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MET HART EN ZIEL 

I
n het 40ste jaar van haar be
staan mag de Volksunie beleven 
dat Vlaanderen voor het eerst 
een eigen parlement kiest. Of de 

stichters van de partij in 1954 
gedacht hebben dat deze verzuch
ting nog deze eeuw werkelijkheid 
zou worden, weten wij niet. Wat 
wij wél weten is dat zij toen luidop 
droomden om de bestaande een-
heidsstciat tot een federale bonds
staat om te bou'wen „opdat Vla
mingen en Walen hun strikt eigen 
belangen zelfstandig zouden kun
nen behartigen." 

Via onverdroten aktie binnen en 
buiten het parlement hebben dui
zenden Vlaams-nationalisten hun 
gedurfde droom opgedrongen. 
Om de traditionele partijen, de 
bewaarders van de unitaire staat, 
op die weg te dwingen was kei
hard oppositiewerk nodig. Staats
hervormingen zonder de Volks
unie waren niet mogelijk omdat de 
partij de blauwdruk van het fe
derale België op zak had. Niet alle 
pogingen waren suksesvol, in een 
demokratie beslist men niet alleen. 
Maar de balans van de jongste 
ronde, het St.-Michielsakkoord, is 
dermate verregaand dat het laatste 
carré bewaarders van België van

daag met enkele duizenden door 
Brussel marcheert. Ook de di-
nastie heeft zich aangepast. Deze 
evolutie heeft tot in het verre 
buitenland verwondering ver
wekt. Landen op weg naar re
gionalisering komen hier ,,het fe
derale model" bestuderen in de 
hoop daarmee hun nationalitei-
tenkonflikt op te lossen. 

De Volksunie is ook met andere 
zaken dan staatshervormen bezig 
geweest. Naast zorg voor nieuwe 
strukturen was ze steeds bekom
merd om het welzijn van de be
woners. 

Zo voerde zij strijd voor werk in 
eigen streek en maakte zij zich als 
eerste politieke partij bezorgd ora 
de leefbaarheid van de omgeving 
waarin mensen wonen en werken. 
Een zorg die de jongste jaren 
gestalte kreeg in haar strijd tegen 
het gebruik van gevaarlijke groei-
middelen in de vleesnijverheid. En 
omdat Vlaams-nationalisten zich 
ook verantwoordelijk voelen voor 
de geringsten stelden zij reeds in 
1971 een levensminimum voor. Als 
dragers van het pacifistische ge-
dachtengoed bekampten zij steeds 
de moorddadige wapenhandel en 
namen het op voor alle volkeren en 

kuituren in verdrukking. Ten 
slotte is de VU steeds voorstander 
geweest om met alle taaigenoten 
waar ook in de wereld een Ge
menebest van Nederlandstaligen 
te vormen en het erfdeel van de 
Nederlandse stam te behoeden. 
De Volksunie heeft veel van haar 
programma verwezenlijkt en de 
vraag of de pcutij nog nuttig is 
voor de toekomst wordt gesteld. 
De vraag is het leidmotief van deze 
verkiezingen. Wij hebben in vo
rige kommentaren reeds antwoord 
gegeven, maar wij doen het op de 
vooravond van 21 mei nogmaals. 
De jongste staatshervorming gaf 
het unitaire België nieuwe struk
turen, Vlaanderen krijgt een eigen 
parlement maar daarmee is het 
Vlaamse zelfbestuur niet voltooid. 
Integendeel, het begint pas nu! 
Het Vlaamse parlement is slechts 
een stap dichter bij de vormgeving 
vcui Vlaamse zelfstandigheid. De 
Vlaamse raad van gisteren w^as 
nog geen volwaardig parlement. 
Het zal morgen een eigen stijl en 
kuituur moeten ontwikkelen, het 
zal moeten groeien en, in tegen
stelling tot de Belgische parle
menten, dé ware vertegenwoor
diging van het Vlaamse volk wor
den. En op dat vlak is nog alles te 
doen. 
Het Vlaamse parlement zal niet 
alleen gekonfi^onteerd worden met 
vraagstukken die zich vanuit de 

eigen maatschappij opdringen, 
ook Europa en de wereld zullen er 
hun intrede doen. Hoe zal daarop 
gereageerd worden door de 
Vlaamse volksvertegenwoordi
ging? Met typisch Belgische re-
fleksen of met een eigen visie? 
Welke rol zal het Vlaamse par
lement in de Europese Unie willen 
en kunnen spelen? Hoe zal het 
reageren op interkontinentale uit
dagingen? Zeker niet als „een 
stukje België" maar als een vol
waardige, zellbewTiste natie! Hoe 
zelfbewust zal afhangen van de 
kwaliteit van de verkozen man
datarissen en de regeringsleden. 
Ons parlement zal geen Janus-
parlement zijn: half-Vlaams, half-
Belgisch; maar een Vlaamse en 
demokratische assemblee. 
In dat Vlaamse parlement zal een 
VU-fraktie aan"wezig zijn. De par
tij heeft er de ideeën, de man
kracht, de liefde én de overtuiging 
voor. 
Met hart en ziel voor Vlaanderen, 
luidt het terecht. Voeg aan deze 
intentie nog „hersens" toe en de 
kiezer vindt de ideale waarborg 
voor zijn stem. 
Een VU-stem op zondag 21 mei is 
de bezegehng van 40 jaar strijd 
voor eigen strukturen méiar tevens 
de aanzet voor de inhoudelijke 
uitbouw van een goed Vlaams 
zelfbestuur. 

2VIaurits Van Liedekerke 
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DOORDEWEEKS 

• De KULeuven heeft een 
nieuwe rektor. De gelukkige 
heet André Oosterlinck en 
mocht zich al dadehjk ver
heugen in studentenprotest 
tegen zijn persoon. Een be
ter begin kan een rektor zich 
niet wensen. 

• Barbara Dex heeft on
getwijfeld een leuk weekend 
achter de rug. Haar Waalse 
koUega-zanger en opvolger 
op het Eurovisiesongfestival 
Frederic Etherlink wist de 
20ste plaats in te nemen. 
Slechts drie deden beter. 
Winnaar w^erd Noorwegen 
met een viool en een ont
zettend ongeïnspireerde 
tekstschrijver (24 w^oorden 
om precies te zijn) en een al 
even zielloze komponist. Of 
hoorde alleen de VRTn de 
gelijkenis tussen het win
nende lied en dat van een 

f roep Brusselse straatmuzi-
anten ? 

• Trikolore vlaggengezwaai 
en traantjes vrijdagavond in 
de studio's van VTM. De 
Schotense Véronique — ik 
zing hever in het Engels — 
D e Koek, luisterend naar de 
cijfers 87-60-90, mag zich 
een jaar lang Miss België 
noemen. Voorwaar een eer! 
Melden we nog dat ze 'iets in 
de media^vereld wil gaan 
doen', maar dat wist u on
getwijfeld al... 

OUDE BELGEN 
Met z'n 6.000 waren ze, de oude 
Belgen. Wie de betoging van de 
VZW Tegen Separatume door de 
straten van Brussel zag gaan, 
kreeg immers de indruk dat het 
hoofdzakelijk oudstrijders en 
hun familie waren die voor een 
dag geprofiteerd hadden van de 
60% korting die de NMBS gaf 
voor een ritje naar Brussel. 

Deze 6.000 wandelaars bew^e-
ren model te staan voor de 80% 
in'woners van België, de zwij
gende meerderheid, die zich re
soluut zou kanten tegen een 
verdere federalisering en nog 
het liefst van al zou terugkeren 
naar de periode voor W O II. In 
1993 hadden de unitaristen ook 
al de stapschoenen aangetrok
ken en vonden toen veel mas
saler de weg naar de Vlaamse 
hoofdstad. Dit jaar konden de 
organisatoren zich w êl verheu
gen (?) in de aanwezigheid van 
een kleine delegatie van het 
Front National. 

De vzw het weten dat er twee 
jaar geleden nog met schaamte 
gesproken werd over de Walen 
die de door de Vlamingen zuur 
verdiende centen verkwikten. En nu 
wordt er dus geschreeuwd dat 
het maar eens gedaan moet zijn 
met die misbruiken. De vzw 
vindt dat dus niet door de beu
gel kunnen. Het zegt iets over 
het werkehjke opzet van de, 
overwegend Franstahge, beto
gers. Dat de Vlamingen nu on
omwonden voor hun rechten 

durven opkomen kunnen •we 
slechts toejuichen en is niet in 
het minst de verdienste van de 
VU. 

NIET VOOR
AKKOORD (?) 
De bronnen van SP-voorzitter 
Loui) Tobback zijn niet altijd even 
helder als die van Spa. Althcins 
dat bev^reren de CVP en de 
VLD. Tijdens het verkiezings-
kongres van de socialisten vs'erd 
immers gew^ag gemaakt ^'an een 
voorakkoord tussen de kato-
lieken en liberalen over koa-
htievorming voor de komende 
Vlaa.mse regering. 

De SP-burgemeester stelde dat 
Van den Brande zich zo een beetje 
had laten gebruiken door de 
VLD. Eerstgenoemde zou zich 
verder mogen vermaken met, 
w ât hij noemt, een Vlaams be
leid, waardoor laatstgenoemde 
eindelijk zou kunnen bereiken 
•waX zij al 7 jjiar wil: terug in de 
federale regering. De CVP zou 
het immers niet kunnen maken 
om op Vlaams nivo met de h-
beralen te regeren en op fe
deraal vlak met de sociaKsten. 

CVP en VLD ontkennen in alle 
talen, de bijna-SP-Europarle-
mentair houdt echter voet bij 
stuk: w^aar rook is, is vuur. Daar 
•weten ze bij de SP inmiddels 
alles van. Als deze SP-senator 
gelijk heeft, dan toont dat nog

maals aan hoezeer de traditi
onele 'Vlaamse' partijen inge
nomen zijn met het algemeen 
Vlaams belang. Vlaanderen ge
bruiken om bestuursverant-
•woordelijkheid te nemen op het 
federale vlak: CVP, VLD, noch 
SP hebben het geduld om ermee 
te w^achten tot na de verkie
zingen. 

VERDRAG 
VAN LEUVEN 
Afgelopen weekend onderte
kenden 5 partijen, -waaronder 
de VU, en de sociale partners 
het Verdrag van Leuven dat komaf 
•wil maken met de •werkloosheid. 
Het Blok, noch het A B W voel
den zich geroepen om het ver
drag mee te ondertekenen. 

In 2003 zou de w^erkloosheids-
graad teruggebracht moeten 
zijn tot maksimaal 5%. In ab
solute cijfers: 350.000 werklo
zen minder in 8 jaar tijd. Hoe 
dat precies moet gebeuren staat 
nog niet vast, wel is ge^weten dat 
het een miks moet worden van 
zeven sub-oplossingen. Deze 
behelzen een duurzame ekono-
mische groei, arbeidsherverde-
hng, loonkostenvermindering, 
hervorming SZ, ontwikkeling 
van nieu^we vormen en sektoren 
tewerkstelling, strijd tegen 
zwartwerk en vorming. 

Positief nieuw^s daarbij is de 
intentie om de werkloosheids-

norm als een bindend doel 
voorop te stellen. Het volledige 
beleid zou daarmee rekening 
moeten houden als was het een 
even d^wingende norm als die 
van Het Verdrag van Maastricht 
(begroting in even-wicht, terug
dringen staatsschuld tot 60% 
van het BNP). Voorts -werden 
de werklozen vrijgesproken van 
schuld voor hun werkloosheid, 
w ât niet wil zeggen dat de in
dividuele werkloze so-wieso vol
ledig onschuldig is. 

MET DE FIETS 
Zondagnamiddag w^erd de Ant-
w^erpse Waaslandtunnel (ook 
•wel 'konijnepijp') om^wille van 
enkele ongevallen afgesloten 
voor alle verkeer. Geen nieuws 
ware het niet dat de slachtoffers 
allen fietsers waren. De schade 
beperkte zich tot de voor fiet
sers gebruikeUjke schaafwon
den. 

De Antwerpse binnenstad -werd 
voor een keer autoluw^ gemaakt 
en bood op die manier aan en
kele tienduizenden fietsers de 
mogelijkheid om de stad te be
zetten. De pas opgerichte Fiet-
derdbon? kon zich verheugen in 
1.700 nieu-we leden op één dag, 
waarschijnlijk goed voor een 
•wereldrekord leden-werving. 
Dat is positief nieu-ws voor de 
almaar zw^akker -wordende fiet
sende weggebruikers. Opmer
kelijk gegeven in het geheel is 
het feit dat de nieuwe Fiet
sersbond als een Belgische or
ganisatie naar buiten treedt. Op 
zijn minst vreemd voor -wie ^veet 
dat Verkeer hoofdzakelijk een 
ge^westehjke aangelegenheid 
is... 

Terzelfdertijd fietsten ook een 
kleine 200 mensen mee in een 
tocht voor verdraagzaamheid 
georganiseerd door Hand in 
Hand en VAKA. Eindpunt •was 
het Fort van Breendonk waar 
de oorlogsgru-welen herdacht 
werden. 

BELGACOM 
John Gooddenti, de nieu-we 'grote 
man' van Belgacom heeft eksakt 
100 dagen na zijn aanstelling 
zijn ivoren toren verlaten om de 
toekomstplannen voor de tele
foonmaatschappij bekend te 
maken. Het belangrijkste wat 
we daaruit mogen onthouden is 
dat heel kleine bellers misschien 
beter overwegen om hun abon
nement op te zeggen. 

Met veel brio kondigde Goos-
sens -weliswaar aan dat Belg
acom de komende twee jaar 9 
miljard fr. gaat terugbetalen 
(zijnde het totaal van de kos-
tendekkingssommen), maar liet 
tegelijk weten dat een abon
nement elke 2 maand (faktuur-
periode) 144 fr. meer zal kosten. 
Dat betekent dat het in huis 
hebben van een aa.ngesloten te
lefoon elke 2 maanden minimaal 
988 fr in de Belgacom-kassa 
brengt, zonder ook maar één 
gesprek gevoerd te hebben. Aan 
het voordeligste tarief (zonaal, 
na 18.30 of in het weekend) kan 
je voor dat geld bijna negen uur 
bellen vanuit een openbare te
lefooncel... 

Het TURBO-plan zal er even-
-wel snel zorg voor dragen dat de 
klantgerichtheid van Belgacom 
gaat toenemen. De kleine bel
lers en de media zijn de eersten 

• In het Limburgse Lana-
ken is onrust bij de bevol
king onstaan na de moord op 
een winkelierster door een 
Ethiopische asielzoeker. De 
voltallige middenstand heeft 
zwarte vlaggen buiten han-

f en. Het Tongerse parket 
eeft de inwoners aange

maand tot rust en kalmte. 
Het centrum Ter Dennen zal 
voorlopig geen nieuwe asiel
zoekers opnemen. 

• De -werken eian de E313 
Hasselt-Antwerpen zorgden 
in een kleine mciand voor 50 
ongevallen. Automobilisten 
steken tegen 120 km/u hun 
midden-vinger vermanend 
omhoog naar de verant-
w^oordelijken voor de sig
nalisatie. Daarom zien ze na
tuurlijk de borden van mak-
simum toegestane snelheid 
niet. 5 onder hen zullen 
nooit meer op tijd komen. 

• Het Ebola- of killervirus 
heeft in Zaïre al het leven 
geëist van minstens 65 men
sen. Wie ermee besmet 
raakt, sterft meestal binnen 
de twee w^eken aan in- en 
uitwendige bloedingen. Me
dicijnen met afdoende wer
king zijn er vooralsnog niet. 
De Zaïrese autoriteiten 
doen het mogelijke om de 
uitbreiding van de besmet
ting tegen te gaan. 

