. Waarom ? Iemand 
van buitenuit, zeer bekwaam, neemt 
de plaatd in van iemand anderd die 
30 jaar geleden reedd had uitge
rekend wanneer hij op die podt zou 
terechtkomen. Dit id toch abdurd. 
Ook UI de privé-dektor is dat zo: 
Bekaert haalt Karel Vinck binnen, 
dit is een normale zaak aid het op 
ernstige basLt gebeurt. Waarom niet 
bij de adminutratie 7 Dit u overigens 
het meedt probate middel om een 
kuituur te wijzigen. Iemand van 
buitenaf die drager is van een andere 
kuituur meebrengen. Die past zich 
aan de omgeving aan en gaat za
kelijk aan de dlag. Met één zaak voor 
ogen, het charter. Al de redt is 
flauwekul." 

(kap) 



1 WEMAI I 
STILLE REVOLUTIE IN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE 

„EEN NIEUWE BEDRIJFSKULTUUR DUURT JAREN 
„Er waait een jrié<fe wind door het ministerie van de 
Vlaanue Gemeenschap", Leest men in het eerste nummer 
van de Vlamm-nieuwébrief. Het letterwoord Vlamm étaat 
voor „ Vlaams ministerie morgen ", en het is niet de enige 
suggestieve afkorting die door managementspecialisten op 
de bijna 12.000 Vlaamse ambtenaren wordt losgelaten. Er 
zijn ook nog HOOP en PLOEG. 

H
et ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
ondergaat een langzame, 
en door de buiten^vereld 

nauwelijks opgemerkte, revolu
tie. Sinds de staatshervorming 
van 1988-1989 zijn er enorme 
bevoegdheden, en dus ook fi
nanciële middelen en perso
neelsleden overgewciaid vanuit 
de federale overheid naar de 
Vlaamse Gemeenschap. En de 
nieuwe Vlaamse overheid wil 
van haar ambtenarenkorps een 
efficiënte en burger-vriendelijke 
organisatie maken, ver weg van 
de karikatuur die het beroemde 
TV-feuUleton „De collega's" 
van de ambtenaren schetste. 

De grote doelstellingen hier
voor werden reeds in september 
1993 Ln &t.r\ globaal charter neer
geschreven. Klantvriendelijkk, 
verantwoordelijkheid, initiatief
zin, doeltreffend vi'erken en 
doorzichtige struktuen zijn er 
de trefwoorden. 

GESCREEND 
Op 1 januari 1994 trad voor de 
Vlaamse ambtenaren een 
nieu'we personeelsstatuut in 
werking. Vooral het nieuwe 
evaluatiesysteem zorgt voor 
enig animo en betekent vaak een 
breuk met de traditionele amb-
tenarenkultuur. Klke ambtenaar 
moet, in overleg met zijn chef, 

een schriftelijke planning en re
sultaatsverbintenis onderteke
nen. Daarin staat wat van hem 
verwacht wordt en hoe hij die 
doelstellingen zal bereiken. Na 
een jaar volgt de evaluatie door 
de chef. Wie twee maal na el
kaar onvoldoende scoort, kan in 
principe ontslagen worden. Wie 
beduidend beter werkt dan zijn 
of haar kollega's kan in aan
merking komen voor een ver
snelde financiële loopbaan. 
Loon naar werken, heet het. 

Ook aan de struktuur van de 
organisatie werd gesleuteld. 
Hoewel het groots opgevatte 
projekt H O O P (Homogene 
Organisatie-Ontwikkelings
plannen) uitgewerkt door het 
adviesbureau Anderson Con
sulting uiteindehjk weinig ver
anderde. De 6 grote departe
menten (Algemene Zaken en 
Financiën, Koördinatie, Onder-
•wijs. Welzijn en Volksgezond
heid, Leefmilieu en Infrastruk-
tuur, Ekonomie en Binnen
landse Aangelegenheden) blij

ven bestaan met hun bevoegd
heden tot afdelingen. Aldus wil 
men de struktuur „afplatten", 
vereenvoudigen. ,.Verouderde" 
hiërarchische niveaus werden 
verminderd. 

De aanwijzing van de nieuwe 
elite van afdelingshoofden hield 
de Vlaamse administratie maan
denlang in de ban. Alle hogere 
ambtenaren die in aanmerking 
kwamen ^verden „gescreend" 
door een extern bureau. De 
oorspronkelijke procedure 
werd echter tot twee maal toe 
gewijzigd tijdens het testen zelf. 
Onder andere werd de moge-
hjkheid voorzien dat de net niet 
geslaagden toch nog zouden op
gevist kunnen worden bij een 
positieve evaluatie bij hun meer
deren, wat voor enig leedver
maak en scepsis bij de amb
tenaren zorgde. 

Aan alle leidinggevende amb
tenaren worden momenteel, via 
diverse seminaries verzorgd 
door externe adviesbureau's die 
bij de Vlaamse Regering een 
zeer gewillig oor vinden, de ver
anderingsprocessen kond ge
daan. Vooral het PLOEG-sys-
teem („een nieuwe manier van 
gemotiveerd werken en leiding 
geven") staat hierbij centraal. 
Hier worden begrippen gehan
teerd als doelstellingenanalyse, 
planningsgesprekken, funktio-
neringsgesprekken en funktio-
neringskriteria. „Kultuurveran-
deringen zijn een proces van 
jaren. Men moet het systeem 
krediet geven", zeggen de voor
standers. ,,Een gigantische pa
pieren reïditeit en een pubüc-
relations-offensief. Het werken 
wordt vandaag vervangen door 
ingewikkeld gebabbel waarbij 
geen rekening wordt gehouden 
met de eigenheid van de ad
ministratie", zeggen dan weer 
de sceptici. 

FEDERAAL 
Ook op federaal vlak doet men 
inspannigen. En het lijkt erop 
dat de federale tegenhanger van 
Vlaams onderwijs- en ambte-
narenminister Luc Van Den 
Bossche, Johan Vande Lanotte, 
in opvolging van Louis Tobback 
(allen SP) zich spiegelde aan het 
Vlciamse voorbeeld. De struk
tuur van de federale admini
stratie w^erd enigszins ge\vij-
zigd. Elen nieuw ministerie van 
Ambtenarenzaken werd opge
richt: dit is een zogenaamd ho
rizontaal ministerie dat werkt 
ten behoeve van de 10 andere, 
verrikale, ministeries. Ook in de 
Vlaamse administratie maakt 
men dit onderscheid tussen ver-
tikale en horizontale diensten. 
Sekretaris-generaal van dit 
nieuwe ministerie is Alichel Da-
mar, een PS-getrouwe. 

— een open en klantgerichte ad

ministratie door ondermeer het 
handvest van de federale amb
tenaar, omzendbrieven over de 
leesbaarheid van de dokumen-
ten en het spreekrecht van amb
tenaren, de wet op de open
baarheid van bestuur, een de
gelijk informatiebeleid; 

— de reorganisatie van de over
heidsdiensten door o.a. de op
stelling van nieuwe personeels
formaties en het vlug kunnen 
werven van personeelsleden 
van niveau's 1 en 2; 

— de hervorming van het statuut 
met gehjkaardige veranderin
gen als op Vlaams niveau nl. 
nieu^ve evaluatie gekoppeld aan 
het loopbaanverloop; verwijde
ring na twee „gele kaarten"; 

— initiatieven inzake niet-ver-
phchte arbeidsherverdehng. 

(kap) 

Verkiezingsmaand 
In het gezicht van de 

verkiezingen aandacht voor de 
campagne en de stnjdpunten de 
werkloosheid als onderdeel van 
de sociale zekerheid, leefmiheu, 

veiligheid en justitie. Deze 
week in Knack 

De troonpretendenten 
dEUS liet de wereld horen dat 
in België rocktalent bestaat. 

Het verhaal van vier groepen, 
die waardige troonpretendenten 

zijn Ashbury Faith, Dildo 
Warheads, Nemo en Soapstone, 
deze week in Weekend Knack. 

En verder... 
• De nieuwe Franse president • 
Vrouwen en mensenrechten • 1 

Het laatste interview met W F 1 
Hermans • Het nieuwste Van I 

Kooten-gesprek • Gella », 
Vandecaveye voor het EK judo | 

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, een nieuw gebouw weliswaar, maar kan men reeds van een 
nieuwe ambtenaren-elite spreken ? 
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Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, een nieuw gebouw weliswaar, maar kan men reeds van een 
nieuwe ambtenaren-elite spreken ? 

Naar aanleiding van de plech
tige zitting bij de oprichting van 
het nieuwe ministerie op 9 fe
bruari j.1. schetste minister 
Vande Ljinotte de voornaamste 
maatregelen bij de federede ad
ministraties : 

— een verbeterde relatie tussen 
kabinet en administratie door 
ondermeer de beleidsvoorberei-
dende rol van de administratie 
te benadrukken en de rol van 
het koOege van sekretarissen-
generaal te herdefiniëren; 
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EXPRESS 300.000 
D e V U - k a m p a ^ n e k r a n t 

ANNEMIE VAN DE CASTEELE, LIJSTTREKKER KAMER BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

DE GROOTSTEDELIJKE PROBLEiVUVTIEK 
IAAT VEEL UITERSTEN ZIEN 

Ui 

Nr.5 

Annemie Van de Casteele is 40 
jaar, apoteker en licentiaat 
Staats- en Bestuurswetenschap
pen. Ze is gemeenteraadslid in 
Affligem. 

• De jongste Dimarso-peiling 
waar de VU 2% vooruitgaat 
moet u gelukkig maken ? 

Annemie Van de Casteele: „De 
peilingen hebben in het verleden 
bewezen niet altijd zo betrouwbaar te 
zijn maar toch, het geeft moed. Dit 
resultaat Li vooral p<iychoL)guich be
langrijk. Mitiöchien wijdt het wel op 
een trend, een ommekeer in de geeót 
van velen. Het entoediaume op het 
kongreó in Handelt wa^ in ieder geval 
groot." 

• Wat motiveert u om politiek 
door te gaan? 

A. Van de Casteele '.„Ik ben over
tuigd Vlaanu, van huij uit. Mijn 
oudere waren niet politiek geën
gageerd maar de belangstelling voor 
de politiek waö altijd aanwezig. Na
dat ik afgestudeerd was heb ik mij in 
Affligem gevestigd en na een tijdje 
raakte ik daar goed ingeburgerd. Op 
zeker ogenblik is men mij komen 
vragen voor de gemeentepolitiek. De 
figuur van onze voorzitter speelt in 
de kampagne eengrote roL Maar ons 
programma, met het duhbeltema 
Vlaams en sociaal toont duidelijk 
dat we niet alleen jonge meruen 
aarutpreken rrmar ook ouderen. We 
zijn een ongebonden en propere partij 

met een duidelijke vuie, dat spreekt 
mensen hoe langer hoe meer aan." 

• Uw kampagne in Brussel 
heeft het over uitersten ? 

A. Van de Casteele: „Die zitten 
verweven in de grootstedelijke pro
blematiek. De ruimtelijke ordening 
gaat daarin voor. Er u té lang té 
weinig rekening gehouden met de 
Vlamingen in Brussel Brussel is 
toch de hoofdstad van Vlaanderen ? 

We hebben een grote achterstand in 
te halen. U moet rekening houden 
met het feit dat we pas sinds 6 jaar 
een eigen Brusselse regering hebben. 
Toen zijn ook de inspanningen be
gonnen en sindsdien is er al wat 
gerealiseerd. Maar zoveel achter
stand inhalen vraagt meer tijd. Het 
scheefgroeien heeft met het Europese 
gegeven te maken. Er is te veel 
belangenvermenging geweest." 

• E^n vrouw in de politiek, 
blijft dat dubbel moeilijk zoals 
dat heet? 

A. Van de Casteele: „Ik ben een 
geëmancipeerd iemand en pleit voor 
gelijke kansen voor zowel mannen 
aL vrouwen. Het is voor iedere 
politicus nu moeilijk. Maar voor een 
vrouw die een gedeelte van het huis
houden op zich neemt, blijft het vaak 
een dubbele taak. Ik heb gelukkig 
een man die zijn deel van het werk in 
huis doet. Wat het voor een vrouw 
moeilijk maakt in de politiek is het 
feit dat er zo weinig vrouwen politiek 

bezig zijn. Dus houdt men er ook 
minder rekening mee. 

Nochtans ben ik ervan overtuigd dat 
een vrouw in de politiek zo zijn 
voordelen heeft. Wij leggen andere 
aksenten, we komen gemakkelijker 
tot de kern van de zaak." 

• Krijgt u reakties op de kam
pagne? 

A. Van de Casteele: „ Weinig. De 
mensen blijken toch niet zo wakker 
te liggen van wat er politiek gebeurt. 
Nu L) het wel zo dat er een groot 
aantal onbeslisten zijn tot op het 

laatste moment. Ik vermoed dat de 
strijd zal gestreden worden tijdend de 
laatste week." 

• Wat zijn uw prioriteiten na 
de verkiezingen ? 

A. Van de Casteele: „Ik ga voor 
de Kamer en zoaL u weet behandelt 
die nog een beperkt pakket van 
materies. De staatshervorming blijft 
voor mij belangrijk. Het blijkt echter 
moeilijk om aan de kiezer uit te 
leggen watje daar precies gaat doen. 
Maar ik zal proberen de politiek 
eenvoudiger en begrijpelijker te ma
ken. 

Er is ten eerste de splitsing van de 
Sociale Zekerheid. We weten dat de 
huidige toestand onhoudbaar is, dus 
moeten we die aanpassen. Er nwet 
een Vlaams gezondheidsbeleid ko
men, een Vlaamse kinderbijslag, 
enz. 

Ook de schuldenproblematiek werpt 
zijn schaduw vooruit. De Europese 
integratie eist van ond ook daarvoor 
een oplossing. Ten derde vind ik de 
ekonomie vangroot belang. We moe
ten een sociaal beleid voeren, ak
koord, maar dat kunnen we maar 
wanneer het ekorwmisch goed gaat. 

We moeten het ondernemen gemak
kelijker maken. In een land waar het 
toch relatief goed gaat zijn we mu-
schien vaak te veel in de marge bezig 
en verliezen het essentiële uit het oog. 
Vanuit dat standpunt u het Vlaanu 
Blok een luxeprobleem." 

KAREL VAN HOOREBEKE LIJSHREKKER KAMER GENT-EEKLO 

DE VOLKSUNIE IS GELOUTERD 
UIT DE VOORBIJE PERIODE GEKOMEN 
Karel Van Hoorebeke is ad-
vokaat en bijzonder opdracht
houder op het kabinet van J o -
han Sauwens. Hij is VU-voor-
zitter Gent-Eeklo. 

• Welke indruk is u bijgeble
ven van het kongres in Has
selt? 

Karel Van Hoorebeke; „De al
gemene indruk is zeer goed, net zoal) 
van de kampagne in haar geheel 
trouwens. Er heerst een groot en-
toesiasme onder de leden. Hoe dat 
komt ? Wel, we komen uit een moei
lijke periode maar de onzekere fa
cetten zijn nu verdwenen, de ze
kerheden nemen we (nee naar de 
toekomst. Maar bovenal u het pro
gramma goed." ' ^ J ï | , . , ^ ; ^ > J'-

U vindt de goe. 

K. Van Hoorebeke: „Aanvan
kelijk stonden we wat sceptisch te
genover het negatieve van de bood

schap maar gaandeweg zijn wegaan 
beseffen dat het verantwoordelijk 
maken van de mensen via deze 
„300.000 maal neen "een goede zaak 
is. Ze zijn gaan nadenken." 

• Ontvangt u reakties van de 
kiezers ? 

K. Van Hoorebeke: „Die blijven 
eerder neutraal hoewel hetdeugd doet 
als er af en toe mensen zijn die me 
zeggen: „we zijn één van die 
300.0001". 

• Wat pakt u na de verkie
zingen meteen aan in uw ar
rondissement ? 

K. Van Hoorebeke: „Ik ben al 
van 1977 aktief in de politiek, eerst 
als afdelingslid, later aL voorzitter 
van Gent-St.Denijs en nog later aL 
Üd en aL voorzitter van het ar-
rondusement Gent-Eeklo. Mijn be-
langstelUng gaat uit naar de haven 
van Gent, de tewerkstelling in de 

streek en het openbaar vervoer. Ik 
ben trouwens opdrachthouder bij Jo-
han Sauwens voor het Openbaar 
Vervoer. 

Toch denk ik dat we eerst en vooral 
het vertrouwen van de kiezer in de 
politiek moeten herstellen." 

• Welke zijn de problemen in 
het arrondissement Gent-Ee-
Uo? 

K^ Van Hoorebeke: „De tewerk
stelling u prioritair. De streek blijkt 
niet meer zo aantrekkelijk te zijn aL 
investeringsplaats. Dat moeten we 
ombuigen. Verder moeten we de ha
ven van Gent uitbouwen. 

En wat het KMO-beleid betreft zul
len er fundamentele keuzes moeten 
gemaakt worden; wordt Gent enkel 
een toerutLche aantrekkingspool of 
zorgen we voor tewerkstelling via 
ondermeer een gericht KMO-beleid ? 
AL we voor het eerste kiezen, moeten 

dan al onze mensen naar Brussel 
pendeUn ? 

We moeten de hele streekproble-
matiek rationeel benaderen en ons 
afvragen hoe de hele streek zich kan 
profileren, hoe we met andere woor
den de leefbaarheid van de streek in 
haar geheel kunnen verbeteren." 

• Overtuigd van het resultaat 
300.000? 

K. Van Hoorebeke; „Meer dan 
overtuigd. Ik zeg dit niet omdat ik er 
midden in sta. Of juLt wel mu-
schien. AL ik ja zeg heeft dat te 
maken met een zeker realLme. Ik 
heb namelijk de hele periode van 
neergang meegemaakt. Ik durf u 
zeggen dat wij nu gelouterd uit die 
periode zijn gekomen. 

Het L verheugend vast te stellen dat 
zoveel jongeren opnieuw bereid zijn 
gevonden om aan te pakken. Er L 
dud hoop. " 
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EXPRESS 
VIC ANCIAUX, LIJSTTREKKER VOOR DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAADSVERKIEZINGEN 

ER IS NOOD AAN EEN PRESTIGEVOL VLAAMS 
SOCIAAL-KULTUREEL- EN WELZIJNSWERK IN BRUSSEL 
• Hoe ervaart u de sfeer in de 
partij op dit ogenblik? 
Vic Anciaux: „AL» bijzonder po
sitief. Men heeft blijkbaar een 
nieuwe manier van handelen, een 
nieuwe methode van kampagnevoe-
ren die werkt. Ik heb in mijn kam-
pagneploeg jonge twintigers die zeer 
entoeóioét zijn. Dat geeft veel 
hoop. " 
• Hoe komt het dat iedereen 
zo entoesiast is ? 
V. Anciaux; „De figuur van Bert 
heeft er veel mee te maken, hij heeft 
nu eenmaal een imago dat blijkbaar 
aanspreekt bij jonge en oudere men
den. Hij is zichzelf, hij is wie hij u en 
zo komt hij ook over." 
• Is het cijfer 300.000 een 
goede zaak? 
V. Anciaux: „Ja, om verscheidene 
redenen. Ten eerste geeft het de 
militanten een konkreet doeL Ze 
kunnen als het ware stem voor stem 
de 300.000 nastreven. Ten tweede ij 
het aantrekkelijk voor potentiële kie
zers die nog even twijfelden. Ze weten 
waar zich aan te houden. Vluchten 
kan niet meer. Ten derde zal de te 
lang aanslepende dukussie over 
Volkx)unie-ja of Volksunie-neen 
voorlopig ophouden." 
• Is het waar dat er tussen de 
oudere Volksunie-aanhang en 
de jongeren in de partij een 
breuk gekomen is? De oude

ren zouden zich niet helemaal 
meer terugvinden in het pro
gramma. 

V. Anciaux: „Dat ijjuijt maar we 
kunnen niet meer terug. Oudere 
leden met kinderen van rond de 
twintig begrijpen perfekt wat er ge
beurt maar nog oudere militanten 
hebben het moeilijk. Maar zoals ik 
zeg we kunnen niet blijven op twee 
verschalende sporen rijden. Het mul
ste wat je kunt zeggen is dat er nu 
duidelijkheid u." 

• He t programma van de VU 
is gebaseerd op de begrippen 
Vlaams en Sociaal. He t sociale 
komt in de Brusselse kam-
pagne duidelijk naar voor. Hoe 
komt da t? 

V. Anciaux: „We stellen dat in 
Brussel nogal scherp. We profileren 
ons op die manier. Het sociale u 
veelomvattend en nogal wat Vlaamse 
mensen in Brudsel ondervinden die 
sociale problematiek aan den lijve. 
Neem nu de oudere en ook de be
jaarde leeftijdsgroep. Die zit met het 
openbaar vervoer in de verkeers
chaos, ze ervaart de verloedering, de 
stedebouwkundige miskleunen om
dat ze zo afhankelijk is van al die 
dingen. Het Vlaams Blok doet aan 
volksverlakkerij door met holle slo
gans daar op in te spelen." 

Ut * i f l » . . x S f f » * « d ^ * * . 
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• Wat houdt u poUtiek zo ge
dreven ? 
V. Anciaux: „Ik blijf progressief 
bouwen aan de maatschappij in het 
algemeen en aan de Vlaamse in het 
bijzonder. Vroeger streden wij voorde 
vorming van de Vlaamse maat
schappij, nu strijden wij voor de 
rechtmatige plaats van Vlaanderen 

in Europa. Ik was van plan om met 
de aktieve politiek te stoppen en ben 
ook uit de nationale politiek gestapt. 
Maar jongeren zijn mij komen vra
gen voor de hoofdstedelijke verkie
zingen en ik kon niet weigeren. 
Vlaanderen u toch onze hoofdstad? 
Het is toch ons venster op Eu
ropa?" 

• Wat is uw prioriteit na de 
verkiezingen ? 

V. Anciaux: „Vooral uifrojtruk-
tureel kan er nog heel wat verbeterd 
worden. Niet alle Vlaamse gemeen
schapscentra zitten in nieuwe en 
goede gebouwen. Ook aan goede te-
aterinfrastruktuur u een gebrek. 
Maar er zou vooral dringend een 
sociaal-kultureel- en welzijrunet-
werk moeten komen in Brussel Wij 
geloven niet in de bi-kommunautaire 
welzijnsinstellingen. 

Met de franstaligen is het moeilijk 
tot een goede samenwerking te ko
men. Ze hebben andere werkme-
toden, ze vallen bijvoorbeeld veel 
meer terug op gemeentelijke struk-
turen. Wij zien dat ruimer. Trou
wene, wat hebben wij aan die ge
meentelijke strukturen, wij zijn in de 
meeste gemeenten niet eens verte
genwoordigd. Ik blijf wel geloven in 
een zekere vorm van overleg en 
samenwerking met de frarutaligen. 

De mensen uit het veld geven mij 
gelijk: er is dringend nood aan een 
krachtig en prestigevol Vlaams so
ciaal-kultureel- en welzijrunetwerk. 

Dan paj zullen we zowel op het 
hoogste als op lokaal vlak ernstig 
genomen worden." 

VLAANDEREN 
ZONDER DE 

VOLKSUNIE? 
300.000 4 

MAAL NEE! é 
Gaat u Vlaanderen overiaten aan partijen 
die met handen en voeten gebonden zijn 
aan drukidngsgroepen? Aan de Boeren
bond, tnet Patronaat, de Vakbonden, de 
Ziekenkassen? Hoe ver zou de stri d tegen 
de hormonenmaffia gevorderd 
zijn, als er geen vrije en onge-
tx)nden VU-ers als Jaak Vande-
meulebroucke en Jan Caudron 
waren geweest? W îe zou het, 
tegen de tsetonlobby in, opge-

VLAAM^ VRIJE 
DEMOKRATEN 

nomen hebben voor de fietser, de voet
ganger, als er geen onafhankelijke VU-er 
als Johan Sauwens was geweest? Wie zou 
de strijd tegen de vrouwenhandel gevoerd 
hebben, als er geen V/illy Kuijpers was 

geweest? Een ongebonden par
tij als de VU terug sterk maken is 
uw beste waarborg voor een 
propere politiek in Vlaanderen. 
Denk daar eens over na als u op 
21 mei gaat stemmen. 

MET HART EN ZIEL VOOR VLAANDEREN. 
Voor ons programma, bel gratis 0800/12720 (24/24 uur) 
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VU-LIJSTEN PARLEMENTSVERKIEZINGEN 21 MEI 1995 
Kieskring: 
A A L S T - O U D E K ^ M R D E 

VLAAMSE RAAD 

1. J a n Caudron, Erpe 
2. Geert Verdoodt, 

Erembodege m 
3. Chantal Thijsman, Ronse 
4. Ghislain Diependaele, 

Zottegem 
5. Hilbrand De Vuyst, Aaigem 
6. Hilde Van Ingelgem-Van 

Driessche, Aalst 
7. Renaat Raes, Voorde 
8. Lieven Bauwens, Brakel 
Opvolgers 
L Danny Denayer, Aalst 
2. Erna Scheerlinck, Iddergem 
3. Jacques Vander Haeghen, 

Oudenaarde 
4. Christina Smekens, Burst 
5. Geert De Spiegeleer, 

Ressegem 
6. Hans Sonck, Denderhoutem 

KAIVIER 

1. Lieven Bau'wens, Brakel 
2. Erna Scheerlinck, Iddergem 
3. Herwig Van WUderode, 

AcJst 
4. Lutgard Masscho, Mere 
5. Staf Van De Vijver, 

HUlegem 
6. Antoine Van Der Heyden, 

Aalst 
Opvolgers 
1. Sara Caudron, Erpe 
2. Roland Van Heddegem, 

Oudenaarde 
3. Maria Matthijs-De Boeck, 

Lede 
4. Annemie Bogaerts, 

Everbeek 
5. André Hendrickx, 

Heldergem 
6. Karel Busschop, Zottegem 

Kieskring: 
A N T W E R P E N 

VLAAMSE RAAD 

1. Herman Lauwers, 
Brjisschaat 

2. Dirk Vergauwen, Eklegem 
3. Els Schiltz, Antwerpen 
4. Katrien Vlieghe, 

Zwijndrecht 
5. Fons Tobback, Essen 
6. Hüde Hermans, Kontich 
7. Danny Kerremans, Deurne 
8. Effi Sanders, Boom 
9. Remi Verbeeck, St.-

Lenaarts 
10. Christine Wouters-

Desloover, Mortsel 
11. Lutgart Van Dessel, 

Oelegem 
12. Patrick Cools, Kalmthout 
13. Joris Giebens, Antwerpen 
14. Liesbeth Knuyssen, 

Aartselaar 
15. Toon Claessens, Schilde 
16. Dirk Van der Hallen, 

MaUe 
17. Bertha Dierckx, 

Berendrecht 
18. Wim Van Haegendoren, 

Zoersel 
19. Koen Raets, Stabroek 

Opvolgers 
1. Koen T'Sijen, Boechout 
2. Jos Ceulemans, 

Wommelgem 
3. Dany Vangermeersch, Lint 
4. Alberik Luyckx, Schoten 
5. Veerle Lenaerts, Berchem 
6. Koen PauU, Antwerpen 

KAMER 

1. Fons Borginon, Berchem 
2. Erik Broeckx, Mortsel 
3. Lutgarde Matthijsen, 

Stabroek 

4. Thea Van Gelder-Peeters, 
Berchem 

5. Jef Denil, Borsbeek 
6. Gerda Van Langendonck, 

Kapellen 
7. Leo D'Heu, Hoboken 
8. Bart Van Camp, 

Antwerpen 
9. Kris Didden, Ekeren 

10. Frank Vercauteren, Lint 
11. Leen Baeten, Ranst 
12. Karin De Keulener, 

Kalmthout 
13. Julien Van der Auwera, 

Niel 
14. Hugo SchUtz, Antwerpen 

Opvolgers 
1. Joost Goris, Edegem 
2. Luk Lemmens, Wilrijk 
3. Clem De Ranter, Hoboken 
4. Sabine Bouiy, Schoten 
5. Bart Scholiers, Kontich 
6. J a n Menu, Zwijndrecht 

Kieskring! B R U G G E 

VLAAMSE RAAD 

1. Jean-Marie Bogaert, Sint-
Kruis 

2. Ann De Wispelaere-
Allemeersch, Loppem 

3. Lieven Van Eeno, 
Oostkamp 

4. Els Pieters, Torhout 
5. André Vereist, Moerkerke 

Opvolgers 
1. Zeger Collier, Oostkamp 
2. Jean-Pierre De Groodt, 

Aaltrij ke 
3. Hilde Jaques, Brugge 
4. Jean-Marie Dumery, 

Blankenberge 
5. Luc Grootaerdt, Assebroek 
6. Johan Dessein, Sijsele 

KAMER 

1. Patrick De Groote, 
Oostkamp 

2. Annie Vanhecke-Buysse, 
Brugge 

3. Stefaan Coudenys, Brugge 
4. Joel Boussemaere, Sint-

Kruis 
Opvolgers 
1. Sofie PLntelon, Oostkamp 
2. Guido Gheldof, Knokke-

Heist 
3. Piet Vromman, 

Ruddervoorde 
4. Henk Barremaecker, 

Assebroek 
5. Rudi Beke, Torhout 
6. Reinhilde Verbruggen, 

Lapscheure 

Kieskring! G E N T - E E K L O 

VLAAMSE RAAD 

1. Paul Van Grambergen, 
Ertvelde (Evergem) 

2. Elke Sleurs, Gent 
3. Bart Bauw^ens, Drongen 
4. Mieke Van den Kerckhove, 

Aalter 
5. Hilde Bouckaert, Deinze 
6. Hugo Verhaege, 

Merendree (Nevele) 
7. Rita Pauwels-Moeraert, 

Melle 
8. Ivan Lybaert, Lochristi 
. Wiet Beimaert, Zomergem 

10. Hugo Van der Cruyssen, 
Lovendegem 

11. Daniël Coppejans, 
Kaprijke 

12. Paul Martens, 
Merelbeke 

Opvolgers 
1. Lieven Decaluwe, Gent 
2. Anne De Keuckeleire, Sint-

Denij s-Westrem 

3. Geert Depestele, Sint-
Martens-Latem 

4. Katrien Vein de Woestijne, 
Eeklo 

5. Jean-Pierre Roosen-Van der 
Sypt, Destelbergen 

6. Guido De Pestel, Assenede 

KAMER 

1. Karel Van Hoorebeke, De 
Pinte 

2. Hilde Van Grembergen, 
Eeklo 

3. Geert Decaluwe, Deinze 
4. J a n Roegiers, Gent 
5. Hildegard CaUewaert, Melle 
6. Guido Van Nieuwenhuysse, 

Aalter 
7. Hendrik De Vis, Merelbeke 
8. Jaak Taghon, Gent 
9. Bob Van Hooland, Sint-

Alartens-Latem 
Opvolgers 
1. Lieve Giypdonck, Evergem 
2. Gert Robert, Gentbrugge 
3. Francine Moens, Lembeke 
4. Walter Guenter, Asper 
5. J o Beirlaen, Zulte 
6. Cecile Vanbiervliet-

Vanooteghem, De Pinte 

Kieskring: 
HALLE-VILVOORDE 

VLAAMSE RAAD 

1. Etienne Van Vaerenbergh, 
Sint-Kwintens-Lennik 

2. Lieve Maes,Zaventem 
3. WUly Segers, DUbeek 
4. Johnny De Brabanter, 

Liedekerke 
5. Etienne Keymolen, Asse 
6. Mieke Lauwaert-

Destrycke, Heme 
7. Roger Swillen, Berg 
8. Jef Van Aken, Londerzeel 
9. Chris Curias, Strombeek-

Bever 
10. Reinhilde Raspoet, 

Overijse 
11. Juul Denayer, Buizingen 
Opvolgers 
1. Nora Serkejm-Tommelein, 

Vilvoorde 
2. Linda De Dobbeleer-Van 

den Exlen, Roosdaal 
3. J a n Verhasselt, Wemmei 
4. Luc Menu, Hoeilaart 
5. Roel Anciaux, Meise 
6. Richard Peeters, 

Wezembeek-Oppem 

KAMER 

1. Annemie Van de Casteele, 
Hekelgem 

2. Mark Verhasselt, Sint-
Agatha- Berchem 

3. Jef Croonenberghs, 
Alsemberg 

4. Lieve De Witte, 
Machelen 

5. Ivo Meyen, Meise 
6. Emiel Saerens, Asse 
7. Roger Artois, 

Zaventem 
8. Paul Van Den Bosch, 

Sint-ATiartens-Bodegem 
9. Miek De Brabander, 

Hoeil2iart 
10. Betty Van der Eist-De 

Groote, Brussel 
11. Ivo Claesen, 

Wezembeek-Oppem 
12. Dirk Van Humbeeck, 

Kapelle-op-den-Bos 
13. Wim Lauwaert, Herne 
14. Bert Coen, Malderen 
15. Jef Mertens, Beert 
16. Kristien Cardon-De 

Jonghe, Brussel 
17. Godelieve Turf, 

Roosdaal 
18. Greet De Lentdecker-De 

Grave, Hofstade 

19. Frans Adang, Sint-Pieters-
Leeuw 

20. Marleen Saerens-Van Den 
Broeck, Wemmei 

21. Marie-Louise Van Hecke-
Thiebaut, Berg 
(Kampenhout) 

22. J a n Anciaux, Vilvoorde 

Opvolgers 
1. Greet Claes, Liedekerke 
2. Walter Muls, Brussel 
3. Geert Decu3^er, Sint-

Martens- Lennik 
4. Annemie Dedoncker, 

Strombeek- Bever 
5. Ronny Luyckx, Lembeek 
6. Staf Kiesekoms, Wambeek 

Kieskring! L E U V E N 

VLAAMSE RAAD 

1. Willy Knijpers, Herent 
2. Annemie Rastelli, Tervuren 
3. Philip Van Helmont, Tienen 
4. Guy Vicca, Schaffen 
5. Irene Schellekens, Wilsele 
6. Bert Vanhamel, Oud-

Heverlee 
7. J o Vanden Dorpe, 

Kortenberg 
8. J a n Vanborren, Rotselaar 
9. Herman Van Autgaerden, 

Bierbeek 
Opvolgers 
1. Gerda Raskin, Kessel-Lo 
2. Mare Vermylen, Haacht 
3. Omer Swinnen, Bunsbeek 
4. Mare Weyne, Landen 
5. Nieke Deleebeeck-Baudet, 

Hever 
6. Nadine Veulemans, 

Kortenaken 

KAMER 

1. Luk Vanhorenbeek, 
Bierbeek 

2. Jos Bex, Herent 
3. Sim Verbruggen, Langdorp 
4. Luk Degeest, Tienen 
5. Greet Sels, Diest 
6. Alaggy Steeno, Haasrode 
7. Alarcel Smekens, Tielt-

Winge 
Opvolgers 
1. Pol Vanden Bempt, 

Bierbeek 
2. Monica Bruylcindt-Van de 

Velde, Tervuren 
3. Gilberte Maho-Beelen, 

Wommersom 
4. Bart Kuijpers, Leuven 
5. Robert Janssens, Zichem 
6. William Vanhorenbeek, 

Herent 

Kieskring: L I M B U R G 

VLAAMSE RAAD 

1. Johan Sauwens, Bilzen 
2. Laurens Appeltans,Herk-

de-Stad 
3. Simonne Janssens-

Vanoppen, Heusden-
Zolder 

4. Alda Duhain-Brebels, Bree 
5. Stefan WUlems, 

Maasmechelen 
6. Roger De Waele, Genk 
7. Thieu Lowis, Elen 
8. Jeanne Put-Schrooten, 

Houthalen-Helchteren 
9. Frieda Neyens, 

Opoeteren 
10. Jos Herekens, Sint-' 