• Bernard Tapie, de 
Franse tegenhanger van J.P. 
Van Rossem en steevast in 
eksklusief maatpak, is ver
oordeeld tot één jaar effek-
tief en één jaar voorwaar-
dehjk voor zijn aandeel in de 
overwinning van Olympi-
que Marseüle tegen Valen
ciennes. Kuitenbijter Tapie 
gaat in beroep. 

/ 

Stefan Hertmand, dichter, cddayutt en romanschrijver zag zijn uit 1994 daterende roman „Naar 
Merelheke" enkele maanden geleden nomineren voor de Libr'id-prijd van de gelijknamige Nederlandde 
boekhandeU. Aid enige Vlaming prijkte hij er op een lijdt rmt 5 Nederlandde. Bij het ter perde gaan was 
de winnaar nog niet bekend. Verleden week werd „Naar Merelheke" ook nog genomineerd voor de nog 
duurdere Eli-prijd. 
Be roman is een ironische weergave van de herinneringen van een kleine Vlaamse leugenaar, een 
aanstellerige op zoek naar de verloren tijd. 
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die dat aan den lijve mogen 
ondervinden: de individuele 
abonnees zullen mogen betalen, 
de pers mag een jaar wachten 
vooraleer Goossens, toch be
taald met geld van de gemeen
schap, zich weer via hen tot het 
volk zal richten. De Belgaco-
medie, er is al één boek over 
geschreven. 

BEHEERS-
ONBEKWAAM 
De Morgen het weten dat nogal 
wat advokaten grossieren in 
dossiers van beheersonbe-
kwaam-verklaarden. Onder 
eerstgenoemden ook CVP-se-
nator Maurice DSden die op zijn 
eentje een goede 300 dergelijke 
dossiers in zijn kast heeft liggen. 
E^n mooie bijverdienste voor 
wie weet dat deze bewindvoer
der 3% op alle inkomsten mag 
ontvangen. 

E^n wet uit 1991 die dit soort 
misbruiken moest voorkomen, 
schiet dus volledig aan haar doel 
voorbij. De •wet bepjialde on
dermeer dat de voorlopige be
windvoerders bij voorkeur moe
ten gezocht -worden onder fa
milieleden en vertrouw^ensper-
sonen. De feitehjke gang van 
zaken wijkt daar nogal van af: 
de vrederechter beshst en sluist 
de dossiers gewoonw^eg door 
naar, inderdaad, zijn vertrou-
•wensadvokaten. 

In een gevalsstudie die De Mor
gen opvoerde, lazen we: „De 
poéitie van de bewindvoerder (...) ui 
onaantoótbaar. (...) treedt de be
windvoerder ook op aU juriduche 
raaddman van zijn kliënt. De enige 
die een proceó kon inspannen tegen 
een bewindvoerder, woó de bewind
voerder zelf. En, zei de vrederechter, 
de enige die de daden van een be
windvoerder kan kontroleren, id de 

vrederechter die hem of haar aan
stelde." De beheersonbekwame 
overgeleverd aan de grillen van 
onbekenden. 

TASTENHOYE 
Guido Ta^tenhoye, pohtiek redak-
teur bij Gazet Van Antwerpen ge
noot maandag jl. de grote eer op 
het Brusselse Stadhuis de Ere
penning Albert De Cuyper te 
ontvangen. Dat is een onder
scheiding die het Vlaams Ko-
mitee voor Brussel uitreikt aan 
Vlamingen die zich op bijzon
dere wijze voor de Vlaamse 
hoofdstad en haar randgebied 
inzetten. 

In zijn dankwoord stipte TEIS-
tenhoye aan dat er voortaan 
geen excuses meer zijn om de 
verfransing en europeanisering 
van Vlaams-Brabant stop te zet
ten. De bevoegdheden nodig om 
deze doelstelling te bereiken 
zijn immers vrijwel uitsluitend 
in handen van Vlaamse over
heden: Vlaamse Raad en Re
gering, de nieuwe provincie 
Vlaams-Brabant en de Vlaamse 
gemeentebesturen. 

Het huidig statuut van Brussel 
vindt de GVA-joernalist totaal 
onbevredigend. Hij is voorstan
der van een Brussel als ge-
meenschappehjke, aan Vlaan
deren en Wallonië onderge
schikte regio, w^aarin de Vla-
miingen op alle niveaus, regel
gevende en uitvoerende, op vol
ledige voet van gelijkheid mee
besturen. Tastenhoye verbindt 
aan deze eis zijn houding inzake 
het voortbestaan van de Bel
gische federatie: "De frankofo-
nen moeten dat inzien, zoniet 
raakt ons geduld ten einde en 
doemt de totale Belgische breuk 
op." 

Het deed deugd zo'n krasse taal 
te horen uit de mond van deze 

verdienstelijke pohtieke wraar-
nemer. We vrjigen ons af 
w^aarom hij van de pers niet 
overstapt naar de politiek, om 
zijn ambitieuze doelstellingen 
mee in de praktijk te helpen 
omzetten. 

HENS 
Het Direktiekomitee van het 
Algemeen Nederlands Zang
verbond (ANZ), de organisator 
van het jaarlijks Vlaamsnatio
naal Zangfeest, stuurde een 
proper briefje aan de heer Peter 
Hend, mevrouw Trees Rohde en De 
Korwinjoorkes, om hen te feli
citeren met hun optreden tijden 
het recente Zangfeest. 

Dat zou geen nieuws zijn na-
tuurhjk, moesten Hens en kon
soorten tijdens het optreden in 
het Sportpaleis niet uitgefloten 
zijn door een deel van het pu
bliek. Het ANZ-Direktiekomi-
tee schrijft in de brief dat het dit 
betreurt, en dat het zich uit
drukkelijk w^enst te distanciëren 
van die reakties, die niet op een 
Zangfeest thuishoren. 

Voor het ANZ mogen die dwaze 
fluitkoncerten oru) echter niet ver
hinderen om blijvend te zoeken naar 
nieuwe en vernieuwende invaLhoe-
ken voor de programmatic van het 
Zangfeest, schrijven ANZ-voor-
zitter Hugo Portier, algemeen se-
kretaris Koenradd De MeuBer en 
regisseur Herman Slagmutder. 

De excuses vormen een bew^on-
derenswaardig initiatief van het 
Direktiekomitee. Het schaart 
zich daarmee achter de meer
derheid van zangfeest-gangers 
en flaminganten die zich al jaren 
ergert aan de verstoringen van 
Vlaamsnationale manifestaties 
door een kleine minderheid van 
het publiek. 

NU GELUK KRIJGEN! 

Enkele dagen scheiden ons 
nog van de belangrijkste ver
kiezing voor de VU sinds haar 
40-jarig bestaan. Niet toeval
lig valt deze voor de partij 
kruciale verkiezing juist op 
het moment dat het ook voor 
Vlaanderen erop of eronder 
is. 

Nu komt het erop aan het 
Vlciams parlement te gebrui
ken als een krachtig instru
ment om in Vlaanderen een 
echte gemeenschapszin te 
doen ontstaan. Het Vlaams 
parlement moet krachtdadig 
opkomen voor verdere stap
pen in de staatsvorming, voor 
ongebonden en eerlijke po
litiek, voor een oprechte so
ciale be^vogenheid. 

Ik ben ervan overtuigd dat 
zondag méér dan 300.000 
Vlamingen zullen inzien dat 
de Volksunie hiervoor de 
enige garantie is. 

Ook in Brussel stciat er veel 
op het spel. Worden de Vla
mingen terug in een twee-
derangsrol geduwd ? Worden 
we paria's in onze eigen stad ? 
De onverdraagzame frank-
ofone arrogantie kan maar ge
stopt worden door een dui-
dehjke VU-aanwezigheid in 
de Hoofdstedelijke Raad. 

Ik weet dat ik hier open deu
ren intrap. Ik weet dat je 
doordrongen bent van ons 
open, sociaal en diepbe-wogen 
Vlciams rechtvaardigheids
programma. Ik weet dat jij je 
ervan bewust bent dat we het 
gelijk aan onze kant hebben. 

Een prachtige bundeling 
voorstellen voor een fris ver
nieuwend beleid vormt daar
van het mooiste bevrijs. 

Maar het gelijk hebben is niet 
genoeg. We moeten het gehjk 
krijgen. Van de kiezer. Dui
zenden mensen kennen onze 
boodschap niet voldoende. 
Toch staan ze er helemaal 
voor open. Vertel het nog
maals voort. Doe nog een laat
ste krachtinspanning. Het zal 
niet voor niets zijn. Dat weet 
ik. 

-Sa-

Bert Anciaux 
Algemeen voorzitter 

EN TENSLOHE... AGUSTA 

Elke politieke partij is er als de 
dood voor om tien dagen voor 
de verkiezingen in opspraak 
gebracht te w^orden. Het over
kwam verleden week d^SR De 
partij die de jongste maanden al 
zo vaak de wind van voren 
heeft gekregen. Agusta werd 
inmiddels een begrip. Er lopen 
in dit land nog steeds burgers 
rond die de naam van de eerste 
minister niet kunnen noemen. 
Maar om iemand te vinden die 
niet weet dat Agusta iets te 
maken heeft met smeergeld, 
schandalen en helikopters 
moet je al dieper gaan zoeken 
dan in de kelders van het 
strengste slotklooster. 
SP-voorzitter Louid Tobback 
moet wel moedeloos worden. 
Net op het ogenblik dat de 
affaire weer een beetje op de 
achtergrond verzeild w^as, en 
de socialisten erin gelukt waren 
het debat over de sociale ze
kerheid de politieke agenda 
min of meer te laten beheersen, 
komt daar dat indianenverhaal 
over de zwarte SP-premies. 
Geef toe, een partij wiens voor
zitter kampagne voert met de 
slogan 'uw sociale zekerheid", 
en die zelfde sociale zekerheid 
bhjkt op te lichten door werk
nemers in het zwart bij te be
talen; zon produkt is niet ge
makkelijk te verkopen. 

Verleden •week raakte bekend 
wat het gerecht al geruime tijd 
•wist: dat werknemers van de 
Sociahstische Partij jarenlang 
maandelijks in het zwart een 
extra premie uitbetaald kregen. 
Volgens de gewezen penning
meester Mangé vi?as dat geld 
afkomstig van de Agusta-pot. 
Maar zon z-warte premies -wer-
den ook al jaren voor het 
Agusta-kontrakt uitbetaald. 
De bedragen schommelden 
tussen de tien- en de dertig
duizend frank. Onder meer 
Carla Galle zou één van de 
begunstigden ge\veest zijn. Zij 
zou maandelijks zo'n 25.000 
frank opgestreken hebben. 
Carla GaUe blijft alles ontken
nen. 
Ook toen ge^wezen medewer
kers van de SP-omroep S O M 
aan De Morgen vertelden dat ze 
met zwart geld betaald werden, 
bleef Galle halsstarrig van niets 
•weten. De z^varte uitbetalingen 
zouden gestopt zijn nadat Van-
denbroucke er als voorzitter 
lucht van gekregen had. 
Blomme zou wel vier jaar lang 
maandelijks uit eigen zak haar 
boekhouder en haar sekreta-
resse zw^arte premies betaald 
hebben, totdat deze premies 
uiteindelijk in een •wettelijke 
loonsverhoging werden omge
zet. 

In Luik vond nationaal SP-
sekretaris Luida Blomine, voor
aleer ze voor de tweede keer 
urenlang ondervraagd zou 
•worden, de nieuw^e aktivitei-
tengolf van het gerecht pohtiek 
geïnspireerd. Ze zei dat het 
lange aanslepen van de ge
rechtszaak de SP onherstel
bare schade toebracht. 

Donderdag -werden alvast 
Galle, huidig SP-boekhouder 
Van Bieden en ge^vezen SP-
boekhouder Triest in staat van 
beschuldiging gesteld op ver
denking van schriftvervalsing 
in de partijboekhouding. 

Ex-minister Frank Vanden-
broucke had van het Luikse ge
recht garanties gekregen dat 
een nieuwe ondervraging zon
der publiciteit zou plaatsvin
den. Hij k-wam ongemerkt het 
Luikse gerechtsgebouw bin
nen, maar ^verd, meer dan 
twaalf uur later, uitgebreid ge
filmd toen hij het gerechts
gebouw wreer verliet. 

Dit feit vormde koren op de 
molen van wie overtuigd is van 
de komplotteorie die zegt dat 
het Luikse gerecht de SP wil 
treffen. 

Vorige vrijdag was het ook de 
beurt aan Wdly Claes om de 
Luikse Canossa-gang te ma

ken. Claes blijft er echter zeer 
strijdlustig bijlopen. Hij heeft 
naar eigen zeggen nog geen 
sekonde aan ontslag als se-
kretaris-generaal van de Navo 
gedacht. Claes moest antwoor
den op vijftig vragen. Dat nam 
zoveel tijd in beslag dat het 
verhoor in verschillende etap
pes plaatsvond. 

Willy Claes had het gerecht al 
geruime tijd geleden een lijst 
bezorgd van data waarop hij 
beschikbaar was om onder
vraagd te worden. Alweer wer
den "vragen gesteld over de ti
ming van het gerecht. 

Bovendien begint het op te 
vallen dat er in de Agusta-zaak 
nieu-we onthuUingen gelekt 
•worden, wanneer de raadka
mer moet beslissen over de 
verlenging van de aanhouding 
van verdachten als Alangé, ex-
adjunkt-partijsekretaris Wal-
lyn, ex-kabinetschef van Claes 
Delanghe en zakenadvokaat Pu-
elmckx. 

Terwijl overal te lande SP-af-
fiches met heHkoptertjes en an
dere minder aangename druk-
sels overplakt worden, klit de 
SP-familie sterker dan ooit sa
men. De SP-militant voelt zich 
haast persoonhjk geaffronteerd 
door zoveel onrecht zijn partij, 

voorzitter en andere boegbeel
den aangedaan. 

Vedette Kathy Lindekeiu oogstte 
zondag heel -wat bijval op de 
SP-meeting in de bomvolle 
Gentse Vooruit, toen ze er Vé-
ronique Ancia van beschul
digde de socialisten in het hart 
te willen treffen. En volgens 
sommige waarnemers kreeg 
Frank Vandenbroucke er het 
langste applaus uit zijn po
litieke carrière. 

Maar om de socialisten een 
verkiezingsnederlaag te bespa
ren zal er -waarschijrdijk meer 
nodig zijn dan overtuigde SP-
militanten. Tenzij de SP erin 
slaagt kompassie-kiezers over 
de brug te trekken. Wie van de 
schandaalsfeer zal profiteren, 
zullen -we pas zondag w^eten. 
Want nog steeds durft niemand 
daarover ernstige voorspellin
gen maken. 

Dat de anti-politiek wehg tiert, 
mag wél blijken uit een enquête 
die Le Soir publiceerde. Slechts 
een kwart van de ondervraag
den was het eens met de stelling 
dat het merendeel van de po
litieke leiders niet korrupt is. 
Meer dan één op drie onder-
•vraagde was het met die stel
ling oneens. 

(Pdj) 
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WMIM 
PARTIJEN KRIJGEN MEER MACHT 

SENAATSKOMMISSIES NU OOK OPENBAAR 
D e nieu-we Belgische S e n a a t 
k r i m p t ineen van 182 tot 71 
leden, die bovendien a n d e r s 
ve rkozen w o r d e n d a n vroeger . 
O o k zijn b e v o e g d h e d e n k r im
pen . W a t ligt d a n mee r voor de 
h a n d d a n een n ieuw regle
m e n t ? 

D a a r heeft d e o u d e S e n a a t n o g 
voor gezorgd . E n d a a r w a r e 
niets tegen in te b rengen , h a d hij 
niet van de gelegenheid mis
b ru ik g e m a a k t om het d e m o -
kra t i sche gehal te van deze ver
n i euwde instelling een nieuw^e 
d e u k te geven. 

GEZICHTSVERLIES 
Voor taan zullen ook in de Se
naat de kommiss iebesprek ingen 
o p e n b a a r w o r d e n ; niet altijd, de 
voorz i t te r k a n u i t zonder ingen 
toes taan, m a a r het beginsel is er 
door. E n CVP-f rak t ievoorz i t te r Het nieuwe reglement van de Senaat u) gemaakt door de vorige. Be 
J o h a n D e R o o uit te er zijn oud-öenatoren holden de denwkratiéche indtetling volledig uit. 

wetgevende bedri jvigheid tot het 
notar iële vast leggen van w a t de 
reger ing , de uitvoerende m a c h t 
beslist heeft. 

PARTIKRATIE 

D e t enoren van de dr ie grote 
part i jen zijn te zeer d o o r de wol 
geverfd om niet te beseffen da t 
de w a r e besl issingen nooit in de 
o p e n b a a r h e i d genomen veror
den . D e demokra t i e in België is 
een demokra t i e van parti j hoofd
kwar t i e ren , lichtjes b i jges tuurd 
d o o r par lementsf rakt ies en 
zve^aar beïnvloed door lobbies . 
H e t pa r l emen t k o m daa r niet 
aan te pas . 

N u de Senaat , als laats te kamer , 
zijn laatste restje beslissings
m a c h t verliest, h ebben de gro te 
part i jen he t lef, di t voor te stel
len als een h e r w a a r d e r i n g van 
he t pa r l ement . 

D e demokra t i e in België w o r d t 
minde r bedre igd door protes t 
roepers vanui t een machte loze 
opposi t ie dan d o o r part i jen die 
zichzelf benoemen tot kampi 
oenen van de demokra t i e m a a r 
h u n mach t gebru iken om de -
mokra t i sche instell ingen uit te 
hoUen. 

K a r e l J a n s e g e r s 

GRATIS BOUWGROND 
VOOR EUROPEES PARLEMENT 

biezondere t ev redenhe id over. 

G e d a a n d u s me t vertrouw^elijke 
medede l ingen v a n w e g e som
mige ministers , die soms uit
drukkel i jk v e r m e l d d e n da t zij 
deze alleen in senaa t skommis 
sies kwijt k o n d e n o m d a t de be
sp rek ingen d a a r niet o p e n b a a r 
w a r e n . 

G e d a a n ook met de mogelijk
heid om formuler ingen te \vij-
zigen z o n d e r gezichtsverl ies . 

D e z e laats te Jirmzalige res ten 
van pa r l ementa i re besl issings
m a c h t verdwi jnen nu ook in de 
Senaa t . D e o p e n b a r e ve rgade 
ringen zijn o p dit p u n t al lang 
onbedu idend . Zij bes teden hoe 
langer hoe minde r tijd a a n de 
be sp rek ing van w e t g e v e n d e 
teks ten . Ze lden n o g w o r d e n er 
a m e n d e m e n t e n t en g r o n d e be -

sp roken . Liever zendt m e n die 
t e r u g naa r de bevoegde kom
missies. 
D e K a m e r is al een s tap ve rde r 
g e g a a n : daa r zijn de openba re 
ve rgade r ingen al b e p e r k t tot 
niet veel mee r dan s t embeur ten . 
N u ook de senaatskommiss ies in 
de o p e n b a a r h e i d gaan vv^erken, 
v e r w o r d t heel de pa r lementa i re 

In een k ran tebe r i ch t w e r d e n 
v ragen gesteld over een mo-
gehjk smeergeldcircui t bij de 
b o u w van he t n i euwe E u r o 
p a r l e m e n t s g e b o u w in de Brus 
selse Europawi j k. 

Paul Van G r e m b e r g e n w o u van 
de eers te-minis ter we ten of de 
Belgische staat op een of a n d e r e 
wijze in dit pro jekt heeft ge-
investeerd . D e p remie r ont
k e n d e enige be t rokkenhe id . O p 
de v r aag op we lke wijze C e r a 
en/of Bacop b e t r o k k e n zijn bij 

VETERANENZIEKTE 
H e t taalgrensstadje Hal le is dezer dagen 
het toneel van een oude rwe t se rel. O p de 
scène : enkele plaatseli jke politici en de 
lokale afdeling van het Na t ionaa l Ve rbond 
de r Vete ranen van Kon ing Leopold I I I . 
N a a r jaarli jkse g e w o o n t e k o m e n deze fra
ternel len er samen, een treffen da t in de 
basiliek begin t en w^eiar d o o r h u n aal
moezenie r he t s e rmoen w o r d t g e h o u d e n . 
N a a r goede gew^oonte gebeur t de plech
t igheid in 's l ands twee talen w a n t fra
ternel len zijn onvervals te Belgicisten, zij 
zeulen de ganse dag met de t r ikolore r o n d 
en zet ten de B r a b a n 9 o n n e om de ha
ve rk lap in. 

O p de plecht igheid is natuur l i jk ook de 
stadsmjigistraat u i tgenodigd, deze liet 
v roege r m a a r begaan , ook de eerbied
waa rd ige deken van de basil iek speelde 
het spel mee . Tot dit voor jaar de bu r 
gemees te r zich niet mee r k o n ve rzoenen 
met dit a f tands gedoe en eiste da t de 
tweetaUgheid nu m a a r eens m o c h t op
h o u d e n en da t naas t de B r a b a n g o n n e ook 
de Vlaamse L e e u w zou w o r d e n georgeld . 
Toen g innen de p o p p e n aan he t dansen en 
de p e n n e n aan he t schri jven. In de k r a n t e n 
en de s t r eekb laden volgden w o o r d en 
w e d e r w o o r d m e k a a r op . 

Schreef een f r a t e m e l : „ D i t is een pr iva te 
plecht igheid, w a a r de b u r g e m e e s t e r en he t 
s t adsbes tuu r u i tgenodigd zijn. Zij h e b b e n 
niets te e isen." 

Na tuur l i jk nod igen de Ve te ranen v a n 
Hal le uit wde zij wil len en wie zich met h u n 
gedoe niet kan ve rzoenen , blijft bes t weg . 
M a a r een b u r g e m e e s t e r m a g de inr ich ters 
van een feest in zijn s tad toch wel ver 
zoeken zich een beetje te sch ikken n a a r de 
g e w o o n t e n van zijn stad, we l i swaar naas t 
de t aa lgrens m a a r toch een onvervals t 
stukje V laams-Braban t . Hal le is wel niet 
bedre igd , m a a r er w o r d t toch nog s teeds 
een aa rd ig mondje F r a n s gesp roken . H e t 
is er ople t ten geblazen, elke dag . 

D e v raag ook de Vlaamse L e e u w te ver

to lken is de Ve te ranen in he t ve rkee rde 
keelgat geschoten , ze m a k e n zich be 
hoorlijk dik om die t e rech te eis v a n he t 
gemeen tebes tuur . H e t is geweten da t he t 
mees t rab ia te deel van de verze t skr ingen 
v a n Hal le een h a r d n e k k i g e repu ta t i e heeft, 
onde rzoek heeft u i tgewezen da t de mo
gelijke d a d e r s v a n de m o o r d op de K P ' e r 
J u l e s L a h a u t in de Zenneval le i moe ten 
gezocht w o r d e n . D i t even ter zijde. 

E e n van de Ve te ranen van Leopold I I I 
heeft middels he t geschreven w o o r d de 
zaken eens duidelijk u i tge legd : , ,De va
der lands l ievende g roeper ingen e rkennen 
m a a r één volks l ied: de B r a b a n ^ o n n e en 
zeker niet de Vlaamse Leeuw, he t s tr i jdhed 
van het V N V en gespeeld t i jdens de 
beze t t ing ." E^n k r o m m e redene r ing ove
rigens. H e t Waa l s legioen van Leon D e -
grelle v o e r d e de Belgische dr iek leur op de 
m o u w . Is de t r ikolore d a a r o m de vlag van 
Rex? 

E n de briefschri jver l ieefi: 'nbg meer ar
g u m e n t e n ach te r de h a n d o.m. over de 
aa lmoezen ie r , ,die F r a n s en Vlaams (sic) 
ge sp roken heeft, da t is no rmaa l ^vant de 
gewestel i jke afdeling Halfe is v e r b r o e d e r d 
met een Frans ta l ige afdeling." 
E n bovendien^ zo wil de fraternel ons la ten 

^opmerken , zegt ar t ikel 30 v a n de G r o n d 
w e t :^/Het gebru ik v a n d e i n België ge-
• s p r o k e n téUÊn is v r i j ; Jiet kan niet w o r d e n 
geregeld dan door de vs^et en alleen voor 
hande l ingen van het o p e n b a a r gezag en 
voor ge rech t szaken . " Maar , zo draaft de 
b rave m a n verder , moe ten wij ook diep 
n a d e n k e n over iartikel 193 v a n de G r o n d 
wet : , , D e Belgische nat ie kiest als k leuren 
rood, ge,el, z'vyurt.^ep als _ fijks\vapen de 
Belgische-Leeövv'met d e k e n s p r e u k Een 
d rach t m a a k t mach t . " 

Zijn epistel d r aag t de titel , ,Leve de ko
ning". D a t zal d a n wel Leopold I I I zijn, 
w^ant zijn zoon Alber t deed ooit een poging 
om de Vlaamse Leeuw, he t strijdlied van 
het VNV, mee te z ingen. 

H o e onbegrijpeli jk ze voor ons ook klin
ken, wij willen met de gevoelens van 
Vete ranen niet spo t ten m a a r het w o r d t 
toch tijd da t zij h u n klok een beetje 
richting 1995 draa ien . 

W a n t wie de G r o n d w e t v a n he t federale 
België han tee r t moe t da t ook volledig 
doen . België is een federale staat w a a r v a n 
Vlaande ren een Gewes t is. O n z e gemeen
schap heeft bij dek ree t een h y m n e en een 
vlag aanvaa rd , eerbiedw^aardige s imbolen 
die veel o u d e r zijn d a n he t VNV. Als die 
goede Belgen v a n Hal le de w a r e va
de r l ande r s willen zijn w a a r v o o r ze zich 
u i tgeven d a n zouden ze ook voor onze 
e r k e n d e s imbolen eerbied we ten op te 
b rengen , over de taa lgrens heen . E n da t 
we ige ren ze te doen . In plaats d a a r v a n 
besch impen ze onze s imbolen met ach
te rhaa lde pr ie tpraa t . 

M o g e n wij de Vete ranen v a n Hal le een 
kleine suggest ie d o e n ? Zij zouden zich 
eens het b o e k over h u n idool k u n n e n 
aanschaffen en daar in lezen hoe de m3rte 
r o n d Leopold I I I d o o r de professoren 
Velaers en Van G o e t h e m op 1.153 blad
zijden beetje bij beetje ontrafeld w^ordt. 
D a a r i n s taa t o.m. da t Leopold niet vies 
w a s van een au tor i ta i r „n i euwe o rde-
reg ime" en da t hij voor Hi t ler w a a r d e r i n g 
o p b r a c h t en zijn „sys teem van ideeën" 
zelfs s impat iek vond . Zij zouden ook k u n 
nen lezen da t voor Leopold het j o d e n d o m 
,,de gro te schuldige van onze k w a l e n " 
w a s . 

M a a r ja. Ve te ranen lijden al lemaal een 
beetje a a n dezelfde z iek te : het niet willen 
zien w a t iedereen ziet. E n het niet willen 
we ten da t de klok van de geschiedenis 
ot^berroepeUjk ve rde r t ikt. 

R.Asinus 

de b o u w acht te de eers te-mi
nister zich, o m d a t he t om een 
privé-imtiat ief gaat , niet be 
voegd o m d a a r o p te an twoor 
den. 

Als laatste v r aag w o u Van 
G r e m b e r g e n we ten we lke mi
nis ters en we lke poli t ieke par 
tijen zich ti jdens de ministeriële 
beraads lag ing in dit pro jekt 
hebben geëngageerd . 

J . L . TiehstBne: „ZoaL in het ver
leden reedd enkele malen ge,)chiedde — 
voor de Navo te Eve re, de Shape te 
Bergen, het Raaddgebouu' van de EU 
te Briudel — had de regering zich in 
november 1991 ertoe verbonden, gra-
ti) de bouwgrond ter beschikking te 
dtellen van het Europees Parlement 
voor de kondtruktie van een van zijn 
gebouwen. In overleg met het EP 
wordt nagegaan op welke wijze uit
voering kan gegeven worden aan deze 
verbmtenu)." 

(ON)VEILIGHEID 
IN DE 
PRIVE-SFEER 
N a a s t he t hoog aanta l ve rkee r s 
ongeval len zijn er de minde r 
b e k e n d e mjiar even d ramat i sche 
dodeli jke ongeval len thu is of in 
de b u u r t v a n w e r k - en w^oon-
plaa tsen . Sena to r B o b Van 
H o o l a n d w o u van de minis ter 
van Sociale Z a k e n we ten of er 
cijfers b e k e n d zijn over deze 
thu i sdoden . 

D e minis ter a n t w o o r d e da t het 
Na t ionaa l Ins t i tuu t voor de Sta
tistiek ( N I S ) deze cijfers s inds 
1956 verzamel t en publ iceer t . 
D e minis ter kon ech te r m a a r 
cijfers geven to t het j aa r 1989. 
In da t j aa r k w a m e n 1.160 men
sen t en va l ; 439 Averden he t 
slachtoffer van e lekt rokut ie , 
ve rd r ink ing en a n d e r e ongeval
len ; 118 w e r d e n vergiftigd d o o r 
geneesmiddelen , biologische 
p r o d u k t e n , gassen of d a m p e n 
(o.a. C O ) . Ten gevolge van ,,in-
w e n d i n g e o o r z a k e n " w e r d e n in 
1989 100.911 overii jdens geno
teerd. D o o r , , e x t e r n e o o r z a k e n " 
k w a m e n in da t j aa r 6.425 men
sen om het leven. 

Een opdel ing pe r regio wjis niet 
mogelijk. 

D e minis ter ve rwees de V U -
sena tor voor mee r informatie 
naa r he t Nationjial Ins t i tuu t 
voor de Stat i ts t iek (Over i i j 
dens ) , Leuvenses t raa t 44 te 
1000 Brussel . 
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SVEN GATZ, EERSTE OPVOLGER VOOR DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAADSVERKIEZINGEN 

WE SLAGEN ER WEER IN KIEZERS TE MOTIVEREN 
Sven Ga tz is al zo 'n zeven jaar 
polit iek aktief en is mee ver
antwoordel i jk voor de Brusselse 
k a m p a g n e op inhoudel i jk vlak. 
Hij v o r m t als eers te opvolger 
me t Vic Anc iaux t a n d e m voor 
de vo lgende Hoofdstedel i jke 
Raadsverk iez ingen . 

H u n k a m p a g n e spitst zich on
de r de slogan „Brusse l zonde r 
de V U is Brussel niet meer" toe 
op drie t ema ' s : 1. D e be labbe rde 
toes tand van de b innens t ad op 
s t edebou \vkund ig vlak. 2. D e 
V U blijft in Brussel dé pleit
bezo rge r voor de N e d e r l a n d s e 
taal en kui tuur . 3 . O p k o m e n 
tegen een Brussel van u i t e r s t en : 
( kans ) a rmoede versus E u r o -
r i jkdom, -werkloosheid... H e t 
e inddoel is van Brussel een s tad 
te m a k e n w a a r iedereen zich 
thuisvoelt. 