Truiden 
11. Luc Deckers, Bilzen 
12. Jean Duijsens, Moelingen-

Voeren 
13. Johan De Turck, 

Zonhoven 
14. Piet Joosten, Beringen 
15. Jos Truyen, As 

Opvolgers 
1. Jef Van Bree, Overpelt 
2. Luk Robijns, Borgloon 
3. Annette Stulens, Hoeselt 
4. Rik Thys, Meeuwen-

Gruitrode 
5. Danielle Vandebos-Aerts, 

Nieuwerkerken 
6. Frieda Brepoels, Hasselt 

KAMER 

1. Hugo Olaerts, Genk 
2. Linda Vissers, Overpelt 
3. Piet Van Berkel, Rekem-

Lanaken 
4. Maurits Camps, 

Tessenderlo 
5. Rudi Cober, Bree 
6. Stijn Daniels, Tongeren 
7. Urbaan DrUjeux, Sint-

Truiden 
9. Leo Pieters (jr.). Maaseik 

10. Dries Remmerie, DUsen-
Stokkem 

11. Johan Sau^vens, Bilzen 
Opvolgers 
1. J a n Peumans, Riemst 
2. J a n Yperman, Hasselt 
3. Simonne Janssens-

Vanoppen, Heusden-Zolder 
4. Pierke Joosten, Bocholt 
5. Manu Theunissen-Lognoul, 

Voeren 
6. Bruno Steegen, Bilzen 

Kieskring: 
MECHELEN-TURNHOUT 

VLAAMSE RAAD 

1. Kris Van Dijck, Dessel 
2. Koen Anciaux, Mechelen 
3. Frida Adams, Turnhout 
4. Liesbeth Van Bouwel, 

Nijlen 
5. J a n BouUiard, Arendonk 
6. Wilfried Draulans, Itegem 
7. J a n De Graaf, Geel 
8. Walter Sels, Duffel 
9. Bert Laureys, Herentals 

10. Alaria Vervloet, Berlaar 
11. Mark Meurrens, Hulshout 
12. Godelieve Pelgrims-De 

Wever, Rijmenam 
13. Marijke Verachtert, 

Meerhout 
14. Patrik Vankrunkelsven, 

Laakdal 
Opvolgers 
1. Els Van Weert, Lier 
2. Annemie Thys, Westerlo 
3. Ludo De Graef, Muizen 
4. Marie-Thérèse Dillen-Mol, 

Balen 
5. Marie Cambré-Van Loy, 

Herenthout 
6. Frans De Leeuw, Sint-

Amands 

KAMER 

1. Walter Luyten, Berlaar 
2. Annemie Thys, Westerlo 
3. Koen Hellemans, Sint-

KateUjne-Waver 
4. Geert Dillen, Balen 
5. Willy Anthonis, Heist-op-

den-Berg 
6. Frans De Peuter, Laakdal 
7. Robert Van Ouytsel, Lier 
8. Josée Van Aliert, Oud-

Turnhout 
9. Kurt Moens, Hombeek 

10. Hugo Draulans, Dessel 
Opvolgers 
1. Rik Geyzen, Mol 
2. Martine Era, 

Mechelen 
3. Joris Frederickx, 

Vosselaar 
4. Bernadette Dumez, 

Bornem 
5. Bart Mertens, 

Turnhout 
6. Lode Van Dessel, 

Nijlen 
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Kieskring: 
O O S T E N D E - V E U R N E -
D I K S M U I D E - I E P E R 

VLAAMSE RAAD 

1. J a n Loones, Oostduinkerke 
2. Wilfried Vandaele, De Haan 
3. J a n Delie, leper 
4. Noël De Gryse, De Panne-

Adinkerke 
5. Rik Sohier, Poperinge 
6. Danielle Godderis-T'Jonck, 

Alveringem 
7. Kris Lambert, Oostende 
Opvolgers 
1. Rosa Lernout-Martens, 

Wervik 
2. Gilbert Beirens, Gistel 
3. Greet Soete, Middelkerke 
4. Werner Vanoverschelde, 

Veurne 
5. Marleen Boeraeve-Alleman, 

Vlamertinge 
6. J a n Colaert, Diksmuide 

KAMER 

1. Geert Lambert, Oostende 
2. Filiep Goudeseune, 

Langemark 
3. Erna Cawn-Delancker, 

Oostduinkerke 
4. Ivan Bonte, leper 
5. Jozef Claeys, Wervik 
Opvolgers 
L Luk Hoflack, Beselare 
2. Els Vandeccisteele-Sioen, 

Koekelare 
3. Lode Maesen, Westende 
4. Joel Goedeseune, Poperinge 
5. An-Alarie Breem, 

Adinkerke 
6. Michel Bullynck, Gistel 

Kieskring: ROESELARE-
TIELT-KORTRIJK 

VLAAMSE RAAD 

1. Chris Vandenbroeke, 
Waregem 

2. Geert Dessein, Ledegem 
3. Lieve Favoreel-Craeynest, 

Lau-we 
4. José Lampaert, Tielt 
5. Rosika Lamsens, Roeselare 
6. Herman Vanhee, 

Meulebeke 
7. Piet Seynsieve, Izegem 
8. Erik Maes, Zwevegem 
9. Alarleen Debels, Kortrijk 

10. J aak Vandemeulebroucke, 
Oostende 

Opvolgers 
1. Arnold Seynnaeve, 

Wevelgem 
2. Mare Declercq, 

Roeselare 
3. Hugo NoUet, Hooglede 
4. Katelijn Vermant-Van 

Isacker, Sint-Eloois-Winkel 
5. Rita Mespreuve-Joseph, 

Deerlijk 
6. Jaak Dornez, Alarke 

KAMER 

1. Geert Bourgeois, 
Izegem 

2. Koen De Clercq, Marke 
3. Gerda Viaene, Roeselare 
4. Bart Cheque, Ledegem 
5. Alieke Bouttelgier-Gheysen, 

Harelbeke 
6. Walter Deconinck, 

Kortrijk 
7. HermcUi Devvatte, 

Ingelmunster 
8. Paul Van Gansbeke, Kuurne 
Opvolgers 
1. Erik Lamsens, Roeselare 
2. Marijke Golsteyn, 

Wingene 
3. Goedele Vandenbulcke, 

Wevelgem 
4. Luc Dutiy, 

Moorslede 
5. Piet Vlieghe, 

Bissegem 
6. Stefaan Huyghelier, Tielt 

Kieskring: SINT-NIKLAAS-
D E N D E R M O N D E 

VLAAMSE RAAD 

1. Nelly Alaes, Sinaa.i 
2. Ferdy Willems, Baasrode 
3. Amedee Kegels, Verrebroek 
4. Els Aerts, Waasmunster 
5. Alaria Dhollander, Kemzeke 
6. Gunther Bracke, Wetteren 
7. Mimi De Graef-Wuyts, 

Bazel 
8. Aimé Van Avermaet, Zele 
Opvolgers 
1. Lieven Dehandschutter, 

Sint-Niklaas 
2. Hubert Bosman, Wieze 
3. Alex Sauwens, Steendorp 
4. Frank Van Imschoot, 

Laarne 
5. Jochen Mels, Sint-Pauwels 
6. Lutgart De Beul, 

Dendermonde 

KAMER 

1. Ferdy Willems, Baasrode 
2. J a n Weyers, Beveren 
3. Marie-Christine Vleminckx, 

Berlare 
4. Hector Van der Loo, 

Nieuwkerken 
5. Ida Breyssens, Buggenhout 
6. Katy Beke, Lokeren-

Daknjim 
Opvolgers 
1. André De Rijcke, Kalken 
2. Lucie De Munck, Sint-Gülis 
3. Fraii9ois Willems, Lebbeke 
4. Arnold Vandermeulen, 

Belsele 
5. Alarius Meremans, 

Dendermonde 
6. Luc Verbist, Kruibeke 

SENAAT 
1. Bert Anciaux, Brussel 
2. J a n Loones, 

Oostduinkerke 
3. Frieda Brepoels, Hasselt 
4. Jürgen Constandt, 

Kalmthout 
5. Elke Sleurs, Gent 
6. Ingrid Janssen-

Reubens, Knokke 
7. Herman Van Den 

Abeele, Dendermonde 
8. Greet Soete, 

Middelkerke 
9. Annemie Roppe, 

Opwijk 
10. Margriet 

Vanhaegendoren, 
Leuven 

11. Hilda Douchy-Comeyne, 
Kortrijk 

12. Christina Wagner, Lier 
13. Jef Thys, Westerlo 
14. Sofie Pintelon, 

Oostkamp 
15. Jos Truyen, As 
16. Georgette De Kegel, 

Ninove 
17. André De Beul, Wilrijk 
18. Nora Tommelein, 

Vilvoorde 
19. Rufin Vande Velde, 

Oudenaarde 
20. Alie Van De Kerchove, 

Aalter 
21. Erik Vandewalle, Izegem 
22. Jaak Van Assche, 

Bonheiden 
23. Emi Feusels, Aalst 
24. Nelly Maes, Sint-Niklaas 
25. WilJy Knijpers, Herent 
Opvolgers 
1. Roza Lernout-Martens, 

Wervik 
2. Bart Staes, Antwerpen 
3. Sigurd Vangermeersch, 

Gent 
4. Kerste Van Grembergen, 

Evergem 
5. Etienne Van Vaerenbergh, 

Lennik 
6. Jaak 

Vandemeulebroucke, 
Oostende 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
RAADSVERKIEZINGEN 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 

24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 

30. 

31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

46. 
47. 

48. 
49. 

50. 
51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
61. 

62. 

65. 

Vic Anciaux, Eisene 
Alie Aïatthé, Neder-over-
Heembeek 
Stef Delannoo, Anderlecht 
Janine Aladyol, Sint-
Lambrechts-Wolu-we 
Erik De Schrijver, Jet te 
Kristine Cardon-De 
Jonghe, Haren 
Patrick De Win, 
Oudergem 
Müserref Camoglu, 
Brussel 
Bert Aerts, Watermcial-
Bosvoorde 
Erika Claessens, Brussel 
Alex Geraerdts, Ukkel 
Carine De Smet, 
Anderlecht 
J a n Sebille, Sint-Joost-
ten-Node 
Marie-Lou Bracke, Laken 
Serge Deriemaeker, 
Etterbeek 
Hilda Wijns-Goossens, 
Sint-Agatha-Berchem 
Piet Caudron, Ganshoren 
Veerle Baeskens, Haren 
Exldy Verstichel, Sint-Gülis 
Alartine Ivens, Anderlecht 
Geert Lagast, Evere 
Diana Tack, Sint-Jans-
Molenbeek 
Jozef Vermoesen, Sint-
Jans-Molenbeek 
Lieve Roemans, Ukkel 
Albert Loonis, Schaarbeek 
Marie-Louise Buelinckx-
Buyck, Schaarbeek 
Hugo Spaan, Oudergem 
Rudy Reussens, Oudergem 
Yvette De Wolf-Putzeys, 
Etterbeek 
WUly Van Goethem, 
Etterbeek 
Geert Deriemaeker, 
Etterbeek 
J a n Puype, Brussel 
Pol De Schouwer, Brussel 
Sonja Cortvrindt, Brussel 
Karel Vandeven, Brussel 
Sonja Stalmans, Brussel 
Luc Van Noten, Laken 
Mare Cuvelier, Laken 
José Van R3mienant, 
Laken 
Johan Hendriks, Ukkel 
Helena Nelissen, Ukkel 
Denise Stass3ms, Jet te 
Roland Demailly, Jet te 
Jacques Gheeraert, Jet te 
Marie-Rose K\vanten-
Custers, Jet te 
Luc Ghion, Jet te 
Adrienne Van Ophem-De 
Reghel, Vorst 
Stef De Coninck, Eisene 
Patrick Vereertbrugghen, 
Eisene 
André Sadones, Eisene 
Germaine Ameele-Saelens, 
Sint-Lambrechts-Woluwe 
Alarie-Jeanne Van Paemel, 
Ganshoren 
Yvonne De Wever, Sint-
Agatha-Berchem 
Daniël Heymans, Sint-
Agatha- Berchem 
Maria De Schuyteneer-De 
Maere, Sint-Agatha-
Berchem 
Christian Liesse, Sint-
Agatha-Berchem 
Johan Gyssels, Sint-
Agatha- Berchem 
Marik Verhasselt, Sint-
Agatha- Berchem 
Veerle De Beule, 
Anderlecht 
René De Smet, Anderlecht 
Philomène Rega, 
Anderlecht 
Reimond Rongé, 
Anderlecht 
Gilberte Vandermergel, 
Anderlecht 

64. Jozef Vandervore, 
Anderlecht 

65. Marie-Jeanne Spinnoy, 
Anderlecht 

66. Leo Ebraert, Anderlecht 
67. José Puttemans-Goos, 

Neder-over- Heembeek 
68. Miei De Filette, Neder-

over-Heembeek 
69. An Van Moer, Neder-over-

Heembeek 
70. Luc Meurisse, Neder-over-

Heembeek 
71. Marleen De Backer, 

Neder-over-Heembeek 
72. Remi Verbesselt, Neder-

over-Heembeek 
73. Christiane Van Muylders-

Beck, Neder-over-
Heembeek 

74. Alark De Doncker, Neder-
over-Heembeek 

75. Betty Van der Eist-De 
Groote, Neder-over-
Heembeek 

Opvolgers 

1. Sven Gatz, Sint-Agatha-
Berchem 

2. Ludo Smeekens, Brussel 
3. Méigda Van Steen, 

Watermaal- Bosvoorde 
4. Anne-Alarie Salmon, 

Etterbeek 
5. Chris Broekaert, 

Schaarbeek 
6. Christiane Neckebroeck, 

Sint-Jans-Molenbeek 
7. Siegriet De Schepper, 

Brussel 
8. Emilienne Mottoulle, 

Oudergem 
9. Stef Delannoo, Anderlecht 

10. Jeanne De Kimpe, Jet te 
11. Paul De Ridder, Brussel 
12. Bert Anciaux, Neder-over-

Heembeek 

DE KIESKRINGEN IN KAART 

VLAAMSE RAAD 
118 van de 124 leden worden 
rechtstreeks gekozen 

BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE 
RAAD 4 
75 leden 

SENAAT 
40 van de 71 senatoren worden rechtstreeks gekozen 
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tlPRESS 
KAMERA LOOPT ! 

HET VERHAAL VAN DE VU-TV-SPOT 
Bert Anclaux, een échaxip, een flink uit de kluiten gewcuf^en 
maniutjedleeuw én een dtevlge clrku^tkooi Meteen heb je 
alle Ingrediënten van de VU-verkiezing^ tribune die nu 
vrijdag om 19u.20 loopt op TVl. De opname van de tv-öpot 
groeide uit tot een echt mediagebeuren. Het nleuwé dat een 
partijvoorzitter zich aan een konfrontatle met een leeuw 
waagt, valt duidelijk niet elke dag te rapen. "VU zoekt 
300.000 leeuwen " titelde Het Nleuwdblad 'd anderendaag,). 
De kampagneverantwoordelljken van de VU konden zich 
nletti mooier dromen. 

D
insdag 25 april. 8 uur 's 
morgens in de LBO-studio 
in Woluwe. Het produk-
tiehuis Kladdaradatdj 1 

maakt zich op om alle opnamen 
haarfijn te laten verlopen. Er is 
werk aan de winkel. Maar liefst 
12 mensen wachten Bert An-
ciaux op. Voor niet ingewijden 
een ^nauwelijks overzichtelijk 
geheel van titels en fiinkties: 
producer, produktieleiding, 
produktie-assistent, regie, re
gie-assistent, chef-foto, klank-
man, kamera-assitent, elektro 1 
en 2, machino, maquillage. 

Wie ook klaarstaat is Roger Farr, 
een in de Ardennen én Rot
terdam ^vonende Brit, die zich 
in de reklame- en filmwereld 
inburgerde door het \verken 
met media-genieke dieren. Van
daag is hij present met een 

schaap en een leeuw. Beiden 
worden angstvallig uiteen ge
houden en zelfs ieder langs een 
andere ingang het gebouw? bin
nengeleid. "Een leeuw blijft hoe 
dan ook een leeuw" grinnikt 
Thierry Lepodtier, een Fransman 
die de leeu^v in de kooi ver
gezelt. De leeu\v heet Romain, 
leeft in Parijs, maar wordt aan
gesproken in een mengeling van 
Engels, Frans en Duits. 

Het maken van een TV-spot 
voor verkiezingsdoeleinden is 
een hele klus. Het kreatief uit
tekenen van het koncept is één 
zaak, de praktische realisatie 
ervan is nog een ander paar 
mouwen. Toen VU-kampagne-
leider Nico Moyaert en Pu) de loé 
Santod van het reklamebureau -
D D C - een eerste voorstel op 
tafel gooiden, lachte de VU-

Reklameman de Ivd Santod en 
VU-direkteur Moyaert dchouwen 
het redultaat. 

voorzitter fijntjes. Samen met 
een leeuw in de kooi : deze 
uitdaging bracht duidelijk ek-
stra leven in het vaak ook toch 
wat stereotype kampagnewerk. 

Spanning verzekerd dus, want 
het gedrag van de leeuw •was 
nau'welijks in te schatten. Toen 

Bert Anciaux tijdens de ekstra 
sessie met de persfotografen iets 
te dicht de leeuw naderde was 
het bijna zover. Filip Claus, fo
tograafvan De Morgen, slaagde 
er in het moment vast te leggen. 
"De leeuw fixeerde Bert één dekonde 
te lang en dan weet je 't weL Dan 
mag je geen ruiko'd nemen, anderd id 
het drama zo gebeurd. Je ziet de poot 
van zo'n leeuw niet eend vertrekken 
en aid hij een arm te pakken krijgt 
dleurt hij die zo de kooi binnen", 
verklaarde de leeuwentemmer. 

Gaia, de dierenrechtenorgani
satie onder strakke leiding van 
Alichel Vandenbossche, had het 
achteraf helemaal niet begrepen 
op de VU-spot. In een laat pers
bericht laakte het wat het breed 
omschreef als "het midbruik van 
dieren voor elektorale doeleinden". 
Gaia viel vooral over het feit dat 
de VU vorig jaar — tijdens de 
TV-spot voor de Euroverkie
zingen — "blijk gaf van een totaal 
gebrek aan hennid van de welzijnd-
behoeften van goudvidden". De VU 
reageerde prompt. Alle goud-
vissen •werden na de opnamen 
"pdychologi^ch begeleid om moge
lijke podt-vubokaal-trauma 'd te 
overwinnen". En wat de leeuw 
betreft, ook deze "heeft geen 
nachtrmrried gehad na zijn kon
frontatle met de VU-voorzitter". 

Het resultaat van een dag op

name en anderhalve dag mon
tage ziet u nu vrijdag om 19u.20 
op het TV-1 scherm. De VU-
boodschap "Vlaanderen zonder 
de Volksunie? 300.000 maal 
nee!" in gebalde vorm. Fris, 
modern en overigens merk
waardig in zwart-wit gedraaid. 
Kostprijs: 1 miljoen, voor alle 
inge^vijden een krap budget 
voor het gepresteerde w^erk. 

In de hoofdrol: Bert Anciaux. 
Met de stellige overtuiging dat 
de VU ook na 21 mei verder een 
hoofdrol zal spelen. Daartoe 
moet de partij straks 300.000 
kiezers weten te overtuigen. Ge
makkelijk is dit niet. Maar wie 
de TV-spot bekijkt zal alvast 
^veten dat er geen ekskuus is om 
niet voor de VU te stemmen. 

En voor wie gelooft in goede 
voortekens: na nauwelijks een 
kwartier draaien brulde de 
leeuw zoals men dat van een 
gezond eksemplaar mag ver-
vi'achten. Enkele weken vooraf 
— tijdens opnamen voor fiis-
drankgigant Perrier — moest de 
kameraploeg maar liefst vijf uur 
wachten op het zo gezochte 
beeld. Maar ja, Romain had het 
bij de VU vlug begrepen. Bij een 
partij van Vlaamse leeuwen voel 
je je al vlug écht thuis. 

(jovenimo) 

BERT EN ROMAIN: SAMEN OP DE FOTO 
Persjongens leven doorgaans in 
dubbele ernst. Zich bewnst van 
hun taak en opdracht. Hoeft het 
gezegd dat ze — zeker in ver
kiezingstijden — de partijen met 
argusogen volgen. Meestal wil 
dit zeggen: afgemeten, zich be
wust van — soms zelfs politieke — 
evenwichten. Maar ook een 
persjongen (of het jammer ge
noeg zeer zeldzame persmeisje) 
•wil wel eens wat. Even naast een 
leeuw gaan staan bijvoorbeeld. 
En het beest fotograferen. De 
huidharen gaan zo rechtop-
staan. 

De VU had tijdens de opname 
van de TV-spot zowaar een 
perskonferentie en, speciaal 
voor de persfotografen, een ek
stra fotosessie ingelcist. Sukses 
verzekerd dus. 

Een eigenzinnige selektie van 
kommentaren. 

J o h a n Rasking (Het Nieuws
blad) : "Een hoogdt opmerkelijke 
televidiedpot. Een lijfelijke konfron
tatle tuiden twee partijboegbeelden: 
Bert Ancuiux en de Vlaanue 
leeuw ". 

Bart Brinckman (De Mor
gen) : "Het prachtbeedt oogt bij 
momenten erg agreddief. Niet minder 
dan drce oppadderd moeten ervoor 
zorgen dat de VU niet van haar 
Ljdttrekker wordt berooft. Het feit 
dat Ancuiux damen met de leeuw de 
kooi in durft, u al een heldendaad op 
zich". 

An Badts (Het Laatste 
Nieuw^s): "Premier Dehaene moet 
voor één keer duidelijk het onderdpit 
delven tegenover de Volksunie. De 
Texaaiide dtUr, de zeehond in het 

Boudewijnpark, en de likkende lama 
kunnen immerd moedijk optornen 
tegen de flink uit de kluiten gewodden 
leeuw van VU-voorzitter Bert An-

Dag Allemaal; "Goed gezien van 
de VU. Hun dcenarw kon drie kan
ten uit, telkend zou het redultaat oké 
zijn geweedt. Eén. De clip wordt 

opgenomen zoab het hoort. Daar
door kan de VU zich prezenteren ab 
de enige partij die de "Vlaanue 
Leeuw" werkelijk kan laten brullen. 
Twee. Anciaux moet zwaar toe-
getaketd uit de kooi worden bevrijd. 

Dan had de VU kunnen zeggen: "zie 
je wel, een Franstalige leeuw id 
voorgeen habbekratd te vertrou

wen !". Drie. De Voorzitter wordt met 
huid en haar opgevreten. Tja ab 
Lennon e3 Marley c3 Predley eJ 
Hendrickx e3 al die anderen na hun 
dood plotd meer platen gaan ver
kopen, waarom zou een partij dan 
niet meer dtemmen halen dan 
300.000 wanneer hun boegbeeld 
wordt opgepeuzeld". 

Totdaar een selektie. De VU-
kampagne wordt dus een heus 
verhaal. Er wordt over gepraat. 
Haalt de VU de 300.000 of haalt 
ze deze niet? 

Wat kan een kampéigne-team 
zich, temidden de heersende po
litieke onverschilligheid, beter 
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1 EXPRESS h 
BERT EN HUGO OP KAMPANJE 

„ZEG OLAERTS, HEB JE DE BAAS BIJ?" 
O n d e r een s t ra lende lentezon 
t rok één w a g o n van de Exprc<M 
300.000 afgelopen d o n d e r d a g 
naa r de wekel i jkse m a r k t in het 
L imburgse Genk . Plaats van af
sp raak w a s het t e r ras van de 
biergelegenheid met de klin
k e n d e n a a m Meng. D e kip a a n 
het spit van AdoLf JacquM, een 
s t a n d w e r k e r vlakbij , deed ons 
he t w a t e r in de m o n d lopen. 
M a r k t op zijn best, maar. . . w ê 
w a r e n voor iets a n d e r s geko
m e n ! 

Bert Anc iaux zelf \vas voor de 
tweede keer die iveek met een 
gevaarli jk ui tz iend kamionet je 
(150.000 k m op de teller) n a a r ^ 
L i m b u r g afgezakt . In zijn zog „ 
enkele kampan ja rds van he t & 
Brusselse front. N a ve rb roe 
de rd te h e b b e n met H u g o 
Olaerts , plaatseli jke V U - v e -
det te , t rok de E x p r e s s zich op 
gang. 

Hugo OlaerU, hier zonder „de 
baoé", politiek bewiute Vlaming 
op de Markt van Genk. 

• • • • • • • • • « « i l 

NIET ZO DIK 
„Asjeblief, goeiédag", mensen be
groeten , ze even een persoonli jk 
pamflet in de h a n d e n s t o p p e n : 
he t hoor t bij kampan jevoeren 
als de l eeuw bij Vlj ianderen. D e 
VU-voorz i t t e r ^veet da t en kwijt 
zich ongemeen goed van zijn 
taak . Hij voelt zich thu is tussen 
het bon t allegaartje da t de m a r k t 
v a n G e n k is. Ber t is geen kon -
vent ioneel poh t ikus en het pu -
b h e k w e e t da t b i jzonder te 
\vaa rderen . M e n s e n sp reken 
h e m a a n met de voo rnaam, 
drêiaien zich nog een kee r om 
om zich e rvan te vergewissen 
da t hij he t wel degelijk is. 
W a n t ook da t val t o p : he t is die 
m a n v a n o p televisie. D e d a m e 
die s taa t te b ru inen ach te r een 
b loemens t and neemt me in ver
t r o u w e n en w e e t da t „hij in het 
echt niet zo dik ü aU op TV." Z e 
v raag t zich af of hij helemaal uit 
Brussel n a a r h ier k o m t ? ,^AI}-
baja ", w e e t haa r b u u r v r o u w on
derwijl een opgeschoten Y u k a 
k e u r e n d , „ik heb zijn foto hier ook 
al zien hangen. En daarbij: over-
laatét liep die Vanhoptddt hier ook 
rond." O f ze ook op h e m zullen 

s t emmen ? „ Waarom niet meneer? 
't ld een éympatieke jongen ai) je die 
ziet in de gazet. En hij lijkt ten-
minjte eerlijk." N a haa r verze
k e r d te h e b b e n da t 'goudeerl i jk ' 
het juiste w o o r d is, haas ten w e 
ons om Ber t en H u g o bij te 
benen . 

H u g o Olae r t s is de m a n van de 
s t reek en w a n n e e r Ber t even in 
he t sappige L imburgse dialekt 
w o r d t aangesp roken , t r eed t hij 
op als een e rva ren tolk. „Ha 
Olaerté, heb je de baad bij?", r oep t 
één van zijn be te re kennissen 
H u g o na. „Dat zie je goed,", re-
pl ikeer t deze laatste , „nu moet ik 
luisteren hè I". I n s t e m m e n d ge
lach van de a n d e r e kan t . 

BALLONNEN 
D e k inde ren ki jken jaloers van 
ui t h u n koetsjes naa r de gro te 
ba l lonnen die wdjzen op de aan
wezigheid van de V U - E x p r e s s . 
Als w e ze nog h a d d e n mogen 
ui tdelen d a n h a d d e n w e da t 
gedaan , nu blijft he t bij kaart jes 
met de gemui lkorfde leeuw. D e 
k i n d e r e n begr i jpen he t niet, h u n 
moede r s v r a g e n wie die leeuvif 
wel mag zijn. „Da'é Dehaene, zie je 

dat niet?", laat Ber t — 'Da'd zeker 
de jongdte van Vic?' — Anc iaux ze 
we ten . D e dames k u n n e n deze 
h u m o r w a a r d e r e n , de h a n d e n 
w o r d e n ged ruk t , de t re in rolt 
verder . 
Schri jven da t iedereen Ber t en 
H u g o het mees t w a r m e ha r t 
toedraag t , zou de waa rhe id ge
weld aandoen , m a a r ne rgens 
vangen w e negat ieve ber ich ten 
op die ger ich t w a r e n naa r Ber t 
en H u g o persoonhjk . D e V U 
lijdt t en onrech te o n d e r de ge
volgen van de a lgemene p o 
litieke ve rdach tmak ing . „Ik moet 
van die kloterij niL) hebben." en 
„Nu zijn ze daar, anderd zie je ze 
nooit." zijn gemeenplaa t sen van 
Voeren tot O o s t e n d e en w o r d e n 
ge lukkig slechts gevaarli jk w a n 
neer part i jen ze in h u n p r o 
g r a m m a o p n e m e n en er d a n ook 
nog mee in de mee rde rhe id ge
r aken . D e twee V U ' e r s la ten het 
niet aan h u n Vlaamse ha r t ko
men . 

W e n a d e r e n een s t a n d w e r k e r 
me t ceedee ' s : de Expre s s dans t 
de twist . H e t dameskrans je op 
he t t e r r a s recht e r t egenover 
schr ik t zich een hoedje : „Maar 
dat id een Bekende Vlaming!", 
roep t er één. „Een Be'wuste Vla
ming", laat Ber t we t en . D e da
mes h e b b e n w e e r even stof to t 
sp reken . „En moeten we op die 
leeuw dtemmen?" J a dus , da t 
moet . 

UIT HET RAAM 
„Of Johan ( S a u w e n s ) er niet bij 
UI ? Die hangt bij mij uit het raam, 
dat id immerd een goede vriend van 
mij. Ik laat hem daar zeker hangen 
tot 21 mei!" W e k u n n e n slechts 
hopen da t de m a n he t over de 
affiche van S a u w e n s heeft. E^n 
d a m e v a n hetzelfde gezelschap 
v raag t of die van de Volkdunie niet 
be te r briefjes van 1.000 zouden 
ui tdelen. Als da t g e k u n d h a d 
natuurl i jk. . . 

D e hande l aa r in dames t ru ien —^ 
voor de prijd van een boUeke garen, 
madam — v raag t aan Ber t en 
H u g o of ze ook voor h e m zo een 
mui lkorf k u n n e n ve r s i e ren : „ / ' 

ld niet voor mij hè, maar voor mijn 
vrouw!". Zijn geliefde, tot voor 
die v r aag alleszins, d ient hem 
van een a n t w o o r d hier niet voor 
publ ikat ie vatbaar . 
H e t is inmiddels bijna 12u.30 en 
de mees te m a r k t k r a m e r s pak
ken h u n boeltje in. D e kam-
panjetrein rijdt op zijn beu r t het 
laatste Genkse stat ion b innen . 
I n d e r d a a d : opnieu'w bij M e n g 
w o r d e n de bat ter i jen bijgela
den. Enke le jeugdige te r ras -
gangers v ragen Ber t w a a r Ernie 
is. „Die kon niet komen," legt de 
VU-voorz i t t e r uit, „die zit na
melijk met een banaan in zijn oor !". 
Ken u w Sesamstraa t -k lass ie
kers ! 

D e med ia bes t eden behoorl i jk 
w a t a a n d a c h t aan de verk ie 
zingen op 21 mei. D e k r a n t e n 
p a k k e n uit me t ex t ra -ka te rnen , 
r epor t ages over de k a m p a g n e , 
opinie-pei l ingen en k o m m e n -
t aa r s tukken . Rad io en T V spe
len de vo lgende twee w^eken een 
krucia le rol in het verk iez ings-
gebeuren . 

V R I J D A G 12 M E I 

s' M o r g e n s , in he t rad io 1-pro
g r a m m a "Voor de d a g " w o r d e n 
H e r m a n Lauw^ers en Bert A n 
ciaux a an de t and gevoeld d o o r 
J o s B o u v e r o u x en een s tudio-
p u b h e k . 

Ui t zend ing tussen 8 en 9 uur . 

In he t TV- joumaa l ( T V l ) w o r d t 
a a n d a c h t bes teed aan de V U -
k a m p a g n e op he t te r re in . 

's Avonds open t Bert Anc iaux 
de reeks verk iez ingsdeba t ten op 
TV2 tussen 20u30 en 21u30 . 
Ber t w o r d t er gekonf ron teerd 
me t de journal i s ten Siegfried 
Bracke en G u y J a n s s e n s . O o k 
he t publ iek krijgt d e k a n s om de 
voorz i t te r kr i t ische v ragen te 
stellen. W e h e b b e n sian Sieg
fried Bracke t en stelligste moe
ten beloven de leeu^v R o m a i n 

. . . i s he t r e k e n i n g n u m m e r van 
de V Z W Volksunie . D a a r o p 
k u n n e n financiële bi jdragen, 
g root en klein, ges tor t w o r d e n 
om het verkiezingsfonds van 
de Volksunie te spijzen. E r 
toch n o g even aan he r inne ren 
da t enkel giften van par t i -
kul ieren toegela ten zijn en da t 
er geen fiskaal a t test w o r d t 
afgeleverd. 
D e b i n n e n g e k o m e n b e d r a g e n 
zullen in ons weekb lad ver
meld w o r d e n , naamloos , on
de r initialen of volu i t ; de 
milde s chenke r beslist d a a r 
zelf o v e r ! 
Deze w e e k b rengen -wij de 
eerdte lijdt met onze har tehjk 
d a n k ! 
R Boelen, H o e s e k 2.200 
A . M . D e Keyser, 

O o s t e n d e 4.000 
H e n r i Staes , Izegem 1.000 
F a m . Veulemans , Boom 1.000 
Is idoor Van D o r e n , 

Londerzee l 1.000 

N e t als de t rein naa r een vol
gend stat ion wil rijden, krijgt 
een jeugdig, k o r t g e b r o e k t ele
men t de Hft van zijn leven. 
„Waar moet je naartoe?", v raag t 
Bert als de jongen in het busje is 

f estapt . N a zich e rvan verze-
erd te hebben da t hij \vel de 

gelijk niet a an het d r o m e n is, 
wee t hij zich de w e g n a a r he t 
z w e m b a d te he r inne ren . O p 
n ieuw bhjkt Aai politiek dichter bij 
de menden brengen voora l een 
kwest ie is van g e w o o n doen, 
ook w a n n e e r er geen kamera ' s 
in de b u u r t zijn. 300.000 ge
w o n e mensen , da t is zeker niet 
te veel gevraagd . 

(gv) 

niet mee n a a r de s tudio te b r e n 
gen. 

Z O N D A G 14 M E I 

H e t T V l - p r o g r a m m a D e Z e 
vende D a g organiseer t een de 
ba t r o n d de eers te rech ts t reekse 
verkiez ing van de Vlaamse 
Raad . O n z e minis ter J o h a n 
S a u w e n s neemt he t daarbi j op 
tegen Luc V a n d e n B r a n d e 
( C V P ) , E d d y Baldewijns ( S P ) , 
A n d r é D e n y s ( V L D ) , Filip D e -
win t e r (VB) en J o s Geysels 
( A G A L E V ) . 

V R I J D A G 19 M E I 

H e t s lo tdebat o p T V 2 w o r d t 
u i tgezonden o m 20u30 . 

D e al lerlaatste teer l ingen w o r 
den ge^vorpen ti jdens he t K2-
deba t da t om 2 l u l 5 op a n t e n n e 
géiat. H e t pane l bes taa t uit J o 
han Van H e c k e ( C V P ) , Louis 
Tobback ( S P ) G u y Verhofs tad t 
( V L D ) , Gerolf A n n e m a n s 
(VB) , J o s Geysels (Agalev) en 
Bert Anciaux. D e politici ne 
m e n he t tegen e lkaar op . l i en 
t iental mih tan ten van alle pa r 
tijen k n j g e n de k a n s om v ragen 
te stellen aan h u n tegens t re 
vers . 