• H o e reageren de m e n s e n o p 
d e kajnpagne ? 

S v e n G a t z : „Er ui duidelijk een 
nieuwe belangdtelling voor de VU. 
Dat ii) te danken aan het geloof
waardig imago van Bert. Hij u 
zichzelf en dat dpreekt veel menden 
aan." 

• Wat drijft e e n jonge Brus
selaar naar de po l i t i ek? 

S. Gatz ; „Precied mijn Bruddebe 
achtergrond. Er id hier nog zoveel 
werk te doen. Ik ga 'd middagd wel 
eend wandelen in de binnendtad en 
dan valt het mij telkend weer op hoe 
verloederd dommige delen van de dtad 

zijn. Er id in vergelijking met enkele 
jaren terug al een verbetering vodt te 
ótelien maar vooral dtedebouwkun-
dig id het grondig fout gegaan. 

Natuurlijk gaat het om veel meer 
dan alleen dtedebouw: vervoer, werk, 
kuituur en dociale voorzieningen. 
Maar alled begint bij een goede 
ruimtelijke ordening. Bruddelen zijn 
inwonerd leven met een erfenid en 

daar zal de huidige bewinddploeg nog 
een tijdje de gevolgen van dragen. De 
grote hotelprojekten die men nu 
bouwt zijn het redultaat van bouw
vergunningen die de afgelopen jaren 
onder het vorig bedtuur afgeleverd 
zijn. Een aantal daarvan zijn mid-
kleunen en die zullen onafwendbaar 
afdtralen op de huidige ploeg die een 
veel dtrakker ruimtelijk beleid 
voert." 

• D e sociale m i s e r i e ? 

S. G a t z : „Dejongdte jaren grijpt de 
dociale achteruitgang om zich heen. 
Ook daar begint het met de ruim
telijke ordening. Aid buurten ver
loederen dan trekt de middenkladde 
weg en blijven alleen de armen. Er id 
veel armoede in BruddeL De daklozen 
zijn een fenomeen van de jongdte 
jaren. Menden hoeven niet op dtraat 
te diapen. Dat id meruonterend. 
Konkreet zouden de OCMW'd daar 
wat aan moeten doen. " 

• Kultureel z ie t het plaatje er 
anders u i t? 

S. G a t z : „De kuituur met een grote 
Kbloeit, vooral dankzij het initiatief 
van de Vlamingen. Er ld zelfd een 
damenwerking met de Frandtaligen, 
hoewel dat niet moet overdreven wor
den. Het id veelal een kwedtie van 
perdonen. Maar toch, er tekent zich 
een bredere beweging af waarvan ik 
zeg dat ze op badió van gelijkheid 
rrwet verlopen. De Vlamingen moe
ten op dat vlak waakzaam blijven. 
Veel minder goed gaat het met het 

gewone dociaal-kulturele leven, zeg 
maar de kaarterd- en biljartdklubd. 
Dat verdterkt de anonimiteit in de 
binnendtad en dat kreëert dan weer 
andere problemen. Nieuwe VLunin-
gen in Bruddel, en dat zijn er ge
lukkig nog al wat — vooral dtudenten 
— vulden moeilijk hun draai In 
iedere gemeente id er een Vlaamd 
gemeendchapdcentrum maar die 
nieuwe Vlamingen komen er pad na 
veel omwegen." 

^ f^f^f' 

VLAANDEREN 
ZONDER DE 
VOLKSUNIE. 
IS HET DAT 

WAT U WIL? 
WJ 

VUAMSEVRUE 
DBMnatATES 

MET HART EN ZIEL VOOR VLAANDEREN. 

• Wat vindt u van de k a m 
p a g n e ? 

S. G a t z : „Ik dta er 100% achter. 
Het il goed dat wij naar de kiezer 
gaan met een doel Daarbij dpeelt het 
voor mij minder een rol of we het nu 
hebben over 300.000 of over een 
ander getal Belangrijk id dat we ond 
in vraag dteUen. De kiezer reageert 
daarop blijkbaar goed. Natuurlijk ui 
het politieke landdchap rond de VU 
veranderd. Dat wijzigde de poditie 
van de VU. Wij zijn nu een echt 
alternatief. Bert en zijn imago zijn 
daar de oorzaak van. Maar het zou 
goed zijn aid we dat alternatief na de 
verkiezingen breder zouden kunnen 
uitdragen. Een partij ui ook niet 
eindelood door één perdoon te dragen. 
Dat id mendelijk onmogelijk en Bert 
wil dat ook niet. Maar het zou goed 
zijn uit de onzekerheid te komen. De 
dituatie zoald ze de jongdte jaren 
geweedt id, wad een noch vut noch 
vUed-dituatie. Ofwel dkoort de VU 
nu weer goed en zijn we weer ver
trokken voor lange tijd ofwel dkoren 
we niet en dan moeten we inderdaad 
ondzelf erndtig in vraag dtellen. 
Maar zover komt het niet. Het doet 
deugd te merken dat we nu menden 
bereiken die een tijd terug niet meer 
te motiveren waren voor de VU. " 

BERT 
ANCIAUX 
EN 
EXPRESS 
300.000 
Ber t Anc iaux e n de V U -
k a m p a g n e p l o e g is deze 
w e e k nog te v i n d e n o p : 

W o e n s d a g 17 me i 

M a r k t Dies t , a f s p r a a k : D e 
Lanune G o e d z a k (over de 
kerk), 9u.30. 

M a r k t H a a c h t , a fspraak : 
D e L o m b a r d , \A\x. 

D o n d e r d a g 18 m e i 

Miarkt D e u m e , a f sp raak : 
Lakbors le i , 9u.30. 

M a r k t Kapellen, a f sp raak : 
gemeen tehu i s . H u . 

Zaterdag 2 0 mei 

M a r k t Meche len , a f s p r a a k : 
café Roya l - bij C e u l e m a n s 
(Gro t e M a r k t ) , 9u. 

M a r k t Lier, a fep raak : D e n 
Toren - Z immerp le in , 
lOu.45. 

Markt Scherpenheuvel, af
spraak: kaffee Molenhuis, 
14u. 
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EXPRESS 
DE SPRINT VAN BERT ANCIAUX: 

DE VOLKSUNIE BLIJFT N / / ODIG / / 

Voor VU-voorzitter Bert Anciaux zijn het lange, ver
moeiende dagen, zoab voor alle kandidaten die op 21 mei 
meedingen naar de gurut van de kiezer. De interviews 
volgen elkaar in éneltempo op, Bert drukt duizenden 
meru)en een leeuwenkaart in de hand op één of andere 
markt, hij kruidt de degene in debatten met tegenjtrevertt en 
ligt op de rooster van kritische joernalióten én kiezeré. 
Tijderu) de voorlaatste kampagneweek maakte de VU-
voorzitter een gaatje vrij om het VU-weekblad te woord te 
staan. 

D
e intensieve kampagne 
vermoeit de kandidaten, 
maar ze is voor de VU 
biezonder hoopgevend. 

„Ik krijg veel positieve reakties. 
We moeten de mensen wel goed 
uitleggen wat we juist met onze 
kieskampagne bedoelen: hoe 
monddood Vlaanderen wel zal 
zijn zonder VU." 

Op de markt in Leuven klampt een 
gnjze milUant Bert Anciaux aan. 
Hij heeft de oude Grammeru nog 
gekend, Florunond. De man vertelt 
hoe hij zijn zoon probeert te over
tuigen ook voor de Volkdunie te 
kiezen: "Ik zei het hem deze morgen 
nog: zie verdomme dat ge voor de VU 
kiedt hé!" 

• Vragen de mensen die je 
ontmoet tijdens de kampagne 
je niet of de VU zelf ^vel in haar 
overlevingskansen gelooft? 

Bert Anciaux: „Die reaktie 
krijg ik niet op straat. Het zijn 
uitsluitend onze politieke tegen
strevers die me dit voor de voe
ten werpen. Maar niet op straat, 
ook niet bij onze eigen mili
tanten. In het begin van de 
kieskampagne •waren er w êl w ât 
militanten die de slogan een 
beetje te negatief vonden. Maar 
ik heb de indruk dat iedereen 
bijgedraaid is. Onze militanten 
geloven erin, het zal lukken." 

Een echtpaar verzekert Bert dat het 
voor hem zal ötemmen. "En niet voor 
die bandieten." Waarop Bert vraagt: 
"Ben ik dan geen bandiet mi)-
öchien ?" De man lacht: "Allé dan, 
ne kleine mijdchien !" 

SCHANDALEN 
• Welke tema's of gebeurte
nissen zullen volgens U het 

VERKIEZINGSFUIF 
MET BERT ANCIAUX 

20 MEI 
Ter afsluiting van de kam
pagne zal Bert Anciaux met 
zijn kampagneploeg en alle 
vrijwilligers een laatste po
ging ondernemen om de 
300.000 te bereiken. Tussen 
een pint, een gezellige sfeer 
en een babbel door pro
beren wij samen met u de 
laatste onbesUsten te over
tuigen. Noteer het alvast in 
uw agenda en wij rekenen 
op uw aan^vezigheid. 

Waar: Zaal Rubens, Bei-
gemsesteenweg 402 te 
Grimbergen. 

Wanneer: 20 mei 

Aanvang: 20u.30. 

stemgedrag van de kiezers be
ïnvloeden ? 

Bert Anciaux: „Voor een zeker 
gehalte zullen zeker de schan
dalen het kiesgedrag bepalen. 
Maar niemand maakt de VU op 
dat vlcik verwijten. De VU en 
haar kandidaten hebben een 
zeer proper imago. En daar
naast speelt ongetwijfeld de 
zorg om de werkgelegenheid 
mee, de sociale zekerheid, de 
zekerheid in het algemeen." 

• Ondervindt de VU geen 
problemen om aan de bak te 
komen in het debat over de 
sociale zekerheid, waar de SP 
tegenover de VLD staat, en de 
CVP als een "haan" de ka
kelende kippen probeert te 
overstemmen ? 

Bert Anciaux: „Dat zou wel 
eens kunnen. De SP en de VLD 
spelen het op dit vlak echter zo 
gortig dat ze niet meer geloof
waardig zijn. De SP wil vooral 
het klassiek apparaat mét de 
misbruiken en de onrechtvaar
digheden, bvb. de 6% armen, 
behouden. Omdat de SP met 1 
handen en voeten gebonden is 
aan de machtsgroepen die haar 
hun wil opleggen: vakbond en 
mutuahteit. En de VLD maakt 
volgens mij een korrekte ana
lyse als ze stelt dat de betaal
baarheid van de Sociale Ze
kerheid in het gedrang komt. 
A4aar de liberalen willen de ver
keerde remedies, zij zijn voor
stander van Amerikaanse toe
standen waarbij elke zekerheid 
voor de burgers vi^egvalt." 

Een vrouw die de VU-voorzitter 'd 
morgend ui "Voor de dag" heeft 
gehoord, weet te vertellen dat de VU 
een heel goed programma heeft. 
Maar die belodtingen op de pa-
trinwniumvenrwotdchappen dtaan 
haar niet aan, want ze heeft zelf een 
patrimoniumvennootdchap. 

• Vindt U dat de publieke 
opinie voldoende beseft dat de 
VU in de eerste plaats een 
splitsing van de sociale Ze
kerheid wil omdat zij een eigen 
Vlaams sociaal beleid wil voe
ren, en niet omwdlle van de 
centen ? 

Bert Anciaux: ,,Dat is de vraag. 
Ik geloof dat we met ons sociaal 
bewogen en ongebonden pro
gramma heel veel kritische men
sen bereiken. Ik besef echter dat 
er op het gebied van de Sociale 
Zekerheid tegen de VU nog heel 
wat vooroordelen bestaan. 
Wanneer we maar de gelegen
heid krijgen, in debatten, op 
kampagne, moeten we die voor
oordelen uit de w^ereld trachten 
te helpen. En dan moeten we 
erin lukken om het tij te keren. 
Ik geef toe dat dit niet makkelijk 
is. Vaak worden we op grote tv-
debatten over de Sociale Ze
kerheid niet uitgenodigd, of 

AL de VU in het Vlaanu parlement geen volwaardige rolkan dpelen, zal dat parlement een afkooksel zijn 
van het Belgische. Alle andere partijen kiezen voor Belgidche macht, niet voor Vlaamde inzet. 

wanneer de partijprogramma's 
vergeleken worden slciagt men 
er in ons niet eens te vernoemen. 
Nochtans besteedt de VU van 
alle partijen in haar programma 
het meeste aandacht aan de So
ciale Zekerheid, en dan heb ik 
het niet alleen over de fede
ralisering." 

HET VERSCHIL 
• Hoe evalueert U de deel
name van de VU aan de 
Vlaamse regering? 

Bert Anciaux: „Onze rege
ringsdeelname sprong ongetwij
feld het meest in het oog in die 
gebieden waarvoor onze minis
ter Johan Sauvi'ens de verant
woordelijkheid droeg. Ik denk 
hierbij aan het beleid inzake 
monumenten en landschappen, 
wsLSur Sauwens een echte trend
breuk bewerkstelligde. Sterker 
nog: er is voor het eerst sprake 
van een écht beleid op dit ter
rein. Ook op het vlak van de 
buitenlandse handel en het ver
keer valt de invloed van Sau
wens op. 

En hij heeft voortdurend de 
diskussie over de federalisering 
van de Sociale Zekerheid in de 
Vlaamse regering en de 
Vlaamse Raad aiangezwengeld. 
Spijtig is dat de CVP Sauw^ens 
hier nooit in is bijgetreden. Ach
ter de schermen was de VU 
tenslotte steeds de pleitbezorger 
van een degelijke ruimtelijke 
ordening en een gezond leef
milieu." 

• De VU heeft een duidelijk 
verschil gemaakt ? 
Bert Anciaux: „Zeker en vast. 
Maar het herhaald woordbreuk 
plegen, vooral van de CVP, had 
als resultaat dat het gunstig 
imago dat de Vlaamse regering 
in het begin van de legislatuur 
had, gaande^veg verbrok
kelde." 
Op het Fochplein dchiet Bert, na 
gefluidterde ruggedpraak met kam-
pagneverantwoordelijke EL Van 
Weert, een bLemenzaak binnen. Hij 
komt niet buiten met een bLe-
mentuil voor moederdag, maar met 
een fleurige bod veGbLemen vooreen 
aangenaam verrodte Katrien Pau-
weL. AL vrijwilligdter dteunde zij 
enkele weken de kampagne en 
dweilde met de VU-voorzitter de 
markten af. 

• Heeft de VU ook een ver
schil gemaakt in de Brusselse 
exekutieve ? 
Bert Anciaux: „Ja , de aan
wezigheid van de Volksunie in 
de hoofdstedelijke exekutieve 
blijft de enige waarborg voor de 
Vlaamse zaak in Brussel. De 
CVP en de SP hebben niet laten 
blijken enige Vlaamse kordaat
heid aan de dag te willen leggen. 
Bovendien heeft de VU op een 
aantal terreinen in Brussel re
volutionair werk verricht: ener
gie, wetenschappelijk onder
zoek, en vooral armoedebestrij
ding. 

• In sommige debatten lijken 
CVP en SP wel Vlaamser te 
zijn dan de VU. 