K o e n Van Caimere 

Afd. D e n d e r l e e u w 10.000 
Georges Bergen, TesteltS.OOO 
G u i d o D e M u n t e r , 

M e r e l b e k e 1.000 
H o u ende t rou , D u b o i s -

Maesen , N e e r h a r e n 500 
E r w i n Brent jens Erwin , 

Kont ich 200 
H e c t o r Chris t iaen, 

O o s t e n d e 10.000 
H u g u e t t e D e Fra ine , 

K a m p e n h o u t 1.000 
Naamloos , Pi t tem . 250 
S.A., l epe r 2.000 
Raf en D i a n e 

Van den Abeele-Welvaer t , 
S i n t - M a r t e n s - L a t e m 2.000 

WiUy Behaeghel , 
K n o k k e - H e i s t 500 

V a n d e n b r o u c k e , 
S t . -Andr ies I.OOO 

Elisa Corst jens , Exlegeml.OOO 
Naamloos , Mor t se l 200 
Ma lco rps , Kapellen 1.000 

Totaal 1ste lijst 4 4 . 8 5 0 £r. 

EXPRESS 300.000 IN WEVELGEM 

Op 1 mei trok Bert Anciaux met zijn Exproo 300.000 door Weot- Vlaanderen. Hier in Wevelgem werd hij 
o.a. vergezeld door de kandidaten Chr'u Vandenbroeke en Geert Bourgeoio. 

4» 

EXPRESS 300.000 IN WEVELGEM EERSTE LIJST VU-VERKIEZINGSFONDS 

NR. 435-0271521-01 • • • 
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ü ï ï DE REGIO 
OOST-VLAANDEREN 

MEI 

Wo. 10 AALST: Poütiek debat 
rond „Vlaanderen, progressief of 
niet?". M.m.v. Bert Anciaux, Gra-
cienne Van Nieuwenborgh (SP), 
Luc Barbé (Agalev), Luc Willems 
(CVP), Serge Giysouille (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, Centrumlaan. Info; G. 
De Coster (064/33.71.79) of R. 
Martens (054/33.43.47). 

Di. 16 SESfT-NIKLAAS: Verkie
zingdebat tussen Wase kandidaten 
Vlaamse Raad. M.m.v. Jos De 
Meyer (CVP), Nelly Maes (VU), 
Karel De Gucht (VLD), Jos Stas-
sen (Agalev), Linida Laureys (SP) 
en Frans Wymeersch (VI. Blok). 
Moderator: Jan Van Dooren 
(FET). Om 20u. in Feestzaal stad
huis. Org.: DF-Jongeren St.Ni-

Wo. 17 GENT: Debat links li
beralisme. M.m.v. Geert Versnick 
(VLD), Dannie Vandenbossche 
(SP), Erik Miellants (groep V) en 
Sigurd Vangermeers (VUJO). Om 
20u. in Kouter - Gebouw ASLK. 

^ 

.v&iWÜ*»*»**^ 

Sr^HT 

DE LAATSTE 
VUJO-POSTKAARTENÜ! 
De knettergekke reeks postkeiarten die V U J O vorige zondag 
op het VU-kongres in Hasselt lanceerde, gaan als zoete 
broodjes van de hand. De voorraad slinkt zienderogen, dus wie 
nog enkele (gratis) kaartjes wenst, belt als de bliksem naar 
V U J O : 02/217.63.28 (vragen naar Kate). 

't Zijn de Iciatste ! 

RUITENKAMPAGNE 
« • • W * » Ö » * « « 

Het eerste wat wij doen als de 
verkiezingskoorts begint te 
stijgen is, de achterruit van 
onze auto voorzien van een 
Volksunie-verkiezingsaffiche. 

Al ware het maar voor de 
reakties van onze medew^eg-
gebruikers. 

Sommigen steken de duim 
omhoog anderen... hun mid-
denvinger. 

In elk geval... reaktie krijg 
je! 

Daarom vinden wij het jam
mer dat zo wenig VU-man-

datarissen, leden en sjrmpa-
tisanten ons voorbeeld vol
gen. 

Wanneer W I J deze brief pu-
bUceert zijn we woensdag 10 
mei. Het is dus nog niet te 
laat. 

De laatste tien dagen voor de 
verkiezingen zou het Vlaamse 
wegennet moeten wemelen 
van pantoon-geel gekleurde 
achterruiten ! 

Gust en Mia Geens-
D e Prins, 

Kï^)eIIe o/d Bos 

VUJO WAAS EN DENDER 
TEGEN HORMONENMAFFIA 

Onder het motto „Hormonenmaffia neen, gezonde voeding ja" voerde VUJO Waxu en Dender een 
opmerkelijke aktie te Dendermonde. HeeL wat voorbijganger,) betuigden hun dteun. Onder de aktievoerderd 
bevonden zich o.m. nationaal VUJO-voorzitter Sigurd Vangermeerdch, evenaL) de VU-gemeen-
temandataridden Lieven Dehanddchutter (Sint-Niklaaa), Mariud Meremand (Dendermonde) en Jef 
Verhaegen en Jan Jacobd (Buggenhout). 

VU START NIEUWE WERKGROEP 
Vorige maand werd van start 
gegaan met een nieu'we werk
groep rond personen met een 
handikap. Het is enerzijds de 
bedoeling van deze groep om 
een aantal problemen w^aar 
mensen met een handikap vaak 
mee worden gekonfronteerd 
aan te kaarten naar onze be
leidsmensen toe. 

Anderzijds willen we met deze 
groep ook zelf iets te realiseren 
binnen onze partij. Hiertoe 
werd reeds een eerste initiatief 
genomen. Met het oog op de 
volgende verkiezingen werd een 
samenvatting van het verkie
zingsprogramma op geluidscas
sette ingesproken voor blinden 
en slechtzienden. Ook werd een 
folder samengesteld waarin de 

ESSEN HELPT 
KOERDISTAN 

INZAMELING 
GEBRUIKTE 
KLEDING 
Samen met Volksunie-Essen or
ganiseert het VIC op 16 mei e.k. 
een inzameling van gebruikte 
kleding en schoenen. De in
zameling start om 8u.30. Wij 
hopen dan de daarvoor be
stemde zak, gevuld met gedra
gen kleding, voor uw deur aan 
te treffen. Elke kilo kleding ver
tegenwoordigt een tegenwaarde 
van 100 fr. voor Koerdistan ! De 
aktie wordt gesteund door Fons 
Tobback (VU), schepen voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
van Essen. 

c» Info: Tom Beverd, Molen-
dtraat39, 2910 Edden. 

tien prioriteiten van de VU in 
sterk vereenvoudigde taal wor
den uitgelegd. In eerste instan
tie is deze folder bedoeld voor 
mensen met een licht mentale 
achterstand, maar kan even
goed een hulpmiddel zijn voor 
mensen die helemaal niet ver
trouwd zijn met het poKtiek 
jargon. 

Beide zaken (de kassette en de 

folder) zijn te verkrijgen op het 
Algemeen Sekretariaat. 

Wie interesse heeft om mee te 
werken of Ideeën of suggesties 
heeft naar de v^^erkgroep toe, 
kan kontakt opnemen met Hilde 
Degezelle op het Algemeen Se
kretariaat, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

(hil) 
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WEST-VLAANDEREN 

MEI 
Wo. 10 BRUGGE: Brugge anders 
bekeken. Dlavoorstelling door zus
ter Claeys (Bladelin). Om 15u. in 
Parochiaal Centrum H. Magda-
lena, Violierstraat 7. Org.: VWG-
Brugge. 
Do. 11 BRUGGE: Robert Hout-
haeve over „Vlamingen in Ame
rika". Om 16u. in De Gulden 
Spoor. Org.: Informativa. 
Di. 16 IZEGEM: De Drie Ge
zellen, 16u.: diavoordracht over Ti
bet en Nepal door Christiaan De 
Forche. Org.: VWG-Izegem. 
Di. 16 IZEGEM: geleid bezoek 
aan Nationaal Schoeiselmuseum. 
Org.: FW-Izegem. 
Wo. 17 IZEGEM: V-Club voor 
Volwassenen: Pergamano. Om 
19u.30 in de Ommegangstraat 6. 
Inkom 50 fr. Org. Vlanajo. 
Do. 18 BRUGGE: Met VWG-
Brugge nacu- Gouwdag West-
Vlaanderen (met personenwagens). 
Samenkomst om 7u.45 achterkant 
station, vertrek 8u. stipt 1 . 
Do. 18 BLANKENBERGE: Met 
VWG-Blankenberge naar Gouw
dag-West-Vlaanderen in Oostende 
in Thermae PéJace. Inschrijven 
door storting op rek. 748-1212640-
49 met vermelding Gouwdag Oos
tende en keuzenummer. 
Zo. 21 BRUGGE: Overwinnings
feest van VU-arr. Brugge, vanaf 

ANTWERPEN 

MEI 
Wo. 10 LIER: Praatcafé met mi
nister Johan Sauwens. Aanvang: 
20u.30. In het Hof van Aragon., 
Aragonstraat. 

Do. 11 KAPELLEN: Debatavont 
over Sociale Zekerheid. M.m.v. 
prof. dr. Danny Pieters (KUL) en 
Jürgen Constandt (WZ) . Debat-
leider : Wim Van Beeck. Om 20u. in 
KG De Oude Pastorij, Dorpsstraat. 
Inkom 99 fr. (met gratis rijstpap). 
Org.: VU-Kapellen. 

Vr. 12 RANST: Uiteenzetting met 
diskussie over de Sociale Zeker
heid. Spreker: Jurgen Constandt. 
Om 20u.30 in het GUdenhuis. Org.: 
vu-Ranst. 
Vr. 12 HERENTHOUT: Drug
problematiek door Jan Rayemae-
kers. Van 20 tot 23u. in het Rust
huis, Itegemsesteenweg 3. Org.: 
Vorming & Gemeenschap vzw. 

Vr. 12 LESIT: Volksunie-ledenfeest 
1995. Om 20u.30 in KC De Witte 
Merel, Congreszaal. Met aperitief 
en paëllafestijn (500 fr.) Inschrijven 
vóór 6 mei bij F. Vercauteren, Pas
toor Eykenslaan 32, 2547 Lint 
(03/455.71.66). Gastspreker is Her
man Lauwers. 

Za. 13 NIJLEN: Vlaamse Kring 
Kempenléind organiseert panne-
koekenslag. In lokaal Kempenland, 
Herenthoutsestwg 53. Van 14 tot 
20u. Ook op zondag, van 12 tot 
20u. 
Za. 13 HEIST O/D BERG: 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 HEIST O/D BERG: Wal
ter Luyten en Kris Van Dijck be
zoeken Heistse zondagsmarkt. 
Vanaf 9u. Info: 015/24.80.86 en 
03/482.11.93. 
Zo. 14 ANTWERPEN: VU-arr. 
Antwerpen neemt deel cian Na
tionale Fietsmanifestatie te Antwer
pen. Afspraak aan het arr. sekre-
tariaat. Paleisstraat 133, om I3u. 

Ma. 15 TURNHOUT: 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. 
Vr. 19 SCHOTEN: Louis Ver-

I8u. in Restaurant 't Leitje te As-
sebroek. 
Zo. 21 IZEGEM: Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Sleihage o.l.v. kernjeugd Slei-
hage. Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 
Wo. 24 BRUGGE: Brugse en 
Westvlaamse legenden, door Jaka 
Venken. Om I5u. in Par. Centrum 
H. Magdalena, Violierstraat 7. 
Org.: VWG-Brugge. 
Di. 30 KORTRIJK: „Bruine ei
eren zijn beter dan vritte" en andere 
medische misvattingen, door Wal
ter Deconinck. Om 20u. in Tref-
centrum West-Flandria, Gr. 
Gvrijde van Namenstraat 7. Gratis 
toegang. Org.: FW-Kortrijk. 

JUNI 
Wo. 7 IZEGEM: V-Club voor kin
deren: bezoek aan de kruidentuin 
en speelplein Iso. Afspraak om 
13u.30, Ómmegangstraat 5. Inkom 
50 fr. Org. Vlanajo. 
Wo. 7 IZEGEM: V-Club voor vol-
Wcissenen: 3e les Pergamano. Om 
I9u.30, Ommegangstraat 5. Inkom 
50 fr., org. Vlanajo. 
Do. 22 BLANKENBERGE: Met 
VWG-Blankenberge naar Bou
logne. Vertrek om 8u. aan stadhuis. 
Kostprijs 600 fr. Met bezoek ingang 
Euro-tunnel, en Nausica te Bou
logne. Info: 050/41.36.54. 

beeck: In het land van de glimlach. 
Om I9u.30 in Taverne De Witte 
Raef, Horstebaan. Leden F W 200 
fr., niet-leden 250 fr. Org.: F W -
Schoten. 

Za. 27 LIER: Kultureel-toeristi-
sche tweedaagse busreis naar Sie-
gen en Dülenburg (D). Org.: DF. 
Info: reisleider Walter Luyten 
(03/482.11.93). 

Zo. 28 KONTICH: 6de Wandel
zoektocht van Vlaamse Kring Kon-
tich. Vertrek en inschrijving: ts. 12 
en 13 in Zaal d'Ekster. Prijsuit
reiking rond 17u.30. Inschrijving: -
I2j. en +60: 50 fr., anderen 75 fr. 

Di. 30 TURNHOUT: 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. 

JUNI 

Vr. 9 BERLAAR: VU-schepen 
Walter Luyten zal u te woord staan 
in de gemeentehuis. Markt. Voort
aan iedere vrijdag na tel. afspraak 
(03/48.211.93). 

Za. 10 BERLAAR: Arr. VU-feest 
te Berlaar-Heikant, zaal Familia, 
aan de kerk, baan Lier-Aarschot. 
Deelnemingsprijs: 450 fr., -7j. 225 
fr. Tomatenroomsoep, Orloffge-
braad, champignonsaus, groenten-
krans, ijsroom. Avondmaal: 18u., 
nadien gezellig samenzijn. Info: 
0I5/5I.3I.69 of 03/482.11.93. 

Zo. 18 BERLAAR: Viering 115 
jaar DF-afdeling met ontvangst op 
gemeentehuis, om lOu., huldemis 
om Hu. ledereen welkom. Info: 
Walter Luyten, 03/482.11.93. 

WESTKUST NAM AFSCHEID 
VAN JUUL HAEZEBAERT 

LIMBURG 

MEI 

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

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

Honderden Vlsiamse vrienden 
van de Westkust en van heinde 
en verre hebben vorige week 
woensdag samen met de familie 
afscheid genomen van de Adin-
kerkse Volksunie-militant Juul 
Haezebaert. Juul , tijdens zijn 
leven al een legende, overleed 
op 87-jarige leeftijd. 

Juul Haezebaert was in het 
Veurnse wijd en zijd bekend sds 
de schroothandelaar aan de 
Doomstraat te Adinkerke. 
Vroeger ook scheepslosser bleef 
Juul tot op hoge leeftijd eiktief 
cJs zelfstandig „oudijzermar-
chand". Zijn leven lang was 
niets voor hem te veel of te 
zwaar. Tot het einde bleef hij de 
harde werker. Al wat trager in 
de stap, maar met dezelfde be
zielde werkkracht „oud ijzer" 
kuisen, rangschikken, sorteren. 
Rechtvaardig en eerlijk: „Geen 
koper en ijzer door elkaar", zo
als zijn kinderen zeggen. 

Maar Juul was bovenal een 
Vlaamsgezind man uit één stuk 
die een band schiep. „Veel meer 
dan volk en vlaggen", zei de 
pastoor terecht op de plechtige 
uitvaartdienst. „Iets univer
seels, iets met ware identiteit, 
fier op de eigenheid, zichzelf 
kunnen zijn, als volk ook tot 
recht willen komen, geen vlag 
achterna lopen, maar haar dra
gen, zonder uitsluiten, durvend 
getuigen en dit volhouden." 
Geen gelegenheid, geen mo
ment, geen plaats liet hij on
gelegen om zijn diepe overtui
ging en zijn diep geloof in de 
bewustwording en de ontvoog
ding van het Vlaamse volk te 
verdedigen en te belijden. 

De ontelbare mensen die Juul 
gekend hebben zuUen hem blij
ven herinneren als een boek van 

DEBAT OVER 
SOCIALE 
ZEKERHEID TE 
KAPELLEN 
Volksunie-Kapellen organiseert 
een debatavond op donderdag 
11 mei 1995 om 20u. in het 
Kultureel Centrum „De Oude 
Pastorij", Dorpsstraat te Ka
pellen. 

Onderwerp: De toekomst van 
de Sociale Zekerheid. 

De sprekers kennen de pro
bleemstelling door en door: 

• Prof. dr. Danny Pieters, KU-
Leuven en voorzitter van de 
Vlaamse Onderzoeksgroep So
ciale Zekerheid 2002; 

B Jürgen Constandt, dienst
hoofd Verbond van Vlaamse 
Ziekenfondsen en kabinetsad
viseur bij Vlaamse minister Jo 
han Sauwens; 

• Debatleider is Wim Van 
Beeck, kaderlid bij de Kontro-
ledienst voor de Ziekenfond
sen. 

De toegangsprijs (99 fr.) is me
teen een steuntje in deze dure 
verkiezingstijden. Erg laag 
trouwens, als u de gratis rijstpap 
voor iedereen meerekent. 

De avond gaat door i.s.m. de 
VU-Brasschaat-Kalmthout. 

levenswijsheid, van bij elk kon-
takt altijd weer een groot of 
klein krachtig en sterk verhaal 
uit de harde werkelijkheid. Juul 
balde dan zijn vuisten en trok 
harde, ernstige lijnen in zijn 
getaand gezicht. „Zo w âs dat, 
en niet anders 1", want het leven 
was niet gemakkelijk. Hij en 
zijn echtgenote Angèle werden 
inderdaad niet gespaard van 
grote tegenslagen. Maar Juul 
bleef geloven in zijn levens-
droom, trouw aan volk, aan 
kerk en vaste waarden. Met 
steeds weer die nooit gebroken 

moed als het minder goed ging, 
en met een fundamentele bood
schap voor anderen: ,,Mijn 
beste vriend, wij moeten verder 
doen, niet opgeven, vooruit!". 
Dat was zijn testament, zijn 
^vens, zijn gebed. Juul, een 
voorbeeld voor ons allen... 

In een kort afscheidswoord 
sprak senator J a n Loones uit de 
buurgemeente Oostduinkerke 
volgende -woorden uit: „Juul , je 
zult ons altijd heel levendig bij
blijven. Hoe trots was je, toen 
wij op onze eerste gezamenlijke 
kampagnetocht, de mensen be
zochten waarop je sinds zovele 
jaren kon rekenen voor het 
plaatsen van de legendarische 
Adinkerkse borden. 

En gelukkig hebben wij het op 
film staan, hoe je ons statig 
meetroonde in dat even legen
darische oudijzerdomein van 
jou, voor die gelegenheid ver
sierd met kleurrijk propagan
damateriaal. Ze worden zeld
zaam, Juul , de mannen zoals jij, 
met een rotsvjiste Vlaamse over
tuiging en een onvoorwaarde
lijke trouw aan de idealen. 

Tot op onze laatste vergade
ringen, wanneer het al met meer 
zo goed ging met je, bleef je ons 
aanmoedigen, altijd met één of 
andere forse slagzin. De ver
gaderingen zuUen nooit meer 
zijn zoals vroeger, goede vriend 
Juul . Beste Angèle, kinderen 
en kleinkinderen en famUie: te
recht kunnen jullie trots zijn op 
deze goede man. Bedankt Juu l 
voor alles wat je voor ons was. 
We zuUen je missen Juul . Ook 
met jouw heengaan is Vlaan
deren weer een stuk armer ge
worden. En de hemel ongetwij
feld weerom een stuk rijker." 

(jhv) 

TUINIEREN AANLEREN 
Federale Autonome Centra or
ganiseert tot 30 juni 1995 door
lopend een opleiding Tuin ont
werpen, aanleggen en onderhouden 
voor mannen en vrouwen uit de 
regio Halle-Zennevallei. 

Wie hierbij nog wil aansluiten 
kan dat door zo vlug mogelijk in 
te schrijven bij Pieter Van den 
Broeck op 02/567.15.18 of 19. 

De lessen lopen iedere werkdag 

van 9-12u. en van 13-16u. aan 
de A. De Maeghtlaan te 1500 
Halle. 

Op maandagen: , ,Je tuin ont
werpen" door Steven Seghers. 

O p dinsdjig en donderdag: „ J e 
tuin aanleggen" door Pieter Van 
den Broeck. 

O p vrijdag: , ,Je tuin onder
houden", door Patrick De 
Jonghe. 

VLAAMS-BRABANT 

MEI 
Do. 11 HERENT: Vlaams-Bra-
bant Vlaams ? Guy Desolre tegen
over Willy Knijpers en Herman 
Van Autgaerden. Moderator Wim 
Janssen. Om 20u. in Parochiezaal, 
Van Bladelstraat 14. Inkom Gratis. 
Org.: Dosfelkring Herent. 

Za. 13 SCHERPENHEUVEL: 
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 DIEST: 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. 

Za. 20 EPPEGEM-ZEMST: 
Reuze-braadfeest van het VU-ar-
rondissement Halle-Vïlvoorde in de 
Schranshoeve vanaf H u . 30. 

JUNI 

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

Zo. 4 OUD-HEVERLEE: Bar
becue van VU-Oud-Heverlee, 
vanaf 12u. bij de Paters Don Bosco, 
Waversestwg. Info: Jef en Ciska 
(016/47.13.23). 



WIE VAN DE DRIE? 

SPANNING MOET ALLES GOED MAKEN 
Het werd al tot in den treure herhaald: het L) geen groot 
wetbaLkamploeoöchap. De kwaliteit ontbreekt. Eigenlijk 
zou niemand mogen kampioen worden. Anderlecht niet, 
Standard niet en Club Brugge niet. 

D
e regerende landskampi
oen bracht in vele jaren 
geen zwakker elftal tussen 
de lijnen en stapelde de 

wanprestaties op. Desondanks 
is de kans groot dat de titel in 
het Astridpark blijft. Standard 
mist vooralsnog klasse en even
wicht maar Waseige is zijn elftal 
aan het opbouwen. De Luikse 
trainer heeft recht op tijd en 
geduld. De financiële ruimte is 
bovendien beperkt. Standard 
heeft gezworen niet meer met 
geld te zullen of te kunnen 
gooien. Club Brugge heeft het in 
de voorbije maanden niet min
der bruin gebakken dan An
derlecht. 

HANDELSWAAR 
Ook in West-Vlaanderen werd 
er gegrossierd met -wanpresta
ties, werden de punten te grab
bel gegooid. Desondanks blijft 
men in het Ol3ntnpiastadion ho
pen. Winnen op Standard en 
puntverlies van Anderlecht bij 
AA Gent en voor Club wordt 
het onmogelijke bereikbaar. 
Van een vreemd en vooral span
nend kampioenschap gespro
ken. Want de medaille heeft 
natuurlijk een keerzijde. De ni
vellering naar beneden toe — er 
zijn grapjassen die het omge
keerde proberen te verkopen — 
heeft de spanning opgevoerd. 
Zowel thuis als uit ^verden de 
„groten" kwetsbaar. Het pu
bliek rccigeerde navenant. Vorig 

weekend speelden zowel 
Brugge, Anderlecht als Stand
ard voor nagenoeg uitverkochte 
stadions; het be\vijst alleen 
maar hoe moeilijk het is het 
„produkt" voetbal als handels
waar te omschrijven. Misschien 
moet het zelfs helemaal niet 
mooi zijn om goed te verkopen, 
als het maar spannend en on
voorspelbaar blijft. 

Desondanks mag een mens zich 
vragen stellen. Hoe kon de kwa
liteit zo snel afbrokkelen ? Is de 
lichting die vandaag de dienst 
uitmaakt intrinsiek zo veel min
der begaafd dan de generaties 
die gisteren en eergisteren de 
dienst uitmaakten en is daarmee 
alles verteld? Hebben als onze 
klubs de jeugdopleiding dan on
gegeneerd verwaarloosd ? We 
betvsajfelen veel. Alarc Degryse 
zou ook een spelbepaler ge
weest zijn in de vroege jaren 
tachtig. Een goede Bodart is 
Preud'homme of Pfaff waard. 
We kunnen zo nog -wel even 
doorgaan. Misschien liggen de 
problemen elders. In de geesten 
bijvoorbeeld. In de mentaliteit. 
Weinig voetballers, weinig in
dividualiteiten voelen zich nog 
geroepen het spel naar zich toe 
te trekken. Ook de beteren ver
schuilen zich in het kollektief of 
achter de taktische disciphne. 
Wie Molenbeek-Anderlecht 
heeft gezien met de ogen open 
kon er niet naa^t kijken. Aïarc 
Degryse besUste de match in de 

•' •^'^«W!^ 

Johan Bodkamp onderhevig aan de kuren van Ver^chueren. Wordt zijn vervanger een onverwachte nieuwe 
man of heet hij gewoonweg Neumann ? 

luttele minuten dat hij zich echt 
met de gang van zaken be
moeide. Niet dat hij zich voor-
of nadien verstopte. Neen. Toen 
speelde hij gewoon mee. Het 
schakeltje van de ketting die 
ongeolied over het kamwiel 
„hobbelde". 

NEUMANN 
Misschien wordt er in ons voet
bal te veel gedacht en gecijferd. 
Het draait allemaal om bud

getten, om rechten, om extra-
sportieve en bijgevolg indirekte 
inkomsten. De financiële kracht 
van de sponsor weegt veel 
zwaarder dan de bekwaamheid 
van de trainer die mede daar
door in de voorbije jaren aan 
belang heeft ingeboet. Niemand 
denkt er aan Johan Boskamp 
het statuut van toptrainer toe te 
kennen. Maar wanneer Ander
lecht „desondanks" toch op
nieuw kampioen moest worden 

VOOR DE ACHTSTE KEER 
Sunair Oostende, de basket-
balploeg van toerismekeizer 
Rudolf Vanmoerkerke, werd 
vorige zaterdag voor de achtste 
keer kampioen van België. Zes 
jaar na elkaar hadden de kus-
tjongens Racing Mechelen 
moeten laten voorgaan. Nood
gedwongen en met pijn in het 
hart. Racing Mechelen gooide 
er in die jaren veel geld te
genaan. 

Nationaal vs^erd zow^at alles ge
wonnen wat er te winnen viel 
maar internationaal w^as het 
een heel stuk minder. De kon-
frontatie met de eigen Me-
chelse en de specifiek Belgi
sche beperkingen doofden uit
eindelijk de wildste ambities. 
Racing, dat in zijn be^vogen 
geschiedenis zo'n vijftien kam
pioenstitels won, staat voor een 
periode van inlevering. Top-
speler Eric Struelens werd cJ-
vast overgemaakt aan Char
leroi. Voor vijfjaar. Het zou om 
een overeenkomst van om en 
bij de vijfentwintig miljoen 
gaan. Een mens vraagt zich af 
waar ze het geld halen. Aliaar 
daarover straks meer. 

NUCHTER MAN 
Oostende voor de achtste keer 
m vijftien jaar 's lands beste. 
Geen onoverwinneUjke ploeg, 
geen verzameling vedetten. 

Wel een hard werkend gezel
schap met een budget van om 
en bij de vijfenveertig miljoen. 
Geen schulden. Die w^orden 
immers jaarlijks door de voor
zitter bijgepast. Voor de baas 
van de Sungroep is zijn bas-
ketbalpleog zijn hobby. Maar 
een hobby die niet gemakkelijk 
is, wel moeilijk. Omdat de 
zoektocht naar geld jaarlijks 
twaalf maanden duurt — de 
Vlaamse televisiestations bren
gen immers maar uitzonderlijk 
rechtstreekse beelden naar de 
huiskamers - en omdat het 
almaar riskanter wordt grote 
transferbedragen over tafel te 
schuiven. 

Vanmoerkerke is evenwel een 
nuchter man. Hij zal niet gauw 
te ver springen. Hij kent de 
natuurlijke beperkingen van 
zijn vereniging en houdt er 
rekening mee. Hij smeedt het 
ijzer natuurlijk ook terwijl het 
heet is. Nu de voetbalploeg van 
de badstad uit de hoogste 
klasse tuimelde, is de tijd mis
schien rijp om het stadsbestuur 
wat dichter bij de basketbal
vereniging te brengen. Van
moerkerke wil graag een 
nieuwe basketbaltempel bou
wen in Oostende. Met plaats 
voor ruim vijfduizend toe
schouwers en faciliteiten voor 

de heren met de witte boorden 
en de champagne. 

Het basketbal wil in de sporen 
van het voetbal treden. Het 
brood en de spelen moeten 
worden verzoend. Vanmoer
kerke -wil zijn Sunair een duur
zame bestaansreden geven. De 
basketbalsport heeft immers al 
veel goden zien opstaan en 
verdwijnen. Het volstaat het 
palmares van het kampioen
schap te overlopen om het te 
begrijpen: Royal IV, Semailles, 
Antwerpse, Standard en Bus 
Lier. Komen en gaan liggen in 
deze sporttak dicht bij elkaar. 
Tot nu toe schijnen Oostende 
en Racing Mechelen, een tij
delijke terugval ten spijt, het 
best gewapend om weerstand 
te bieden aan de tand des 
tijds. 

WAALS VERWEER 
Ook in Wallonië, en zeker in 
Charleroi, probeert men er wat 
aan te doen. Al kan dat in de 
Borinage uiteraard niet gebeu
ren zonder aanzienlijke bij
stand van het stadsbestuur. 
Het Waalse basketbal probeert 
al jaren een landstitel te pak
ken, lierst waren er de Castors 
uit Braine, dezer dagen is er 
Charleroi; Tussendoor werden 
er in het Waalse land een aantal 
fusies gerealiseerd. De tering 

naar de nering zetten is een 
gebod en niet iedereen kan, of 
wenst, dit na te leven. 

Oostende puurt zijn kracht en 
zijn duurzaamheid uit zijn de 
dynastie Vanmoerkerke. De 
vader zal vermoedelijk, en ho-
pehjk voor de klub, op termijn 
worden opgevolgd door de 
zoon. Anders kunnen we niet 
uitleggen dat de groep Van
moerkerke vijftig miljoen in 
zo'n nieuwe bcisketbaltempel 
wil investeren. Al zal dit be
drag natuurlijk niet volstaan. 
Ook de stad zal moeten mee-
•werken. 

In het kielzog van zijn tri
omferende klub werd Jean-
Marc Jaumin verkozen tot 
speler van het jaar. Het betreft 
een Brusselse Kroaat die al vijf 
jaar voor Oostende speelt en in 
het afgelopen seizoen tot vol
ledige ontbolstering kw^am. 
Het mag verwondering -wek
ken dat de man geregeld op de 
bank zit, maar... in het systeem 
van coach Boot ontsnapt nie
mand aan die regel. Door veel
vuldig wisselen en konstant id
les geven w îl men de tegen
stander uitputten en op kracht 
en fysiek verslaan. De cijfers 
hebben de Nederlander in het 
gelijk gesteld. Dit seizoen al
thans. 

zal de Rotterdamse volksjongen 
in drie jjiar evenveel titels heb
ben gewonnen en dit met een 
elftal dat jaar na jaar kwaliteit, 
en nog een klein beetje, in
leverde. Is dat niet onwaar
schijnlijk? Over een mogelijke 
dubbele dubbel (kampioen
schap en beker) willen we het 
nog niet hebben. Boskamp zou 
zich dus goed in zijn vel moeten 
voelen. Desondanks wil hij de 
eerste ploeg de rug toe keren en 
zich in de toekomst vooral bezig 
houden met de opleiding Vcin 
jongeren. Wat zit daar achter? 
Onuitgesproken ergernis, ont
goocheling om de heersende 
mentaliteit, berusting, roeping? 
Vreemd is het alleszins al zal 
Boskamp daaromtent nooit het 
achterste van zijn tong laten 
zien. Daar is hij te wijs voor. 
Overigens weet hij beter dan 
wie ook dat Anderlecht met 
eigen zeden en gewoonten leeft. 
De komedie rond de naam van 
zijn opvolger staat daar model 
voor. Neumann zou al ruim 
veertien dagen hebben gete
kend maar desondanks acht de 
klub het nodig de pers, de pu
blieke opinie, de afscheidne
mende trainer en de supporters 
te moeten misleiden om god 
weet welke reden. Zielig maar 
karakteristiek. Anderlecht zou 
er trouwens goed aan doen zijn 
kommunikatiekanalen met de 
pers grondig te onderzoeken en 
te verbeteren. Het Laatste 
Nieuws ,,krijgt" neigenoeg al de 
primeurs uit het Astridpark. 
Daar staat natuurlijk wel w ât 
tegenover. Dat Anderlecht spe
lers en trainers benadert van 
klubs waar tegen in de beslis
sende fase van het kampioen
schap nog moet worden ge
speeld wordt tegenwoordig 
voor „doodgewoon" verkocht al 
bracht Robert Waseige daags 
voor Anderlecht-Standard in Le 
Soir de moed op daaromtrent 
vragen te stellen en bedenkin
gen te uiten. Het w^erd hoog 
tijd. 

Flandrien 
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KULTORTJE 
GERRIT KOMRIJ: 

KWETSBAARHEID VERMOMD ALS CYNISME 
Het tweehonderdste deel in de 
reeks Privé-domein, een goud
ader van autobiografieën, 
gaande van de „ontaarde" te
kenaar Georg Gross over de 
scherpzinnige Canetti tot de po
seur DaU, heet „De buitenkant" 
(„Ik ben een soort opblaasbaar 
opgerold piepertje. De mensen 
zien alleen de buitenkant. Het 
mooiste komt nog." Blz. 21) en 
is een soort zelfportret van 
dwarsligger Gerrit Komrij in de 
vorm van legsteentjes die samen 
een woordenboek vormen met 
als ondertitel „E^n abeceda-
rium". 

Ik heb niet alles van Komrij 
gelezen, maar wat ik gelezen 
heb fascineerde me. Ik heb me 
bij de lektuur geërgerd, instem
mend geknikt, me bedot ge
voeld of op het verkeerde been 
gezet. Maar onberoerd bleef ik 
niet. Ooit zag ik Komrij in een 
TV-programma van Adrician 
Van Dis. Die probeerde hem 
arglistig te vangen. Maar de 
jager werd prooi. Komrij hulde 
zich in de huid van een sja-
grijnige Isengrinus en won zijn 
slag. 

De Griekse tragediedichter Eu
ripides wordt als een vrouwen
hater beschouwd. Toch ken ik 
geen gevoeliger vrouwenpor
tretten als die van Medea en 
Iphigeneia. Geert Van Istendael 
stelt in zijn „Bekentenissen van 
een reactionair" zichzelf voor 
als een grimlachende toeschou
wer. 

Toch is hij dat niet. Want tussen 
de regels zit veel mildheid ver
scholen. Gerrit Komrij trekt 
zich op zijn eiland terug, be
klimt de Parnassus en bekijkt 
Vcindaar het menselijke gedoe 
met een soort misantropie die 
veel onzekerheid en schuwheid 
en, denk ik, ook tederheid ver
bergt. Zijn abecedarium Ijiat 
geen onderwerp onbesproken 
en telkens weer is zijn visie 
origineel, paradoksaal, mislei
dend of kameleontisch, met 
woorden die „zorgvuldig en 

Gerrit Komrij trekt zich op zijn eiland terug en bekijkt van daar het 
rmndelijke gedoe met een milde midantropie. 

spaarzaam zijn bijeenge-
schraapt" (Blz. 124) en waaraan 
lang is geschaafd en geslepen 
(,,E^n hermetisch gedicht 
schrijven, geen kunstje is kou
der. Duidelijkheid kost zweet." 
Blz. 55). Geen volk, kunststro
ming, ideologie of medium is bij 
Komrij veilig of buiten schot. 
En meestal zijn zijn scherpe 

pijlen trefzeker („Ik ben al he
lemaal niet ingehuurd om zoete 
broodjes te bakken." Blz. 137). 
Geen boeiender lektuur dan wat 
rebels is en dwars. Terwijl je van 
Komrij een hoekslag verwacht, 
word je geaaid. Maar vaak is het 
andersom. Komrij komt altijd 
verrassend voor de dag. Met 
een knipoog, een grijnslach, een 

DE PROVENCE VOOR DE VRIENDEN 
Reisgidsen over de Provence 
vind je bij de vleet. Dat deze 
streek in Frankrijk een van de 
geliefdste vakantiebestemmin
gen ter wereld is, ook voor 
Vlamingen, is daaraan niet 
vreemd. De Nederlandse joer-
nalist Rudolf Bakker schreef een 
ongemeen boeiende "reisgids 
voor vrienden", die we elke Pro-
vence-hefhebber zonder angst 
voor dikke boeken met kleine 
lettertjes w^arm aanbevelen. 