Bert Anciaux: „Zij zijn daarbij 
geheel ongeloofwaardig. De 
CVP gaat met drie programma's 
naar de kiezer, een Belgisch, een 
Vlaams en een Sleutelplan. 
Maar in de kampagne heb ik 
nog op geen enkel moment op
gemerkt dat de CVP beseft dat 
er ook voor het eerst recht
streeks een Vlaamse Raad ver
kozen •wordt. Terwijl de 
Vlaamse Raad bevoegd is voor 
de meeste dingen die de burger 
aanbelangen, en een budget be
heert van meer dan 500 miljard 
frank aan -werkingskosten al
leen. 
Dat is veel meer dan de federale 
regering. De CVP legt in hciar 
kampagne nochtans de klem
toon op de federale regering, en 
zij verwacht alle heil van De-
haene. Maar die kondigt aan dat 
er geen sprake kan zijn van een 
nieuwe kommunautaire ronde, 
dat de splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde niet voor mor
gen is, en indien hij spreekt over 
de homogene bevoegdheidspak
ketten, sluit hij niet uit dat er 
bevoegdheden van de deelsta
ten opnieu^w naar de federale 
overheid overgeheveld moeten 
•worden. Opnieu^w unitariseren 
dus. 
En Van den Brande speelt dan 
een beetje Vlaamse schaamlap, 
maar w^ordt in zijn eigen partij 
niet ernstig genomen. Dat merk 
je bvb. aan de uitspraak van Van 
Hecke dat het helemaal niet 
zeker is dat Van den Brande wel 
opnieu^w minister-president zal 
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worden. En als je het pro-
graomma van de SP leest, staat er 
amper wat over de Vlaamse 
Raad in." 

De VU-kampagneploeg botst plots 
op SP-voorzitter Vandenbroucke die 
met twee adjudanten eveneens de 
Leuven<ie markt doet. Er worden wat 
beleejdheidswoordjed uitgewuseB. 
Een marktganger trekt Bert aan de 
arm: "Ik stem toch voor U, zulle!" 
Vandenbroucke antwoordt gevat 
maar sportief: "Elke stem telt. "Als 
de SP-ers voorbij zijn vraagt een 
bloemenverkoper Bert of hij ook geld 
verbrandt. 

300.000 
• De VU wil minstens 
300.000 kiezers achter zich 
krijgen voor de Vlaamse Raad. 
Alaar daar kan U niet zoveel 
toe bijdragen, want U bent 
lijsttrekker voor de Senaat. 
Wat gaat U doen wanneer er 
w é̂l 300.000 kiezers voor de 
Senaat VU stenunen, maar 
niet voor de Vlaamse Raad ? 

Bert Anciaux: „We gaan die 
300.000 kiezers voor de 
Vlaamse Raad ook halen na
tuurlijk. Maar een w^oord is een 
woord. Wanneer dat niet zou 
gebeuren voor de Vlaamse 
Raad, dan •worden de leden ge
raadpleegd. Ik heb echter het 
volste vertrouwen in onze kan
didaten dat zoiets zich niet zal 
voordoen." 

Een marktkramer die Bert een gei-
tekaasje aanbiedt, roept luid dat hij 

niet voor de VU zal stemmen. Maar 
zijn zoon wel De kaashandelaar 
vindt Bert niettemin "nen toffe jon
gen ", en "indien ge de 300.000 haalt, 
zullen we toch blij zijn." 

• Verbindt U er persoonlijke 
konklusies aan mochten die 
300.000 kiezers tegen de ver
wachtingen in niet gehaald 
worden ? 

Bert Anciaux: „Als de VU echt 
een nefaste verkiezingsuitslag 
zou halen, ..." 

• Wat is nefast? 
Bert Anciaux: „Nefast is een 
slechter resultaat dan bij de Eu
ropese verkiezingen van vorig 
jaar. En in dat geval moet de 
partij maar beslissen of ze niet 
beter door iemand anders geleid 
kan worden. Maar dat is uit
eindelijk niet belangrijk. Wat 
telt, is de noodzaak voor Vlaan
deren om een partij te hebben 
die ongebonden aan politiek 
doet, en daardoor het algemeen 
Vlaams belang nastreeft. 

Het beleid is vandaag teveel 
afgestemd op de belangen van 
de drukkingsgroepen, van de 
Boerenbond, van de vakbon
den, van de mutualiteiten. En 
ongebonden wil ook zeggen on
gebonden van dogma's. En in 
dat bedje is bvb. een partij als 
Agalev ziek. Als je de groenen 
hun zin zou geven met de ekot-
aks, bvb. op papier voor kran
ten en tijdschriften, komt het 
recht op informatie in het ge

drang. En dat is voor de burger 
van groter algemeen belang dan 
het blind toepassen van eko-
logische principes als die ekot-
aks. 
Daarom is het van zo'n groot 
belang dat de enige partij die 
met hart en ziel heeft gewerkt 
voor het tot stand komen van 
een eigen Vlciams parlement, die 
daar nog steeds hard aan vi'erkt, 
en die ideeën heeft hoe het 
nieu'we Vlaanderen eruit kan 
zien, daar met een sterke fraktie 
vertegenwoordigd is. Als de VU 
in dat Vlaams parlement geen 
volwaardige rol kan spelen, zsJ 
dat parlement een afkooksel zijn 
van het Belgisch parlement. 
Omdat alle andere partijen kie
zen voor Belgische macht, en 
niet voor Vlaamse inzet." 

TRENDBREUK 
Op weg naar het Hogedchoolplein 
stopt een fietser om een leeuwenkaart 
te mogen in ontvangst nemen. Een 
overtuigde VU~militant? "Tja, ik 
kan wel niet anders. Mijn zoon 
verkeert met een dochter van Wiily 
Kuijpers." 
• Waar legt U de lat om na 21 
mei met de VU aan de Vlaamse 
regering deel te nemen ? 
Bert Anciaux: ,,Wij staan niet 
te trappelen zoals Agalev om 
ministers te leveren. Wij willen 
ministers leveren als zij ons pro
gramma kunnen uitvoeren. Ik 
wil daar een komplete trend
breuk verwezenhjken. Er moe
ten tal van garanties zijn dat de 

afspraken die gemaakt worden 
ook echt nageleefd worden. Ik 
zal niet be\veren dat •wij in de 
Vlaamse regering ons gehele 
programma kunnen realiseren, 
dat kan geen enkele partij m een 
meerpartijenstelsel. Ook niet 
vi^anneer een bepaalde partij de 
verkiezingen wint. Trouvi'ens, 
als ze ons nodig hebben, zullen 
ze ons komen vragen. En dan 
staan we in een zeer sterke 
positie." 

• Er staan heel •wat jongeren 
op de VU-lijsten. Is de op
volging door de nieu^we ge
neratie daarmee een feit? 

Bert Anciaux: „Ik heb ver
nomen dat er meer dan honderd 
jongeren op de VU-hjsten staan. 
Ik hoop uit de grond van mijn 
hart dat er veel kiezers op jon
geren zullen stemmen. En ik 
reken mezelf daar ook nog bij. 
Het is voor mij van groot belang 
dat die honderd jongeren verder 
mee de ruggegraat van de partij 
gaan vormen, doorstromen naar 
arrondissementele besturen en 
de partijraad. Dat is mijn grote 
^vens." 

• Staan er volgens U vol
doende jonge kandidaten op 
verkiesbare plaatsen? 

Bert Anciaux: ,,Als je de Eu
ropese verkiezingsuitslag zou 
projekteren naar deze parle
mentsverkiezingen, zal meer 
dan de helft van onze man
datarissen nieuw zijn. Dat is 
toch niet slecht? Er staan bo

vendien heel wat jongeren op 
eerste opvolgersplaatsen. Dat 
kan ook naar de toekomst toe 
belangrijk zijn." 

• Intern hoor je af en toe vt̂ at 
•wrevel over de kumulatie van 
heel •wat huidige parlements
leden met een schepen- of bur-
gemeerstersmandaat. De VU-
statuten zeggen nochtans dat 
zoiets niet de regel hoort te 
zijn. 

Bert Anciaux: „Mijn persoon-
hjke mening daarover luidt dat 
het belangrijk is dat zoveel mo-
gehjk mandaten over zoveel mo
gelijk personen verspreid wor
den. Anderzijds vind ik niet dat 
dit al te dogmatisch bekeken 
moet worden. Wij hebben geen 
rotatieprincipe nodig om voor 
nieu^ve gezichten te zorgen." 

"Dat u den eerste keer dat ik U hier 
zie, jong. Ge moet eens wat meer 
komen, ook als 't geen keus is", 
verwijt een Leuvenaar Bert. Zijn 
vrouw heeft toch een goed woordje 
voor de politikus: "Awel Bert, ge zijt 
ne schone jongen. Schoner nog dan 
op tv. Want in die debatten maakt ge 
u teveel kwaad." De kampagneploeg 
nadert het einde van de markt. "Allé 
Bert", roeptKatrien luid, "nog efkes 
flikkeren met uw ogen en schudden 
met uw gat." De laatste sprint voor 
21 mei ij ingezet. 

Geert Vranken 
Peter Dejaegher 

IK GELOOF 
IN POLITIEK 

MAAR IK 
BEN GEEN 

POLITIEKER 
Ik geloof heel hard in politiek. Maar niet 
in politiek die een schaamlapje Is voor 
machtswellust en geile ambitie. Niet in 
poiitiek die gebruikt wordt om de belan
gen van enkele machtsgroepen te ver
dedigen. Niet in 
politiek die gericht 
is op het eigenbe
lang. Ik geloof in 
politiek als ze de 
werkloosheid aan
pakt en voor de 
sociaal zwakke

ren zorgt. Als ze bedreven wordt door 
gedreven mensen, die bezorgd zijn om 
de anderen en die bezorgdheid politiek 
willen vertalen. Ik geloof in politiek die 
echte mistoestanden aanpakt, zonder 

angst en zonder 
taboes. Als je het 
zo bekijkt, ben ik 
misschien geen 
politieker. Of in elk 
geval geen poli
tieker zoals vele 
anderen. 

VLAAMSE VRUE 
DEMOKRATEN 

VLAANDEREN ZONDER DE VOLKSUNIE ? 300.000 MAAL NEE! 

Voor ons programma, bel gratis 0800/12720 (24/24 uur) 
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ZOMAAR GELEZEN: 

CVP: VIAAMSE RAAD IS BIJHUIS! 
Op 21 mei verkiest Vlaanderen 
voor het eerst in zijn geschie
denis zijn rechtstreeks verkozen 
parlement. Voor elk ander volk 
zou dit een heuglijk moment 
zijn. Overal elders zouden po
litici zich inspannen om het be
lang van deze nieuwe instelling 
voor de sociale, ekonomische en 
kulturele toekomst te beklem
tonen. In Vlaanderen is de re
aliteit echter spijtig genoeg to
taal anders. De CVP heeft haar 
keuze duidelijk gemaakt: de 
Belgische macht staat boven het 
algemeen Vlaams belang. Het 
gaat zover dat de Christen-De
mocraten ruziën over het feit of 
de Vlaamse Leeuw' al of niet 
mag gezongen worden op de 
verkiezingsmeetings. Als ze 
hem dan al zingen klinkt hij, zo 
vernamen wij van aanwezigen, 
uitermate vals. De SP be
schouwt het Vlaamse Parlement 
als een aanhangsel aan de fe
derale vergaderingen. Voor de 
VLD telt maar één ding: ein
delijk ontsnappen aan de op
positie. 

Enkele gezaghebbende kom-
mentatoren hebben de voorbije 
dagen die houding van de tra
ditionele partijen in hun ana
lyses scherp aangeklaagd. Een 
korte bloemlezing. 

"In het partijprogramma u) de dnelle 
dpUtding van BrtudeL-HaLle- Vil
voorde geen uitdrukkelijke eu). Van
waar die terughoudendheid ? Interne 
verdeeQheid? Gebrek aan belang-
j telling. Het gebruikelijke ongemak 
van de CVP met wat hardere stand
punten ?" 

Dirk Achten m DS van 2714/95 

"In de CVP kontroleert de uni-
oni)tuche partijtop de verkiezings
campagne en lijkt Luc Van den 
Brande gekortwiekt." 

Manu Ruyd - DS 28M/95 

"Waar men gaat langs Vlaamse 
wegen komt men Dehaene, Tobback 
of Verhofstadt tegen, maar van het 
Vlaamse parlement hebben die heren 
nog niet gehoord... Maandag 22 mei 
moet het eerste echt Vlaams par
lement meteen aan de slag om al die 

Voor de CVP geen wapperende leeuwen, de VLuinue Raad blijft 
ondergcöchikt aan de Belgische macht. 

"Bovenal nwet het eerste rechtstreeks 
verkozen Vlaams Parlement bewij
zen dat het de emanatie is van 
Vlaanderen. Het nwet bewijzen dat 
de staatshervorming een goede zaak 
is geweest voor de Vlamingen. Het 
moet de stelling "wat we zelf doen, 
doen we beter" aantonen met feiten, 
niet langer met voornemens." 

Guy Tegenbos - DS 815/95 

"De meerderheidspartijen, ook de SP, 
hervormden België om tot een fe
derale staaten noemen dit een van de 
belangrijkste verwezenlijkingen van 
de voorbije regeerperiade. Dat men 
dan ook de logika van die her
vorming respekteert. Dus geen kop
peling van het federale en het 
Vlaamse niveau, geen kromme kon-
strukties nadien om de Vlaamse 
regering aan de federale aan te 
passen. Van de Vlaamse partijen 
mag men verwachten dat ze deze 
nieuwe Vlaanuie regering, die ze zelf 
meer bevoegdheden en een versterkte 
legitimiteit gaven, ook respekteren. 
Of i) zelfs t dat te veel gevraagd?" 

DirkAchUn - DS 15/5/'95 

"Een eminent CVP-parlementsUd 
schreef mij dezer dagen: "Van den 
Brande kan niet op tegen Dehaene, 
omdat in onze partij tachtig procent 
van de kaders de Vlaanuie Raad nog 
altijd aU een bij-wagen van de fe
derale instellingen ziet." 

Manu Ruy^ - DS 12/05/95 

"Voor de Vlaamse Christendemo
craten telt maar een zaak: Dehaene 
weer in de Wetstraat 16. Over de 
nochtaru hutorische eerste recht
streekse verkiezing van het Vlaamse 
parlement moet de partij van De
haene en Van Hecke nog het eerste 
serieus woord laten horen. Overi
gens, die van Louis Tobback en die 
verfoeide VLD zijn ook niet meteen 
voorbeelden van Vlaamse strijdlust. 
Ook SP en Verhofstadt doen alsof 
dat Vlaamse parlement er eigenlijk 
niet is." 

Mare PlaUl 
15/5/95 

Bei V. Limburg 

Koen Van Caimere 

verloren tijd snel in te halen, om de 
Vlaamse jeugd duidelijk te maken 
dat ze in een Vlaanuie gemeenschap 
leeft. Tenminste als het waar is dat 
de Vlaamse politiek die Vlaanue 
zelfstandigheid echt ernstig neemt." 

Mare PLUel 
11/5/95 

Bei V. Limburg 

"In het verkiezingsprogramma van 
de Vlaamse kruten-demokraten, 
"Een nieuwe start voor Vlaanderen", 
ontbreekt evenwel elke visie in ver
band met de staatshervorming. Het 
verkiezingsprogramma van de SP 
komt ronduit unitair over en bevat 
evenmin enige verduidelijking over de 
verdere afwerking van de staats
hervorming. ' 

prof. SenelU - DS 20/4/95 

"De Vlaamse' investeringen van 
Luc Van den Brande zouden elek-
torale winst moeten opleveren - al 
mist het programma van de CVP een 
visie op de staatkundige toekomst 
van Vlaanderen." 

Manu Ruys - DS 21/04/95 

TWEEDE LIJST VU-VERKIEZINGSFONDS 

NR. 435-0271521-01. 
... is het rekeningnummer van 
de VZW Volksunie. Daarop 
kunnen financiële bijdragen, 
groot en klein, gestort worden 
om het verkiezingsfonds van 
de Volksunie te spijzen. Er 
toch nog even aan herinneren 
dat enkel giften van parti-
kulieren toegelaten zijn en dat 
er geen fiskaal attest wordt 
afgeleverd. 
De binnengekomen bedragen 
zullen in ons weekblad ver
meld worden, naamloos, on
der initialen of voluit; de 
milde schenker beshst dcuar 
zelf over 1 

Deze week brengen wij de 
tweede lijst met onze hartelijk 
dank! 
Totaal 1ste lijst ^4.850 
Leonie Van Den Dries, 

Merksem 5.000 

• • • • 

Joseph Vandeplas, Scherpen-
heuvel-Zichem 2.220 

Romamis Van Den Berge, 
Drongen 4.000 

Jurgen Demeulemeester, 
Kessel-Lo 500 

Adolf Deleener, 

Liedekerke 1.000 

Lucien Rateau, Aalter 1.000 

Maria Liesse, 
Broechem 1.000 

Hartmann De Zutter, 
Brugge 500 

Jacques Laramens, 
Serskamp ^ ^ » > J « J 2.000 

José Laporte ,^ruggê 2.000 

Henri Festraets, * "^^ !^* \ t 
Kampenhout 1.000 

A-M De Baets, Gent LOOO 

Totaal 2de lijst 66.070 fr. 

ARRONDISSEMENTELE TREFPUNTEN 
VOOR ZONDAGAVOND 
Wie zondagavond het cijfertjes kij
ken op TV beu u kan VU-vrienden 
en militanten in volgende gelegen
heden ontmoeten: 

ARR. AALST-
O U D E N A A R D E 
Aalst: De Graaf van Vlaan
deren, Stationsplein, vanaf 
16u. 

ARR. ANTWERPEN 
Antwerpen: 't Waagstuk, 
Stadswaag 20 (225.02.19). 
Vanaf 16u. 
Het arr. sekretariaat. Paleis-
straat 133 zal open zijn vanaf 16 
tot 19u. (03/238.82.08). 

ARR. BRUGGE 
Assebroek: Restaurant 't Leitje, 
vanaf 18u. 

ARR. GENT-EEKLO 
Gent: Chalet Pic-Nic, Grien
dijk 17 (Gentbrugge - Water-
sportbaan), vanaf 16u. 

ARR. HALLE-VILVOORDE 
Brussel: Algemeen Sekretari
aat, Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

ARR. KORTRIJK 
Kortrijk: Trefcentrum West-
Flandria, Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7. Vanjif i8u.30. 

ARR. LEUVEN 
Bierbeek: De Molen, Dorp 
(aan de kerk), tel. 016/46.01.65. 
Vanaf 18u. 

LIMBURG 
Beringen: Thier Brau, tel. 
011/42.20.51. 
Bilzen: Café Welkom, bij Leo 
en Maaike, Markt te Bilzen, 
vanaf 16u., tel. 089/41.43.65. 
Bree: Café Cambrinus, 
089/47.28.97. 
Genk; Restaurant Sint-
Maarten, Stationsstraat 13, tel. 
089/35.26.97. 

ARR. MECHELEN 
Lier: VNC Berlarij Lier, vanaf 
18u. 

ARR. OVD-IEPER 
Oostende: Trefcentrum, Aarts
hertogstraat 4 te Oostende 
Oostdninkerke: De Duin-
doorn, Leopold II laan 23. 

ARR. ROESELARE-TIELT 
Roeselare: 't Leeuw^ke, Hugo 
Verrieststraat 4, tel. 
051/20.83.45. Vanaf 17u. 

ARR. SrNT-NIKLAAS / 
D E N D E R M O N D E 
Dendermonde: Den Omme-
ganck. Grote Markt. 

Sint-Niklaas: Zaal Nectar, 
Driekoningenstraat 48, vanaf 
17u. 
Zele: Pallieter. 

ARR. TURNHOUT 
Dessel: Café 't Brouwershuis, 
Markt, vanaf 19u. 

NATIONAAL 
Het Algemeen VU-Sekre-
tariaat, Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel, vanaf 18u. 
(02/219.49.30) 

IZEGEMSE REKENKUNDE 

DEVOLKSUHllf 
3.300.000 %Ui MÏI' 

VU 
' T a i i a w f ¥,jj«»f. 

«lETWlHZiL 

wm 
Het entoejuunu van VU-militanten in Izegem kent blijkbaar geen 
grenzen. De VU-affiche werd er eventjes in zeer optimistische zin 
bijgewerkt. 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Na afloop van het partijbe
stuur van de Volksunie ver
spreidde VU-voorzitter Bert 
Anciaux maandaig ;1. volgende 
mededeling: 

Het partijbestuur van de 
Volksunie stelt vast dat CVP, 
VLD, SP en Agalev zich voor 
de Vlaamse Regeringsvor
ming de wet laten dikteren 
door de PS van Busquin. 
Vlaanderen mag zich niet on
der curatele laten plaatsen 
van de federale regering. 

Het kan niet dat, meer dan 
twee decennia na de gren
delgrondwet waar de 
Vlaamse meerderheid parle
mentair £ian banden werd ge

legd, de regeringsvorming op 
federaal niveau een nieu-we 
grendel zou leggen op de ei
gen d3mamiek van het Vlaams 
Parlement. 

Wat een verheugend moment 
zou moeten worden voor 
Vlaanderen, de installatie van 
het eerste rechtstreeks ver
kozen Parlement dat eindelijk 
zal opkomen voor het alge
meen Vlaams Belang, dreigt 
ten onder te gaan in het spel 
van machtsstrategie dat van
daag door de CVP, VLD, SP 
en Agalev w^ordt opgevoerd. 
De hunkering naar de Bel
gische macht is voor hen dui
delijk prioritair op het belang 
van de Vlamingen. 

IZEGEMS 
KOLLEGE 
STEMDE 
De 6e Latijn-Wiskunde van het 
St.-JozefskoUege in Izegem 
heeft een geheime stemming ge
houden. Het grootste deel van 
de leerhngen was stemgerech
tigd. 

Hier de uitslag. 

VU 
VLD 
Agalev 
CVP 
Vlaams Blok 
SP 
blanko/ongeldig 

H 
10 
2 
1 
I 
1 
2 

Het is maar een kleine schaal 
maar een die veel zegt over de 
aandacht van jonge mensen 
voor de VU. 

MORTSELSE JEUGDRAAD HIELD STEMBEURT 
Op een door de Jeugdraad van 
Mortsel georganiseerd debat 
tussen politieke partijen werd 
zowel voor als na het dispuut 
een stemronde gehouden bij de 
ongeveer 150 aanw^ezigen. 

De VU was er vertegenwoor
digd door haar voorzitter, Bert 
Anciaux. 

Alhoewel de cijfers met een 
dikke korrel zout moeten w^or-
den genomen is het toch nuttig 
ze even naast mekaar te zetten 
en te vergelijken. 

% Voor % Na 
Agalev: 30 23 
CVP: 10,4 10 
SP: 7,3 7 
VBL: 2 5 

VLD: 
VU: 
Blanko: 

13,5 
26 

10,4 

4 
48 

O 

Wij willen aan deze uitslag, een 
momentopname, niet meer be
lang hechten dan nodig toch er 
even op wijze dat de VU-bood-
schap een jeugdig publiek niet 
onberoerd laat. 

OPROEP! 

LAAT DE VERKIEZINGSBORDEN 
NOG EVEN STAAN 
Zondag 21 mei is het zover. De 
rol van de vele verkiezingsbor
den is dan uitgespeeld. Het I J -
zerbedevaartkomitee doet een 
oproep om deze borden nog 14 
dagen te laten staan, om reeds 
een korte maar krachtige af-
fiche-kampagne voor de ko
mende IJzerbedevaart te hou
den. 

Mogen wij beroep doen op uw 
mede-werking ? Affiches kunnen 
op aanvraag worden opge
stuurd. In de omgeving van het 
Antwerpse staat ook een plak-
ploeg klaar om uw borden te 
beplakken. Geef uw naam en 
adres door aan het IJzerbe-
devaartsekretariaat: 
051/50.02.86. 

ROUV/TE BREE 
Onverwacht, maar niet onvoor
bereid is Willy Maesen (°1942) 
van ons heengegaan. Hij was 
een pionier van Volksunie-Bree 
en de laatste jaren aktief be
stuurslid. 
Met Willy verliezen wij in Bree 
een eenvoudig sociaal bewogen 
Vlaams-nationalist. Als lesgever 
van de VDAB heeft hij vele 
mensen geholpen en een nieuw 
perspektief geboden. 
Aan zijn vrouw, kinderen en 

LIMBURG 
MEI 

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

familie betuigt VU-Bree haar 
diepe oprechte deelneming. 
Voor ons, zijn vrienden, zal 
Willy Maesen altijd een beetje 
bij ons blijven. 

ONZE 
BELANGEN

GROEP 
HEET 

VLAANDEREN. 
Wi| zijn niemands slippend ragers Niet van de Boeren

bond Niet van de Vakbonden Niet van het Patronaat Niet 

van de Ziekenkassen Niet van het Belgisch establish

ment Het moet maar eens gedaan zijn het algemeen 

Vlaams belang ondergeschikt te maken aan het eigen-

beleing van enkele machtsgroepen De VU wil een andere 

politieke kuituur. Vnj en onge

bonden Weg van een enge hc^-

lesmentaliteit. De VU wil dat 

Vlaanderen eindetijk z^f z'n lot in 

handen neemt. Zelf de werkloos

heid aanpakt Z'n eigen sociaal 

beleid voert Een eigen gezondheidsbeleid ontwikkelt 

Voetgangers en fietsers blijft centraal stellen m een over

wogen verkeersbeleid De VU pikt het niet dat miljarden 

bestemd voor onze sociale zekerheid verdwijnen in de 

zakken van enkele Brusselse en Waalse labo's Dat een 

Landschapsdekreet of Mest Aktie Plan wordt opgeofferd 

aan de belangen van één enkele 

sektor. Op 21 mei kunt u die 

dubbelzinnige moraal afstraffen 

Door te stemmen voor de partij 

die opkomt voor de belangen van 

èlle Vlamingen. 

VIAAMSEVRUE 
DEMOKRATEN 

VLAANDEREN ZONDER DE VOLKSUNIE? 300.000 MAAL NEE! 
Voor ons programma, bel gratis 0800/12720 (24/24 uu 
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Uiï DE REGIO 
PROVINCIERAADSLID WILFRIED VANDAELE: 

BEZORGD OM WESTVLAAMS BERENBESTAND 
Op de provincieraadszitting 
van 11 mei j.1. kwam Wilfried 
Vandaele (VU) tussen n.a.v. de 
Westvlaamse Milieubeleidsnota 
1995. Hij wenste de gedepu
teerde geluk met de nota, die 
volgens Vandaele heel ^vat 
waardevolle gegevens en cijfers 
bevat. Wel vroeg het provin
cieraadslid uitleg over enkele 
punten. 

VARKENS EN KIPPEN 
Vandaele berekende dat de Be
stendige Deputatie in 1994 
goedkeuring verleende voor 
53.937 mestvarkens en voor 
36.086 een vergunning wei
gerde. De minister van Leef
milieu heeft echter 19.432 aan-
vankeKjk geweigerde varkens 
alsnog vergund. 

Voor kippen gebeurde het
zelfde : de Bestendige Deputatie 
keurde vergunningen goed voor 

l kiescampagne-^„H nieuw. 

Een hulpkreet 
Jaarlijks doodt één Belg op 

vijfduizend zichzelf. Het aantal 
zelfmoordpogingen bedraagt 

ongeveer het tienvoudige. 
Cijfers en kommentaar over 
zelfmoord en de preventie 

ervan, deze week in Knack. 

Marianne Faithful! 
Veel van haar generatiegeno
ten zijn gestorven, maar zij 
zingt voort. Met Dante en 
Shakespeare bij de hand. 

Mananne Faithful], een ge
sprek met een overlevende, 

deze week in Weekend Knack. 

En verder.. 
• Het geheimzinnige Ebola-

virus • Op het dak van 
Indonesië • Film: bhkvangers 
in Cannes • Frans Masereel, 

biografie in zwart-wit • De P.C. 
Hooftprijs voor A. Alberts 

Knack 
+ WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK + TALENT 

HLKE WOENSDAG TE KOOP 

1.972.843 kippen en weigerde 
de vergunning voor kippenhou-
derijen boven de 100.000 stuks, 
\verden door de minister toch 
vergund (155.200 en 174.000 
stuks). 

..Alag ik van de gedeputeerde 
vernemen wat de minister tot 
deze houding inspireert en 
welke stappen er door de de
putatie zijn gezet om hierover 
met de minister van gedachten 
te wisselen", vroeg W. Van
daele. 

Gedeputeerde J . Durnez be
vestigde de cijfers van Van
daele, maar haastte zich eraan 
toe te voegen dat er ook var
kenshouderijen zijn weggeval
len, zodat er al bij al geen var
kens zijn bij gekomen in West-
Vlaanderen. Er is een status 
kwo. Dat de minister vergun
ningen verleent die de provincie 
aanvankelijk heeft geweigerd, is 
volgens de gedeputeerde te wij
ten aan een verschillende hou
ding tegenover de VLAREM-
milieuwetgeving. De provincie 
is van mening dat ze strenger 
mag zijn dan VLAREM, de 
minister vindt van niet. 

Wilfried Vandaele tijdend een lu
dieke tMdnkomdt: 1 beer voor 
1584 zeugen ?" Er moet niet al
tijd gekankerd worden. 

EEN BEER 
Wilfried Vandaele zorgde voor 
de humoristische noot met de 
volgende bedenking: „De cij
fers in het Miheubeleidsplan 
vestigen onze aandacht op de 
toch wel pijnlijke toestand 
waarin de beren verzeild zijn 
geraakt. De manneUjke var-

ANTWERPEN: 

NIEUWE VU-GENERATIE 
KRIJGT STEUNTJE 
De verkiezingen van 21 meie.k. zijn om meer dan één reden belangrijk 
voor onze partij. Voor de eerdte maal zal Vlaanderen zijn eigen 
parlement rechtdtreekd kunnen verkiezen. Bovendien zal een Vlaamd 
parlement zonder de Volkdunie maar een flauw afkookdelzijn van de 
unitaire dtrukturen. 

Veertig jaar heeft de Volkdunie op de barrikaden gedtaan voor 
Vlaanue zelfdtandigheid, voor een Vtaanu parlement. Die droom 
wordt nu werkelijkheid en daar moeten we blij om zijn. 

Bij de dtart van dit nieuwe hoofddtuk in onze dtrijd voor een beter 
Vlaanderen heeft onj arrondiddenunt gekozen voor lijdten die 
hoofdzakelijk uk nieuwe en jonge partijleden bedtaan. Een nieuwe 
generatie doet zijn intrede, een generatie van jonge koppigaardd, die de 
idealen van de Volkdunie met hart en ziel willen verdedigen. 

Dit kan echter niet zonder de dteun van de vorige generatied door de wol 
geverfde VU'erd. Een aantal onder hen betuigt die dteun door mee op 
de verdchillende lijd ten te fungeren. 