Hij troont de lezer-reiziger mee 
op routes doorheen de Provence 
en Cote d'Azur, benevens de 
Alpes-Maritimes en de Alpes-
de-Haute-Provence. Naast 
hoofdstukken over natuur, kli
maat, keuken, folklore, taal en 
literatuur en geschiedenis bevat 
de gids 24 nauwkeurig beschre
ven "routes", rijkelijk gestof
feerd met plattegronden en 
kaartjes. 

In de Provence, niet veel kleiner 
dan Nederland, zo merkt Bak

ker op, komt de auteur tot de 
,,enigszins benauwende vast
stelling dat zowat iedere vier
kante meter op die 31.000 km2 
geheel in beslag wordt genomen 
door ruïnes, grotten, holen, ro-
maanse kerken, vogel- en plan-
tenparadijzen, steeneiken, ci
pressen, parasoldennen, café-
terrjissen onder de platanen, 
kleine restaurants onder mach
tige micocouliers en ook heel 
vî at ellende, vervuiling, ar
moede, wanhoop, achterdocht 
en xenofobie." Een schitterende 
typering, al is de Provence niet 
in enkele regeltjes te vatten. Er 
zijn nog de koncentratie aan 
historische kunststeden met 
Avignon, Orange, Aix, Aries, de 
toeristenhorde's, de lavendel, en 
natuurlijk, ...de zon. 

Het meer dan 450 bladzijden 
tellende werkstuk maakt dui
delijk dat Bakker gedurende de 
twee jaar wsiarin hij aan het 
boek werkte zijn tijd niet ver-

beuzeld heeft. Het boek is door
spekt met ditjes en datjes. Het 
café-restaurant La Chèvre d'Or 
in Cabris aan de Riviera bvb. 
kreeg naast het bezoek van tal
loze beroemdheden ook regel
matig (toen al ex-) koning Le
opold III en Lilian Baels over de 
vloer, waaraan het gerucht ten 
grondslag ligt dat de beeld
schone bazin Huguette een bui
tenechtelijke dochter van Le
opold zou zijn. 

In tegenstelling tot vele andere 
reisgidsen is dit boek geen kijk
boek, de z^vart-witte illustraties 
zijn eerder schaars. Provence en 
Cóte d'Azur bevat tevens een 
handig overzicht van de ope
ningstijden van musea en mo
numenten, en een uitgebreide 
bibliografie en register. 

=» Provence en Cote d'Azur. Ru-
dolf Bakker. Vitg. De Arbeiders
pers, Antwerpen, 1995, 457 blx, 
1199fr. 

lapidaire zin doorprikt of on
dermijnt hij de myte en gezag, 
lïen etiket kan je op de man niet 
plakken. Want net als Van Gogh 
of Ensor is hij een unicum. 

Om de leeslust wat aan te scher
pen citeer ik een kleine bloem
lezing uit Komrij's tuin. 

,,Wat in Nederland avant-garde 
wordt genoemd bestaat uit het 
publiceren van drie cryptische 
zinnen per jaar." (Blz. I3) 

„Van de tv r̂ee grootste debi-
liserende krachten in de twin
tigste eeuw kwam er één uit 
Duitsland — Adolf Hitler — en 
één uit Amerika: Walt Disney." 
(Blz. 32) 

,,Een politicus wordt liever 
naast een populaire televisiester 
gezien dan dat hij een keer een 
•weekend thuis gaat zitten na
denken." (Blz. 131) 

,,Een nieuwslezer vertelt dat er 
300.000 kinderen omkomen van 
de honger. Iedereen vergeet dat 
meteen, maar men onthoudt wel 
de kleur van zijn das en of zijn 
haar goed zat." (Blz. 165) 

,,Nederlanders vervreemden 
graag — een toneelspeler die 
veertien dagen in New York is 
geweest komt al met een Ame
rikaans accent terug." (Blz. 
179) 

Wie weg wil van gebaande we
gen of voorgekauwde kost kan 
bij Gerrit Komrij terecht. Door
denken heet dat. 

(wdb) 

c& De Buitenkant. Een abece
darium. Gerrit Komrij. Uitg. Ar
beiderspers (privé-domein), Am
sterdam/Singel 262, Antwerpen. 
196 blx., 600fr. 

MET DANK AAN EDDY WALLY: 

NEDERLANDS 
IN HET KATALAANS, 
JAPANS EN HET CHINEES 

We berichtten er al eerder over: 
Stichting Ons erfdeel brengt re
gelmatig anderstalige brochures 
over het Nederlands uit. De 
jongste edities verschenen in het 
Katalaans, het Japans en het 
Chinees. De opzet van deze 
kleine boekjes is de kennis over 
het Nederlands in het buiten
land te verbeteren. 

De brochures bespreken, in een 
levendig verhaal, de groei en de 
ontwikkeling van het Neder
lands. De aandacht beperkt zich 
niet enkel tot het AN, msiar staat 

ook stU bij de belangrijkste di
alekten en bij de grammatika. 
Het verhaal van een taal, of in vrije 
Katalaanse vertaling La Uengua 
de vint milions de neerlandesod i 
flamenco, is leuk als kadoboekje 
voor wie op reis gaat naar het 
buitenland of daar famihe heeft 

o» Bestellen kan bij Stichting 
Ons Erfdeel, Murissonsstrant 
260, 8931 Rekkem, tel 
056/41.12.01, fax 056141.47.07, 
64 blx,, 300 fr. 

r^Êï»*Trwp '> 5f 

In memoriam W.E Hermans 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 13 M E I 

VIVEMENTDIMANCHE! 
Een makelaar wordt verdacht van moord op zijn ontrou^ve 
echtgenote en haar minnaar. Zijn knappe sekretaresse is op 
hem verhefd en trekt op onderzoek uit om zijn onschuld te 
bewijzen. Franse politiefilm van Francois Truffaut (1983) 
(zwart/wit met Fanny Ardent en Jean-Lx)uis Trintignant). (TV 
2, om 20u.35) 

TUCKER, THE MAN AND HIS 
DREAMS 
Biografische film van Francis Ford Coppola (1988) over de 
jonge industrieel Preston Tucker (Jeff Bridges) die een bijna 
perfekte wagen bouwt en daardoor openlijk gehaat wordt door 
zijn konkurrenten. (Ned. 1, om 2 1 u . l l ) 

BIG TOP PEE-WEE 
Komische avonturenfilm met de bizarre, stripachtige figuur 
Pee-Wee Herman, een 9-jarige jongen met het lichaam van een 
volwassene. (Ka 2, om 21u.30) 

Z O N D A G U M E I 

THE HAND THAT ROCKS THE 
CRADLE 
Boeiende variatie op Tie Nanny en Fatal Attraction, waarin een 
fatsoerJijk gezin in gevaar wordt gebracht door een duivels 
kindermeisje. Goed opgebouwde psichologische triller (1992) 
met Rebecca De Mornay en Annabella Sciora. (TV 1, om 
20u.20) 

HERSENBREKER 

Sean Cannery in de stripachtige Jame<) Bond-film Dianwndd 
Are Forever. Zondag 14 mei op Ka 2, om 22u.lO. 

MAANDAG 15 M E I 

STRANGER KISS 
Een steenrijke Amerikaanse makelaar is bereid de film Kdler'j 
KL)s te financieren op voorwaarde dat zijn knappe vrien
dinnetje de hoofdrol krijgt. Met Peter Coyote, Victoria Ten-
nant en Blaine Novak. (VT-4, om 20u.30) 

D I N S D A G 16 M E I 

UN HOMME ET UNE FEMME 
Een bij de weduwe en een weduwnaar leren mekaar kennen bij 
kostschool van hun respektieve kinderen. Deze simpele, 
romantische film van Claude Lelouch (1966) werd een we-
reldsukses, met Anouk Aimé en Jean-Louis Trintignant. (Ka 2, 
om 20u.30) 

D O N D E R D A G 18 M E I 

THE LONG RIDERS 
Gestileerde western van Walter Hill (1979) met de gebroeders 
Keach, Carradine, Quaid en Guest. Pamela Reed loopt als Belle 
Star tussen de schietpartijen door en Ry Cooder zorgde voor 
een prima soundtrack. (VT4, om 20u.35) 

V R I J D A G 19 M E I 

TANGO 
Franse film (1992) met PhUippe Noiret, Richard Bohringer en 
Thierry Lhermitte. Vincent, een piloot, heeft genoeg van de 
slippertjes van zijn vrouw en op een dag vermoordt hij haar en 
haar jonge minnaar. (TV 1, om 21u.20) 
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OPGAVE 40 
H O R I Z O N T A A L 

3. Doet denken aan iets om-
vangrijks, maar is eerder 
lachwekkend (7) 

8. Drank op basis van bruine 
bonen (6) 

9. Hoe bestaat het: een dief
achtig hemeUichaam ! (10) 

10. Gronden waarop geen hui
zen worden gebou-wd (6) 

12. Uiterst snelle temperatuur-
verhoging (8) 

13. Deze toon is zilver waard 
(2) 

14. Onjuiste mening (4) 

16. Moet in de praktijk nog 
blijken (10) 

17. Z o n gezwel begint hele
maal bij 't begin (5) 

18. Toestemming omzich op lat-
tetf voort te bewegpij ^(J) < j 

20. Dat drinkgenei vermeldt oóV 
wat er in zit (10) 

VERTIKAAL 

1. Die beesten hebben mis
schien wel een oogarts be
zocht (11) 

2. Op deze wijze kom je wel 
vooruit, maar slechts lang
zaam (9) 

4. Die heeft de trein verspeeld 
(11) 

5. Buiten gebruik gesteld (10) 

6. Op den Berg of aan zee (5) 

8. Hij is dan w êl oud, maar nog 
taai! (4) 

11. Is behangen met steen
vruchten (9) 

15. Deze muziekgroep kun je 
gerust op haar kop zetten 
(4) 

19. Bekoorlijk bosje haar (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 39 
Horizontaal ; 1. gevederd; 6. 
wandelingen; 7. J .L. Dehaene; 
10. valies; 11. tanend; 13. over
treffende trap; 15. triangel; 16. 
idioten; 17. snatert; 18. haast 
je. 

Vertikaal: 1. gedijd; 2. vele 

handen; 3. denken na de daad; 
4. rieken; 5. pakjesdreiger; 8. 
halveren; 9. vierkant; 11. tafel; 
12. sponde; 14. troost. 

Uit de juiste inzendingen van 
Hersenbreker 39 werd 
Kathleen Lenders getrokken. 
Zij woont in de Steenputten-
straat 14 te 3080 Vossem. Haar 

prijs wordt haar binnenkort 
toegestuurd. 

De gele briefkaarten met de 
oplossing van Opgave 40 die
nen in ons bezit te zijn ten 
laatste op maandag 22 mei, en 
dit op ons adres : Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Urinetest onbetrouwbaar", 
las Ahasverus 
Telkens een waterkansje 

© 

Gevangene leert cipiers 
Nederlands 
Le ver be manger... 

© 

Zwitserse Wacht 
vceer kompleet 
Als ze nu nog met 
Sabena vliegen! 

© 

40% kiezers nog onbeslist 
Mogen op 22 mei 
gaan stemmen 

© 

Dehaene past imago aan 
na rug-klachten ? 

© 

„BladUiizen en mieren 
rukken op" 
Dat pikt Dehaene wel! 

© 

EN OOK DIT NOG... 
W O E N S D A G 19 M E I 

HONGKONG, DE LAATSTE KOLONIE 
In Peking staat een klok die de tijd aftelt tot 1 juli 1997. Dan wordt 
Hongkong opnieuw een deel van China. Sinds 1848 was Hongkong 
een Britse kolonie en in de jaren zestig werden reusachtige 
ekonomische suksessen geboekt. De inwoners zijn niet erg te 
spreken over de „transaktie". (TV 1, om 22u.20) 

V R I J D A G 19 M E I 

PLACIDO DOMINGO: 
TALES FROM THE OPERA 
Placido Domingo, een van de ,,drie grote tenoren" van deze tijd, 
begeleidt de televisiecamera's achter de schermen van koncert-
zalen, tijdens de repetities van opera's, het aanpassen van de 
kostuums en de uiteindelijke opvoering zelf. Een boeiende do-
kumentaire serie, waarin hij in de eerste aflevering La Bohèine van 
Puccini dirigeert. (Ka 2, om 22u.30) 



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

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

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

AASGIEREN 
„De VU zou op sterven na dood 
zijn". Dit idee cilthans zou men 
ons graag -willen opdringen, niet 
in het minst in de media, doch 
vooral vanuit CVP-zijde. 

Ondertussen kenden we on
langs één van de meest dy
namische VU-kongressen van 
de jongste jaren, hebben we een 
bijzonder rijk en verfrissend 
programma voor Vlaanderen, 
zijn ŵ e sinds jaren de enige 
partij met rechtspersoonHjkheid 
en een doorzichtige financiële 
boekhouding, ontdekken ŵ e 
meer dan 1/3 vrou-wen op de 
kieslijsten, en staat er een heuse 
nieuw^e generatie van fi-isse en 
bek-wame jongeren op de eerste 
en aldus verkiesbare plaatsen 
als borg voor een degelijke ver
nieuwing in het beleid. 

O p sterven na dood ? 

Om diegenen, die het nog steeds 
niet willen zien of begrijpen en 
als aasgieren hopen op meer of 
juist minder VU (Knack, nr. 18: 
Toen sprak de koning), ijdele 

hoop en dito ontgoocheling te 
besparen: als Vlaamse Vrije De-
mokraten, sociaal, federaal, plu-
Tcilistisch en voorjil ongebon
den, zal de VU steeds blijven 
strijden tegen de verzuiling van 
onze samenleving en zich als 
dusdanig nooit „bekeren" tot 
een ongeïnspireerde en logge 
partij als bijvoorbeeld de CVP. 
Deze partij •wordt gegijzeld en 
blindelings geleid door enkele 
schimmige zuilenorganisaties 
als een ziekenkas, een vak- en 
een boerenbond, die, uit puur 
eigenbelang en wdnstbejag, op 
kosten van de belastingbetaler 
teren en menen hun wensen ais 
onze wetten te moeten opdrin
gen (o.a. het cifschieten van het 
MAP). 

Mede daarom zal men ons nooit 
die vrijheid, die ongebonden
heid, kortom de Volksunie kun
nen ontnemen! 

Peter Putseys, Kalmthout 

DE WARE BELGEN 
Op zondag 1-4 mei e.k. ver
zamelen de „ware Belgen" van 
de ,,asbl Contre Ie separatisme — 
vzw^ Tegen het Separatisme" in 
Brussel w^eer tegen de mogehjke 
uiteenvalling van het landje. 

Wie zijn deze mensen ? In april 
1993 kwamen reeds voor de 
eerste maal op straat in Brussel 
en volgens cijfers van de rijks-
^vacht waren er toen 18.500 
deelnemers. Het miHtante Bel-
gicisme is echt niet zo populair 
als sommige het w êl willen doen 
uitschijnen. Bij zijn overlijden 
brachten 67.000 mensen Bou-
de-wijn I een laatste groet. Bij de 
troonbestijging van zijn broer 
Albert II, enkele weken later, 
•waren er 25.000 toeschou-wers 
samengestroomd voor het Brus
selse koninklijk paleis (steeds 
cijfers van Binnenlandse Za
ken). 

Welk is de sociologische sa
menstelling van dit publiek? 
Zeker 70% is Franstalig, vnl. uit 
Brussel en de Vlaamsbrabantse 
Rand, meestal zijn het kato-

lieken en eerder rechts tot ex
treem-rechts gezinden. De 
nieuwe Belgicistische partijen 
rekruteren immers enkel in dit 
milieu. De partij BEB (België-
Europa/e-Belgique) is de schep
ping van de adelhjke familie de 
Mérode (franstahg, katoliek, 
rechts). BEB heeft vrij harde 
standpunten i.v.m. immigratie. 
Uit deze partij volgde de af
scheuring van de partij Unie. 
Dit is een verzameling konser-
vatieve yuppies. Op hun par-
tijkongres halen ze max. 50 
deelnemers en bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen 
scoorden ze tussen 0,2 en 0,5% 
van de stemmen op de enkele 
plaatsen waar ze opkwamen. 

Naast deze politieke folkore is 
er het meer gekende extreem
rechtse Front National. Het is 
een Belgicistisch-royalistische 
partij. Partij voorzitter-voor-
het-leven en tevens Europar
lementslid, Daniel Feret, kent 
geen woord Nederlands. De 
aanhang van het Front NationsJ 
is van bedenkelijk allooi. Denk 
maar aan het Brusselse gemeen
teraadslid Nadine Lemmens die 
de Hitlergroet bracht bij haar 
eedaflegging en aan de FN-mi-
htant Daniel Leskens die in 
Duitsland ging urineren op 
Joodse graven. 

Als straks de nieuw^e belgicisten 
zoals astronaut Dirk Frimout, 
zanger Toots Thielemans, voet
baller Paul Van Himst, auto
renner Jacky Ickx, PRL-bur-

gemeester Xavier de Donnea, 
enkele industriëlen, enz... zuUen 
betogen voor het behoud van 
het ene en onverdeelde vader
land „Belgique" dan zullen ze 
zich in „erg bruin gezelschap" 
bevinden. 

Mark de Vries, Lier 

ZANGFEEST 
Als één van mijn voormannen 
(MAO op het Zangfeest aan-
^vezig is wil ik dat weten. Zij 
hebben immers ook een voor-
beeldfunktie, en hun aanwezig
heid zo 4 weken voor de ver
kiezingen is een betere propa
ganda voor de partij bij de dui
zenden aanwezigen, dan tien
tallen affiches, of mooie foto's in 
W I J , waarvan de lezers tóch 
VU stemmen. 