Alle kandidaten op de lijd ten van Kamer en Vlaanue Raad verdienen 
uw dtem. Ook onze Antwerpde kandidaten op de SenaatdUjdt verdienen 
dat. Samen vormen ze een ploeg van dtuk voor dtuk waardevolle 
menjen, een widdel op de toekomst van onze partij. 

Een nieuwe generatie dtaat klaar om dtap voor dtap de fakkel over te 
nemen. Bij deze zo belangrijke verkiezingen verdienen ze van u een 
flinke dteun in de rug. 

Zo kunnen we damen 300.000 maal neen zeggen tegen een Vlaanderen 
zonder de Volkdunie. Z^ zeggen we damen met u 300.000 maal ja voor 
een mooier, beter en zelfdtandiger Vlaanderen ! 

Met vriendelijke groeten, 

Hugo Schiltz, Jori») Gieken.), Reinwnd Mattheydden^, Bob Loete, 
Gerda DeRiJck, AndréDeBeul, Koen Pauli, Jan Heyndrickd, Jan en 
Annie Lenaertd, Wilfried Willockx, Oktaaf Meyntjend, Bert Raetd, 
Willem NoUet, Boudewijn Valkaert, Greta Latomme, Jalien Van der 

Auwera, Martha Madereel-Segaert, Word Herbodch, Roger Van 
Tbillo, Clem De Ranter, Michel Joren^, Fred Entbrouxk, Clara 
Govaert, Fran^Ltka Martin, Margriet Bachot, Theo en Martha De 
Coninck, Marcel Belid, Karel De Grijde, Rob WaLchartd, Hugo 
Janjdend, Loc De Smet, Jan VandewaUe, Marita Schadlck, Alfons 
Brat. 

kens, en dus — bij uitbreiding en 
met enig gevoel van lotsver
bondenheid — het mannelijke 
geslacht in het algemeen, dreigt 
ten onder te gaan. Ik neem de 
gemeente Ichtem als voorbeeld. 
Daar worden 1584 zeugen ge
houden en slechts 1 — zeggge en 
schrijve één — beer. Ik vind dat 
zonder meer beangstigend en 
het moet ons allen, voorzitter en 
koUega's van het mannelijke ge
slacht, tot nadenken stemmen 
over onze toekomst." 

Deze tussenkomst werd alom 
gesmaakt. 

VERDUINING 
In het beleidsplan las Vandaele 
dat ,,het verkeersleefbaarheids-
plan voor de Kust geleidelijk 
moet worden ingevoerd met ko
ordinerende medewerking van 
de provincie, met aandacht voor 
randpjirkings, een globaal par
keerbeleid, funktieverlaging 
van de Koninklijke Baan en 
verduining waar mogelijk." 

„Het is bekend dat dit één van 
de opties is die o.m. ^vorden 
verwoord in het voorontwerp 
Struktuurplan Kustzone", 
stelde Vandaele, „mjiar welke 
beweegredenen heeft het pro
vinciebestuur om deze keuze 
hier — nu al — zo krachtig naar 
voren te brengen. Ware het niet 
logischer de debatten over het 
Struktuurplan af te wachten ? " 

Gedeputeerde Durnez ant
woordde dat hij deze optie be
langrijk genoeg vindt om hem 
nu al in het miheubeleidsplan in 
te schrijven. 

GROENE AKTIES 
Wilfried Vandaele vroeg ook 
hoeveel gemeenten er momen
teel al inspelen op de akties 
,,Groene Zetel" en „Behaag het 
landschap", die tot doel hebben 
opnieuw streekeigen bomen en 
struiken óian te planten. 

Als antwoord kreeg hij dat 40 
van de 63 Westvlaamse gemeen
ten al meewerken. 

ANTWERPEN 

MEI 

Vr. 19 SCHOTEN: Louis Ver-
beeck: In het land van de ghmlach. 
Om 19u.30 in Taverne De Witte 
Raef, Horstebaan. Leden F W 200 
fr., niet-leden 250 fr. Org. : F W -
Schoten. 

Za. 20 EDEGEM: Kaartavond in 
Drie Eiken. Inschrijven op voor
hand. Org. : VNSE. 

Zo. 21 A N T W E R P E N : Vanaf 16u. 
volgen verkiezingsuitslagen i n t 
Waagstuk, Stadswaag 20 te Ant
werpen (225.02.19). Iedereen wel
kom. Het arr. sekretariéiat, Paleis
straat 133 zal open zijn vanaf 16 tot 
19u. (238.82.08). 

Wc. 24 EDEGEM: Gespreks-
avond door Mr. Theeuws over 
H3^nose. Om 20u. in Drie Eiken. 
Org. FW-Edegem. 

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

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

Di. 30 E D E G E M : Gespreksavond 

40^ 

WEST-
VLAANDEREN 

MEI 
Wc. 17 IZEGEM: V-Club voor 
VolwEissenen: Pergamano. Om 
19u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Inkom 50 fr. Org. Vlanajo. 
Do. 18 BRUGGE: Met V W G -
Brugge naar Gouwdag West-
Vlaanderen (met personenwagens). 
Samenkomst om 7u.45 achterkant 
station, vertrek 8u. stipt! . 
Do. 18 BLANKENBERGE: Met 
VWG-Blankenberge naar Gouw
dag-West-Vlaanderen in Oostende 
in Thermae Palace. Inschrijven 
door storting op rek. 748-1212640-
49 met vermelding Gouwdag Oos
tende en keuzenummer. 
Do. 18 O O S T E N D E : Hoe wordt 
uw stem geïnterpreteerd?, door 
Geert Lambert. Om 14u.30 in het 
Oostends Trefcentrum, Aartsher
togstraat 4. Org. : VOVO. 
Zo. 21 BRUGGE: Overwinnings
feest van VU-arr. Brugge, vanaf 
18u. in Restaurant 't Leitje te As-
sebroek. Vrijdagavond moeten de 
getuigen zich met hun mapje aan
bieden bij Luk Grootaerds vanaf 
19u. 

Zo. 21 IZEGEM: Vlaams Huis, 
13u.30: verzamelen voor wandeling 
te Sleihage o.l.v. kernjeugd Slei-
hage. Org. : Wandelklub Vlaams 
Huis. 
Wc. 24 BRUGGE: Brugse en 
Westvlaamse legenden, door J a k a 
Venken. Om 15u. in Par. Centrum 
H. Magdalena, Violierstraat 7. 
Org. : VWG-Brugge . 
Di. 30 KORTRIJK: „Bruine ei
eren zijn beter dan witte " en andere 
medische misvattingen, door Wal
ter Deconinck. Om 20u. in Tref
centrum West-Flandria, Gr. 
Gwijde van Namenstraat 7. Gratis 
toegang. Org. : FW-Kortr i jk. 
J U N I 
Wo. 7 IZEGEM: V-Club voor kin
deren: bezoek aan de kruidentuin 
en speelplein Iso. Afspraak om 
13u.30, Ommegangstraat 5. Inkom 
50 fr. Org. Vlanajo. 
Wo. 7 IZEGEM: V-Club voor vol
wassenen: 3e les Pergamano. Om 
19u.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. 

over Kalligrfie. Om 20u. in zaal 
Basihek, Hovestraat. Org.: Kul-
turele Kring Edegem. 

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. 

J U N I 

Vr. 9 BERLAAR: VU-schepen 
Walter Lujrten zal u te woord staan 
in het gemeentehuis. Markt. Voort
aan iedere vrijdag na tel. afspraak 
(03/482.11.93). 

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 gezelUg samenzijn. Info: 
015/51.31.69 of 03/482.11.93. 

Zo. 18 BERLAAR: Viering 115 
jaar DF-afdeling met ontvangst op 
gemeentehuis, om lOu., huldemis 
om Hu . Iedereen welkom. Info: 
Walter Luyten, 03/482.11.93. 
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U T DE REGIO 
ERPE-MERE N O G STEEDS 
ZONDER BURGEMEESTER 

CVP VERHEUGT ZICH 
OVER NALATIGHEID VAN 
HET GERECHT 
In de jongste CVP-Berichten van 
Erpe-Mere betreurt men de 
vaudeville welke zich na 9 ok
tober afspeelde. Daarmee be
treurt men niet de woordbreuk 
van de VLD, waardoor de CVP 
met de bedriegende partij in de 
meerderheid kw^am. Nee, be
treurd -worden de klachten die 
wij hebben neergelegd zowel 
tegen de waarnemende burge
meester, die van zware onre
gelmatigheden wordt verdacht 
als tegen de CVP, die de wet op 
de beperking van de verkie
zingsuitgaven op een grove ma
nier heeft overtreden. 

De CVP beweert dat onze 
klachten geen steek houden. 
Denkt zij werkelijk dat het 
Hoog Komitee van Toezicht zo
maar binnenvcJt zow^el in het 
gemeentehuis als bij de ver
dachte thuis als op het werk 
wanneer de klacht niet zwaar 
genoeg zou wegen ? Er moet 
toch een grondige reden zijn 
wciarom de dienstdoende bur
gemeester na zeven maanden 
nog steeds niet benoemd 
w^erd! 

Waarom stemden Wi] een 
hoogstnodige wet-Dhoore 
(CVP) op de beperking van de 

verkiezingsuitgaven wanneer 
bij een flagrjinte overtreding 
van die wet door de CVP-Erpe-
Mere er geen gevolg zou ge
geven worden aan de gegronde 
en ontvankelijke klacht van on-
zentwege ? Maakt de CVP zich 
vrolijk over de gebrekkige wer
king van ons gerecht ? Wanneer 
het inderdaad zo is dat zij de 
gerechtelijke dans ontspringt, 
dan wordt andermaal het bewijs 
geleverd dat hier machtsmis
bruik in het spel is en dat de 
bevoegde rechtbank dringend 
aan een depolitisering toe is. 

Jan Caudron 

OOST-
VLAANDEREN 

MEI 

Wo. 17 GENT: Debat links li
beralisme. M.m.v. Geert Versnick 
(VLD), Dannie Vandenbossche 
(SP), Erik Miellants (groep V) en 
Sigurd Vangermeersch (VUJO). 
Om 2Ou. m Kouter - Gebouw 
ASLK. 

Do. 18 GERAARDSBERGEN: 
,,Reuma, genezen door voeding", 
door Stefaan De Wever. Om 19u.30 
in het Vlaams Sociaal Cultureel 
Centrum, Stationsplein 22. Org.: 
Vlaams Huis. 

JUNI 

VU HAALT 6 TON KLEREN OP 
VOOR DE KOERDEN 
Woensdag en donderdag haal
den de Volksunie-afdelingen 
van Evergem, Ertvelde en Slei-
dinge 6 ton kleren op ten voor
dele van de Koerden. Dit ge
beurde in samenwerking met 
het Vlaams Internationaal Cen
trum, een niet-goevemementele 
organisatie voor Ontwikke
lingssamenwerking. 

Eerste schepen Paul Van Grem-
bergen, tevens VU-lijsttrekker 
voor de Vlaamse Raad, zei dat 
het initiatief was opgezet vanuit 
een volksbe>vuste solidariteit: 

„ Vlamingen met een open geedt we
ten wat het L) om oL volk ge-
dukr'unuieerd te worden. De Koer
dische taal en kuituur worden dtel-
delmatig verdrukt. Meer dan vier
duizend Koerduche dorpen zijn ge
welddadig verwoedt. De bevolking 
van Evergem, Ertvelde en Sleidinge 
schonken daarom gebruikte kleren 
met een warm hart." 

VU-er Paul Van Grembergen 
toonde zich dan ook zeer ver
heugd over het behcialde re
sultaat. 

Di. 6 OUDENAARDE 
wandeling met vertrek 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
EN 

TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

Geleide 
met vertrek om Hu. 

Grote Markt, voor restaurant De 
Cridts. Bijdrage 80 fr. voor toegang 
stadhuis en stadsgids. Bijkomende 
kommentaar van Leo Puissant 
(laatste private bew^oner van het 
Huis de Lalaing, tevens bekend als 
sekretaris van Walter Lu3^en). 

Ook bezoek aan stedelijk wand
tapijtenatelier. Iedereen welkom. 

VLAAMS-BRABANT 

AÏEI 

Wo. 17 DIEST: Met Bert Anciaux 
op kampagne op de wekelijkse 
markt te Diest. Samenkomst om 
9u.30 café Lamme Goedz£ik, Grote 
Markt 9. Medewerking wordt be
loond met een Diesters Gildenbier. 

ZOEKERTJES 
- BETREKKING - 23-jarige 
Industrieel Ingenieur Chemie. 
•4-talig, zoekt passende betrek
king. Komt in aanmerking voor 
VDAB-stage. Aanbiedingen bij 
Oswald Van Ooteghem, 
09/230.72.87. 

- BETREKKING - 19-jarige 
juffrouw, diploma A6/A2 han
del, vlot drietalig, zoekt pas
sende betrekking, bij voorkeur 
te Gent of omgeving. Aanbie
dingen bij Oswald Van Ooteg
hem, 09/230.72.87. 

Zo. 21 LEUVEN: Samenkomst 
VU-arr. Leuven, vanaf 18u. m De 
Molen, Dorp te Bierbeek. 

JUNI 

Vr. 2 LENNIK: Om 20u. lezing 
door Ludo Abicht over „Humor in 
alle ernst". Om 20u. m het Ge
meentehuis. Provinciale vormings
avond van het FVK-Brabant. 

Vr. 2 HAASRODE: Ierse zang- en 
poëzieavond met muzikaal optre
den van Erm Gobragh. Om 20u. m 
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). 

VLAANDEREN 
ZONDER DE 

VOLKSUNIE? 
300.000 

MAAL NEE! 
Wie gaat ervoor zorgen dat Vlamingen in 
en rond Brussel nog een betciailbare woning 
vinden, als de VU er met meer is? Wie gaat 
de verfransingsdrul< in Vlaams-Brabant 
tegenhouden' Verhinderen dat 
het Nederlands uit het Euro
parlement wondt geweerd? Wie 
gaat ervoor vechten dat de 
Vlaamse gezondheidszorg ein
delijk in Vlaamse handen komt? 
Dat de miljarden niet langer in de 

VLAAM^VRUE 
DEMOKMTM 

zakken van enkele grote Brusselse en 
Waalse lalxi's verdwijnen' Wie gaat de 
NMBS-top duidelijk maken dat de Vlaamse 
treinreizigers niet langer wensen op te 

draaien voor zijn unitair beleid' 
Een eigen Parlement kan dit 
veranderen Maar hoe Vlaams 
zal een Vlaams Parlement zon
der de Volksunie zijn' 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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miui 
DRIE TENTOONSTELLINGEN 

JOSÉ VERMEERSCH IN ALLE STATEN 
De drleduhbele tentoonstelling „Jodé VermeerMh in alle 
dtaten " omvat een 150-taL werken, tot duóver de groot<)te 
tentoonstelling van deze kunstenaar, die ooit tegelijkertijd 
werd bijeengebracht. De titel verwijdt naar de diverse 
disciplines die door Vermeersch beheerst worden: keramiek, 
brons, schilderkunst, raku (Japanse keramiek uit Kioto), 
glas en textiel 

J
osé Vermeersch is ongetwij
feld één van onze meest be
faamde en internationaal er
kende Vlaamse kunstenaars. 

Hij werd in 1922 in het West-
vlaamse Bissegem geboren. Hij 
studeerde aan de Koninklijke 
Akademies voor Schone Kun
sten van Kortrijk en Antwerpen 
en aan het Nationaal Hoger 
Instituut te Antwerpen. 