Welnu: ik zag een heel „blok" 
van Vlciams Blokkers, samen. 
En duizenden hebben dat ook 
gezien. 

Ik zag 4 topmensen van de VU: 
Laurens Appeltans, Jos Truyen 
en Herman Lauwers, afzonder-
hjk, bij het verlaten van het 
Sportpaleis, en Nora Tomme-
lein op de vloer met de op
geroepen voorzitters. Uit De 
Standaard meende ik te mogen 
opmaken dat Jef Alaton aan
wezig was, ontevreden wegens 
de „separatistische toon van 
Portier". Pas in W I J (3 mei j.l.) 
las ik dat o.a. ook Bert Anciaux, 

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

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

INFO » 057/22.87.15 
"TSvêrtêntTe' 

uBknippen 

Walter Lu3^en en J a n Caudron 
er waren. En wie was er nog ? 'k 
Heb ze niet gezien, en velen met 
mij. 

Johann Vancoppenolle, 
Sint-Truiden 

ZOEKERTJES 
- B E T R E K K I N G - 23-jarige 
Industrieel Ingenieur Chemie. 
•4-tahg, zoekt passende betrek
king. Komt in aanmerking voor 
VDAB-stage. Aanbiedingen bij 
Oswald Van Ooteghem, 
09/230.72.87. 

- B E T R E K K I N G - 19-jarige 
juffrouw, diploma A6/A2 han
del, vlot drietalig, zoekt péis-
sende betrekking, bij voorkeur 
te Gent of omgeving. Aanbie
dingen bij Os-wald Van Ooteg
hem, 09/230.72.87. 

nv de winne-fabrisac 

/ mIjrostrMt 128 
/ B 9300 sohoonaarda 

^ ' dandarmonds 
0Ba/4S as 04 - 42 39 16 

druMtery 

^po 

repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk 
directinail 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontoioetingscentniin 

^ De Gulden Spoor 

rechtover ui^ng parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 
' dranken 
' snacks 

* restaurant 
* zaal voor 50 pers. 

^ DEVRIESE ^ 
woonveriichting 

baron ruzeltelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-ooslkamp^ 
V 050 35 74 04 , ' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

Wi| hebben hart en tijd voor U 

Gordijnen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

Misschien het mooiste hotel 
in Vlaanderen!!! 

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

Spec arrangementen met dubb. Whirlpool in de kamer. 
.— ^ jQ ^ Brugge/Oostende. 

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

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

Brood- en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

. \ HERENKLEDING: 

f Vèrmees 
' , y Steenhouwersvest. 52 

— A N T W E R P E N 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 
VLOER en MUURTEGELS 

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

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

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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ü 
DE VU-LANDDAGEN: 

MIJLPALEN NAAR DE 
GROTE DOORBRAAK 
Op 19 juli 1959 ging te St.-Kwinteiu-Lennik de eemte 
landdag van de Volköunie door. De bijeenkonut, een 
initiatief van militanten uit Brudöel-Halle-Vilvoorde, moet 
gezien worden in de bewogen politieke éfeer wan eind de 
jaren vijftig. Het probleem van de talentelling en de 
taalgrend woj aan de orde en de Franstalige uitzaai vanuit 
Briidöel naar het VLianue ommeland dtond in de ak-
tualiteit. De Vlaamse dag in Lennik zou de eerste van vijf 
opeenvolgende landdagen zijn, mijlpalen naar 1965, het 
jaar van de grote doorbraak. 

D
e tema's v a n de eers te 
Vlaamse dag te Eizer ingen 
(S t . -Kwin tens -Lenn ik ) 
w a r e n de hete hangi jzers 

van t o e n : beveihging van he t 
Vlaams erfgebied, a rbe id en 
we lvaa r t in •waardigheid, 
Vlaamse demokra t i e en E u r o 
pese hor izon. Al deze ve rzuch
t ingen zouden gereal iseerd w o r 
den „ d o o r federal isme en zelf
bes tuur" . 

N ie t m i n d e r dan zes sp reke r s 
s tonden op he t lijstje: L u d o 
Sels, Achiel Van M a l d e r e n , D a 
niel D e c o m n c k , Leo W o u t e r s , 
W i m J o r i s s e n en F r a n s Van de r 
Eist . Voor p laa ts van samen
koms t w e r d Eizer ingen, een 
d o r p in de gemeen te Lennik , 
gekozen . 

MOLENHOEVE 
O n g e v e e r 1000 mensen w o o n 
den de dag bij, voornamel i jk uit 
B r a b a n t m a a r ook ,,uit a n d e r e 
gouvi'en w a r e n ze o p g e k o m e n 
om getuigenis af te leggen v a n 
de l evenskrach t van de Volks
unie en v a n d e levenswil van het 
Vlaamse volk ." 

D e vers laggever in het par t i j 
b lad k o n m e l d e n : „De bezoekend 
van de Vlaanue dag werden op de 
prachtige fee^tweSe onthaaD, op een 
hoog gelegen Molenhoeve, een na
tuurlijke heuvelrug met een breed 
uitzicht over de deinende korenvel
den. Rondom de weQe wapperden een 
20-tal leeuwenvlaggen hoog in de 
zomerbried en op de heuvel zelf rezen 
nog twee leeuwenmodten met tud-
jenin een grote Vlaanue Leeuw aL 
achtergrond terzijde omringd door de 
Nederlandse en Europede vlag." 

's Avonds t rok de menig te neiar 
a f spanning D e K r o o n in O. -L. -
V r o u w - L o m b e e k . D o o r de wel
wi l lendheid van de do rpspas 
toor k o n d e n de aanwez igen een 
bezoek b r e n g e n aan de ke rk o m 
er het v e r m a a r d e re tabe l „kost
baar specimen van de beroemde Bra
bantse houtsnijkunjt te bewonde
ren. " 

E n de opge togen vers laggever 
bes loot : „Het mrichtend komUee 
mocht menigvuldige gelukwensen in 
ontvangst. Na enkele versnaperin
gen werd in de feestzaal de dans 
geopend en zelden zag men zulk een 
gezellige atmosfeer en open kame
raadschap, zulk een waarachtige 
familiegeest," 

VAN DIEREN 
D e tweede l anddag (29 mei 
1960) viel samen met twee an 
de re poli t ieke manifestat ies . Te 
Brussel v ierde de B S P - P S B 
h a a r 75ste verjaardjig en te Ant 
w e r p e n w e r d F r a n s Van Cau -
welae r t (80 jaar en 50 jaar ka
merl id) gehuld igd . O m d a t op de 
tweede l anddag de 80-jarige 

Vlaams-na t iona le pol i t ikus E d -
m o n d Van D i e r e n gehuld igd 
w e r d ti telde „ D e Volksunie" 
met de nodige t ro ts da t er meer 
volk (ongeveer 5.000 m a n ) voor 
Van D i e r e n w^as o p g e k o m e n 
d a n voor Van Cauwelae r t . E n 
over de B S P : „ Te Brussel betoogde 
een overrijpe partij, nog slechts voor 
een klem deel idealistisch en gro
tendeels verburgerlijkt en arrivis-
tisch." W a a r m e e de steller het 
kon t r a s t a a n t o o n d e me t he t en-
toes iasme da t hij in Lenn ik h a d 
gezien. 

D a t j aa r w a r e n ook de a n d e r e 
provincies ru im aan\vezig : „ Tal
rijk was de groep uit Aalst, tientallen 
wagens waren er uit Gent, maar de 
kroon spande Antwerpen die een 
karavaan van 63 wagens, genum
merd van 1 tot 63, gevormd had." 

H e t p r o g r a m m a zag er kuns t 
z innig uit. N a a s t het muziek
k o r p s v a n de Blauwvoe tvende l s 
t r ad k u n s t g r o e p Wolfsangel op 
en zong bar i ton Victor Van 
F r a n c h e n Vlaamse l iederen. D e 
t o e s p r a k e n b e h a n d e l d e n „de hui
dige tijdsstromingen: federalisme is 
een eis van deze tijd." N a m e n s de 
s t uden t en sp rak W a l t e r Lu3^en. 
O o k Danie l Decon inck en L u d o 
Sels b e k l o m m e n he t spreekge
stoelte, gevolgd door W i m J o 
rissen en F r a n s Van de r Eist . 
La t e r op de avond speelde he t 
„ontspanningsorkest Stan Philips" 
t en dans . 

;VR'J /̂ CDERAAL 
VLAANDEREN 
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2'SL&NDDAC 
29 mei iseo Ie IS u. In open lucht 

S f . - K w i n t e n s - L E N N I K cBrabano 

„GROETEN" 
Aangespoord d o o r dit sukses 
w e r d op z o n d a g A jun i 1961 
o p n i e u w een l anddag gep land . 
D i t kee r mik ten de oganisa toren 
op het dubbe l aanta l a a n w e 
zigen. O p 10 juni k o n „ D e 
\ b l k s u n i é ' d a n ook ti telen 
„10.000 man eisten federaal Vlaan
deren " 

H e t •was slecht •weer die dcig 
m a a r da t d r u k t e het entoesi-
asme niet. A a n he t p r o g r a m m a 
w e r d e n , ,provinciale g roe t en" 
toegevoegd. N a m e n s L i m b u r g 
sp rak ir. Colemont , voor Wes t -
V laande ren dr. Devo lde re , na
m e n s Oos t -V laande ren dr. Ri
c h a r d Van Leempu t t en . Karel 
Dil len b rach t de A n t w e r p s e 
groet . Achiel Van M a l d e r e n ver-
tegen^woordigde de provincie 
Braban t , hij had ook de t aak 
Eximond Van Die ren te geden
k e n die onde r tus sen over leden 
w a s . Danie l D e c o n i n c k en 
F r a n s Van de r Eist sloten de rij 
sp reke r s af. 

D e z e l anddag w e r d ook bij
g e w o o n d d o o r een delegatie ui t 
Zu id -Vlaande ren , a a n he t hoofd 
e.h. Geldof, een prof te Dovv^aai; 

ui t Bre tagne •was e r de joernal is t 
N e d U r v o a s . D e Bre toen sp rak 
de h o o p uit da t Bre toense en 
Vlaamse federalisten met an
dere Eu ropese geli jkaardige be
weg ingen ooit in een b r e d e fe
deral is t ische organisat ie zouden 
k u n n e n samen^werken. 

Voor het eers t w a r e n ook enkele 
joernal is ten aan^wezig: J a n 
N u y t s van 't Pallieterke en J a n 
M e r c k x van Het Handelsblad. 

OP TV 
Voor de 4de l anddag (3 juni 
1962) w e r d naa r Asse-Walfer-
gem uitge^weken. Di t kee r •werd 
het een w a r e machtsontp loo i ing 
•waar de pe r s niet naas t k o n 
kijken. H e t agen t schap Belga 
h a d een k o r r e s p o n d e n t ge
s tuurd , de mees te dag- en •week
b laden een r e d a k t e u r met fo
tograaf, zelfs rad io en T V •waren 
aanwezig . „Dit wijst erop, atdus 
het weekblad, dat men met de Volks
unie en het federalisme steeds meer 
rekening begint te houden." Terwijl 
iedereen ver \vacht te da t he t TV-
vers lag aan de magere kan t zou 
zijn „is het dan een filmstrook van 
normale lengte geworden die zon
dagavond voor het scherm werd af
gedraaid. Het was een degelijk en 

JOZ. DESMET(ASSE): 

HET WERK VAN STILLE HARDE WERKERS II II 

J o z . D e Sme t uit Asse •was 
n a u w b e t r o k k e n bij de orga
nisatie van de l anddagen . Hij 
ver te l t hoe de gedach te ont
s tond. 
J o z . D e S m e t : „Het idee om een 
Vlaamse dag te organiseren groeide 
na een vergadering te Asse met 
Daniel Deconinck. We zouden wat 
gaan doen om de eigen streek 
wakker te schaden maar vooral om 
de rand van Brussel in de be
langstelling te brengen. De bij
eenkomst zou landdag geheten 
worden. Met een driemanschap 
werd de hele zaak ietwat over
moedig maar vol jong entoesiasme 
in mekaar gestoken. 
Van financiering of een sterke 
onderbouw was geen sprake, maar 
wel veel goede wil en moed. Dank zij 
veel bereidwillige mensen kwam 
alles tot stand." 
's Avonds •vroeg D e Sme t zich 
af •waaraan hij en zijn m a k k e r s 
we l b e g o n n e n •waren. 

J . D e S m e t : „ Organisatie was er 
wel Er waren de werkers, de pro
pagandisten, de plakkers, de schil
ders, enz. Een flinke ploeg Lie-
dekerkenaren stond in voor het 
zware werk ter plaatse en de nacht-
bewaking. Er moest een podium 
gebouwd worden en vlaggemasten 
geplant, de bewegwijzering werd 
met witkalk aangebacht, in kalken 
hadden we natuurlijk grote er
varing. Van overal werd gerief 
aangebracht met een lichte vracht
wagen, later kwam er een kamion 
en zelfs een opligger aan te pas." 

Voor he t p o d i u m •werd een 
pla t te l a n d b o u w e r s k a r ge
zocht en afgedekt met doeken , 
geleend bij een begrafenison
dernemer , hoge spa r ren dien
den als v laggemasten . 

J . D e S m e t : „Eigenlijk liep alles 
vlot van stapel en het meeste werk 
werd gratis gepresteerd of geleverd. 
We werkten er met plezier aan ! 

Over het programma werd na
tuurlijk oneindig gediskussieerd, 
het moest sober blijven, de bind-
teksten werden afgewisseld door 
zang. Aan sprekers was er geen 
gebrek. Iedereen was het vlug eens 
om Ednwnd Van Dieren te vieren. 
Sommigen hadden wel wat aan te 
merken op zijn figuur maar de 
man was ons toch steeds trouw 
gebleven, tot aan zijn dood!". 

J o z . D e Sme t wil me t zijn 
getuigenis niet zomaa r een 
verhaalt je ui t he t ver leden ver
tellen m a a r hu lde b r engen aan 
alle stille w e r k e r s . 

J . D e S m e t : „De vele hand
drukken en zelfs tranen hier en 
daar waren de schoonste beloning 
voor de inzet van zoveel getrouwen. 
Het sukses van de landdagen heeft 
ongetwijfeld meegeholpen om de 
VU-doorbraak in 1965 nwgelijk te 
maken !" 

-^B^ 

^ VOLKSÜ^^ 

goed overzicht van wat de landdag 
was geweest." A n d e r s •was het 
gesteld met de rad iober ich tge
ving. „ Waar te 7 uur nog niemand 
wist dat er te Asse 15.000 man bijeen 
was gekomen en waar men te 10 uur 
in een super-kort bericht deze fe
deralistische geloofsbelijdenis mee
deelde. " 

Pau l Alar tens \as tal van te
l eg rammen voor, een uit Eklin-
gen schandvlek te de gebieds-
roof; vanui t Komen-Br ie len 
eiste men een onde rzoek n a a r de 
taa lgrens in Zu id -Wes t -Vlaan
deren . Ui t Z a v e n t e m k lonk het 
t e legram „Zaventem zegt niet 
Brussel-Nationaal maar Brussel-
federaal". D e mees te te legram
m e n k^wamen ui t de r andge 
meen ten . Verde r •waren er uit 
Argent in ië , Bre tagne , Zuid-Ti -
rol en F rans -Vlaande ren . D e 
aan^wezigen s t uu rden een tele
g r a m naa r eers te-minis ter T h e o 
Lefèvre. „15.000 deelnemers aan 
de vierde federale landdag en hon
derdduizenden anderen in gans 
Vlaanderen bezweren u de hand niet 
uit te steken naar het Vlaams erf-
geb'ied en verwittigen u voor de ge
volgen voor Uen uw regering." 

D e groe t uit N e d e r l a n d w e r d 
geb rach t door H e n k Wal tmans , 
een Voerenaa r b r a c h t „de groet 
uit Overmaas", n a m e n s de stu
den ten sp rak Willie Sonck en 
een brief van •wedu^we Dosfel 
w e r d voorgelezen. 

D e z e massaa l bijge^woonde 
l anddag w e r d besloten door toe
s p r a k e n van W i m J o r i s s e n en 
F r a n s Van de r Eist . 

KONGOLEES WARM 

D e 5de l anddag (9juni 1963) 
s tond volledig in het t eken van 
„de Vlaamse gebiedsroof". D a a r o m 
•werd de facil i tei ten-gemeente 
W e m m e i gekozen . E r bes tond 
b innen de part i j leiding ech te r 
diskussie omt ren t deze lokatie. 
Toch d r u k t e Dan ie l Decon inck 
zijn wil door. 7.500 mensen b o 
den zich voor de l anddag aan, 
het ^vas een sn ikhete dag. „Kon
golees warm" schreef he t V U -
weekb lad . 

D e k u n s t g r o e p F r o d iende ter 
elfder u re af te haken , , ,bevel 
van h o g e r h a n d " heet te het . 
M a a r het op t r eden van de ex
t r avagan te k l e inkuns tenaa r Kor 
van de Go ten maak te veel goed. 
O p n i e u w tal van s p r e k e r s : D a 
niel Decon ink , een •werkloze ar
beider, M i k Babyion en voor
zit ter Van de r Eist. 

N a deze vijfde en laatste land
dag n a m e n de moeil i jkheden 
met kamer l id D e c o n i n c k g ro 
tere v o r m e n aan, het Brusselse 
kamer l id d r o o m d e van een 
b r e d e f rontvorming w a a r i n de 
V U als Vlaams-nat ionale parti j 
h a a r identi tei t d re igde te ver
hezen. D e z e onenigheid d u u r d e 
nog tot midden n o v e m b e r '63 en 
pas nada t voorz i t te r Van de r 
Eist er op he t par t i jkongres van 
M e c h e l e n een einde aan h a d 
gemaak t . 

(mvl) 

WOENSDAG 10 MEI 1995 