Het figuurschüderen leerde 
Vermeersch bij Constant Per-
meke, zonder dat deze leer
meester een blijvende invloed 
zal uitoefenen. Vermeersch 
wordt eerder de vertolker van 
een „verstilde", meer innerlijk 
expressie. Pas later, in de jaren 
zestig, zal ook bij Vermeersch 
een meer bewogen emotie in zijn 
stijlontwikkeling terug te vin
den zijn. 

Na zijn hu^velijk is Vermeersch 
tijdehjk werkzaam in de bouw-
sektor. In 1962 herbegint hij met 
schilderen en in 1963 ontstcian 
de eerste keramische sculptu
ren. Vermeersch bouwt nu een 
groot ateUer met eigen kera-
miekovens en begint nu grote 

volle beelden in aardew^erk te 
maken. Hij bemeestert de vak
technische problemen vsin het 
bakken van klei en beheerst 
perfekt het technisch aspekt van 
keramieksculpturen. 

Vermeersch houdt zijn tematiek 
heel bewtist beperkt: mens en 
dier. Zegde Vermeersch niet 
ooit zelf: „Mijn beelden zijn 
figuren, die ik uit de realiteit heb 
weggenomen om ze, los van alle 
kuituur, een eeuwige aanwezig
heid te geven, als teken van het 
altijd bew^egende leven". 

PRIMITIEVE KRACHT 
Die grote beelden van mensen 
en honden vormen als het ware 
een htanie van de eenzaamheid. 
Er gaat trouwens een primitieve 
kracht van uit, een wonderlijke, 
ingehouden vitaliteit. Hun let
terlijke keramiek-broosheid en -
breekbaarheid is als het ware 
het tastbare teken van een ge
lijkaardige fragUiteit van het 
hele bestaan. Het is precies die 
spanning tussen materiële 
breekbaarheid en uitgestraalde 
kracht, die de grote autenticiteit 
en moderniteit van Vermeersch 

„Mijn beelden, zijn figuren die ik uit de realiteit heb weggenomen om ze een eeuwigheid aanwezigheid te 
geven." 

vormt, niettegenstaande de vele 
reminiscenties aan vervlogen al
oude beschavingen. 

De beelden van Vermeersch 
hebben „presence" ! Ze zijn zel
den agressief maar takten be
hoedzaam met frêle vingers de 
grenzen af van het leven en 
stellen met sprakeloos, gapende 
monden de essentiële levens
vragen over oorsprong, zin en 
toekomst van het bestaan. 

ONDINEKE SIERT 
KAPELLEKENSBAAN 
Aan de Kapellekensbaan in 
Erembodegem ^verd zaterdag 
het standbeeld van Ondineke 
onthuld. Het beeld herinnert 
aan de dramatische ontvoog-
dingsstrijd van Ondineke, een 
volksmeisje dat wankelt tussen 
idealen en illusies, proletariaat 
en burgerij, woede en deernis. 

Zij verwijst vooral naar het hu
manitaire engagement van 
Boons Kapeltekeiubaan, één van 
de meest bekende romans van 
de Aalsterse schrijver Louis-
Paul Boon. 

Wie het werk van Boon kent, 
begrijpt ook kunstenaar Frans 
De Vree. Het beeld van On
dineke verwijst onrechtstreeks 
ook naar andere vrouwelijke fi
guren die Boon kwistig om
schreef en beschreef. Boon 
schreef graag over jonge meisjes 
en vrou^ven. Het Ondine-beeld 
markeert nu het vertelperspek-
tief van Boons roman- en 
droomwereld. 

De frêle bronzen gestalte kijkt 
uit op de verscheurde geschie
denis van de echte Kapellekens
baan, een landweg die eeuwen
lang idyUisch tussen de groene 
Osbroeklong en de Dender 
kronkelde. Boon had wellicht 
genoten van de naakt bronzen 
Ondine die met opgeheven 
hoofd en vlechten in de lucht 
haar innerlijke trots cian ieder
een toont. 

Ondineke is het proletarische 
hoofdpersonage uit de roman De 
Kapellekerubaan uit 1952. 

Boons Ondineke vereeuwigd aan de Kapellekensbaan. 

Enerzijds is er het verhaal van 
Ondineke, die geen enkel mid
del schuwt om haar bestaan te 
ontvluchten in de grauw^e ar-
beidersbuurt wjiarin ze op
groeit. Anderzijds laat Boon in 
het boek een heleboel mensen 
aan het woord die het verhacil 
van Ondineke onderbreken, be-
kommentariëren en vooruithel

pen. O p die manier wordt de 
opgang van het socialisme en de 
ondergang van de kleine bur
gerij getekend. Eigenlijk ademt 
het boek een nihilistische visie: 
de ellendige samenleving die 
erin geschetst wordt, moet ver
dwijnen en waarschijnlijk komt 
er wat, ,nieuws" in de plaats. 

(mas) 

Hoewel de meeste beelden van 
Vermeersch naakt zijn, zijn het 
nooit echt blote, vulgaire licha
men, die hun intimiteit hebben 
prijsgegeven en aan de open
baarheid gaan toebehoren. Ze 
zijn schamel noch meelijwek
kend maar hebben met bewuste 
vanzelfsprekendheid iedere be
perking of taboe van welke kui
tuur, traditie of overtuiging 
overschreden. Ze hebben alle 
mogelijke oude gewaden — het 
verleden tout court — afgelegd 
en staan ongegeneerd open voor 
de toekomst! In de nabijheid 
van deze vrouwen en mannen, 
eenlingen of paren, waken de 
honden, in zichzelf gekeerd of 
speels, goedaardig of vergramd. 
Die honden zijn nooit slaafse 
volgelingen of levende simbolen 
van traditionele trouw aan de 
mens. Ze zijn evenzeer aan
wezig als een vanzelfsprekend
heid, omdat ze als hond-ver
schijning even w^aardevol zijn in 
de schepping, in het leven ! 

De manier, waarop Vermeersch 
met het delikate materiaal klei 
uitdrukking weet te geven aan 
zijn diepere gevoelens, is te
gelijk klassiek en hedendciags. 
Met een obstinate, wellicht 
Westvlaamse koppigheid blijft 
Vermeersch variëren op zijn 
zelfde tematiek. Dit is zijn bood
schap, die steeds weer naar bo
ven komt, in welke materie hij 
ook zijn inspiratie uitlaboreert. 
Naast een overtuigende klas
sieke monumentaliteit, is hij erin 
geslaagd het keramiek te han
teren als een volwaardig ex-

-j pressie-middel en weet hij het 
\ aan te wenden om de universele 
" vormen te transponeren in een 
^ vitale, hedendaagse visie op de 
p moderne mens. 

* PALMARES 
In 1971 wordt José Vermeersch 
geselekteerd voor de tweede 
Triënnale in Faënza in Italië en 
het jaar daarop wordt hij lid van 
de Koninklijke Akademie voor 
Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van België. 

Zijn eerste juwelen in albast en 
goud dateren van 1974. 

Individuele tentoonstellingen 
worden in het begin van de 
jaren tachtig ehouden te Ham

burg, Rotterdam, Deurle, Am
sterdam en Bazel. 

In 1983 ontvangt hij de prijs van 
de Vlaamse Gemeenschap en 
vier jaar later organiseert het 
Musea de Arte Moderna van 
Mexico-stad een grote over
zichtstentoonstelling. Nadien 
volgen nog exposities in Parijs, 
San Francisco (1988-'89), waar 
trouwens het hele geëxposeerde 
oeuvre door een aardbeving 
vernield w^ordt, Amsterdam en 
Mons (1992). 

Het is zo-wat 15 a 20 jaren 
geleden dat José Vermeersch 
nog in het Antwerpse expo
seerde. Hij was intussen slechts 
sporadisch aanw^ezig op 
Campo-manifestaties in de Ro
tonde-zaal op de Antwerpse 
Meir en in de koUektie van het 
Aliddelheim-Beeldenpark. De 
driedubbele tentoonstelling van 
nu is dan werkelijk een unieke 
kans om hernieuwd aan te kno
pen bij het interessante oeuvre 
van deze rasechte kunstenaar. 
Over de drie tentoonstellings-
plaatsen is telkens een gelijk
aardig overzicht te bewonderen 
van 30 jaar artistieke bedrij
vigheid van Vermeersch. 

Ik kan u verzekeren dat het 
oeuvre van Vermeersch nu 
schitterend gediend wordt door 
de perfekte ophanging en plaat
sing, met een volledige eerbie
diging voor de ruimtelijke uit
ademing van dit expressieve 
oeuvre. 

D . Didaskalos 

c» JiMé Verm^erdch in alle dta
ten. Tot 2 Juni 1995 en volledig 
gratie. 

— In Brabo Halt, Ga^tbuLtdtraat 
20, Antwerpen. Alle werkdagen 
van 9 tot 16u. Zaterdag van 
12u.30totl7u.30. 

— Centrum Elxenveld, Sint-Jo-
ritipand, Sint-Jorijpoort 27 hut, 
Antwerpen. Donderdag t/m zon
dag van 12u.30 tot 17u.30. 

— Instituut Het Spijker, Lin-
dendreef 37, Hoogstraten. Enkel 
van 5 tot 21 meL Zaterdag van 
12u.30 tot 17U.30. Zondag van 
10totl7u.30. 
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1 KUiï-ÜURTJE I 
DAENS, BOONTJE, MAAR NOG VEEL MEER... 

IN AALST LEEFT DE MUZE MAAR ZONDER PRETENTIE 

Cantate Domino, onvolprezen dtemntengeluid. 

ERIC DE KUYPER ZINGT 
ZIJN LIEFDE VOOR BRUSSEL UIT 

Aalst is de bakermat van pries
ter Daens en Boontje, tekens 
van tegenspraak. Aalst is een 
stad waar het hart op de tong 
ligt, waar men graag tegen
draads is, waar bijtende spot en 
mUheid harmonisch samenle
ven, en waar je kunt opkijken 
naar het prachtig gerestau
reerde belfort met zijn niet mis 
te begrijpen opschrift: „nee spe, 
nee metu", dat zijn inwoners op 
rake wijze typeert: ^ve kennen 
angst noch ijdele hoop. 

Waarom Aalst als brandpunt 
van dit stukje ? Omdat ik bij het 
overlopen van het programma 
van het jongste zangfeest een rij 
Aalstenciars vond: regisseur 
Herman Slagmulder, de bewe-
gingsgroep Alkuone, het koor 
Laat blijde weergalmen, de vokale 
solisten Diane Verdoodt en 
Ludvvdg Van Gijsegem, en voor 
de presentatie Marijke Van 
Caekenberghe. Omdat Radio-3 
•weer zijn weg vindt naar de 
ideale akoestiek van de Jezu-
ietenkerk. En omdat ik denk 
aan Alichaël Ghijs en zijn on
volprezen koor Cantate Do
mino. 

Voor zijn jaarlijks koncert keert 
Michael Ghijs terug naar Haen-
dels oratorium „Israel in 
Egypt", dat nu wordt geprezen 
om wat eens zijn vloek was: het 
groot aandeel van het koor in 
het w^erk. Dankbaar vanzelf
sprekend voor entoesiaste jon
gens die door hun dirigent met 
monnikengeduld worden ge
kneed tot een gaaf geheel waar
uit ook de solisten worden ge
puurd. „Israel in Egypt" staat 
geboekstaafd als oratorium, 
maar is in feite het drama van 
een volk waarbij het koor — 
zoals bi) de Grieken — speelt, 
mijmert en loutert. 

In het eerste deel komen de 
slavernij, de tien platen en de 
exodus aan bod. Haendel hoedt 
zich hier voor een overdaad aan 
barokke versieringen en sug
gereert sober maar expressief — 
net zoals Haydn in zijn ,,Schep
ping" en Beethoven in zijn „Pas
torale" — de kracht vcin na
tuurverschijnsel en plciag. 

Het tweede deel is een en al 
vreugde om de bevrijding. Pau
ken, kopers en triomfantelijk 
gezang onderstrepen dit. Can
tate Domino zingt helemaal in 
de vereiste sfeer: eerst medi
terend, daarna uitbarstend in 
gejubel. Een wonder hoe Mi
chael Ghijs er telkens weer in 
slaagt de geest van Monteverdi, 
Bach of Britten op zijn jongens 
te enten. 

VROUWEN 
In de Jezuïetenkerk program
meert Radio-3 elke dinsdagna
middag van mei om 12u.I5 een 
kleinschalig festival waar klas
siek en hedendaags hand in 
hand gaan. Het kamerorkest 
,,Prima La Musica" onder lei
ding van Dirk Vermeulen il
lustreert dit. 

Het opent immers met ,,Vienna 
waits for you", een persiflage op 
de Weense wals uit 1994 van de 
jonge Vlaming Dirk D'Haese, 
een cocktail van diverse drank
jes en kruiden met de etiketten 
Stravinsky (circuspolka), 
Strauss uiteraard, salonorkest 
in park van kuuroord, en ver
rassende invallen die de toe-

Lange tijd •was Eric de Ku3?per 
voor mij de •wat •vreemde zacht
zinnige man die op de tele^visie 
het programma ,,De andere 
film" presenteerde. Hij ver
dween uit mijn oog tot ik zijn 
jeugdherinneringen ontdekte, 
als in een ,,roman fleuve" ge
publiceerd onder poëtische ti
tels als „Aan zee", „De hoek van 
tante Jeannot", „Mo^wgli's tra
nen" en ,,Grand hotel solitude", 
autobiografische schetsen 
•waarin de rol van vrou^v en stad 
bepalend is, en w^aarin met sub
tiele toetsen en zachte pastel
kleuren het groeiproces van een 
schuchtere jongen worden ge
tekend. 

Vorige week slenterde ik door 
Brussel langs de Coudenberg en 
het Museumplein njiar het Mu
seum voor Moderne Kunst. 
Flarden van Eric de Kuypers 
jongste boek „Een passie voor 
Brussel" hingen mij in het 
hoofd. Ik dacht aan het gebouw 
links van mij, het prachtig ge
restaureerde huis „Old En
gland" in art nouveau stijl met 
zijn sierlijke krullen en vlechten 
in smeedijzer, ooit smalend ma
caroni genoemd. Ik dacht aan 
het Museumplein rechts, dat — 
zo zegt Eric de Ku3rper — ,,ner
gens naar toe leidt en nergens 
vandaan komt" (biz. 117). 

„Een passie voor Brussel" is het 
persoonlijk relaas, vol kantte
keningen, anekdoten, spitse op
merkingen, maar vooral nos
talgische herinneringen van een 
man bij •wie zijn stad verwon
dering, ergernis, illusie, wan
hoop, maar vooral liefde op-
•wekt. Hij ziet haar gebreken, 
onderkent haar charmes, en 
houdt van haar zoals ze is: zon-

Eric De Kuyper 

der franjes, onopgepoetst, au
thentiek. Wat ge^woon is wordt 
door zijn impressionistische 
toets ongewoon: Brussel als 
dorp temidden van de grote 
stad, de straat die niet •weet wat 
ze wil, het banale huis met zijn 
Jugendstil-ornamentje. Ik denk 
aan zijn typering van de roem
ruchte rue des Bouchers: „Op 
de bedenking 'Ik begin stilaan 
honger te krijgen, jij ook ?' staat 
deze straat onmiddeOijk met 
haar antwoord klaar: overrom
pelend en mateloos, barok, echt 
en onecht" (blz. 122). 

Ook de mentaliteit en de ge
aardheid van de Brusselaar zelf 
worden door de Kuyper met 
milde ironie en begrip geschetst. 
Zo een van hun trekken die hij 
als capricieus omschrijft, vinnig 
en onbestendig als een vlinder, 
•waardoor „de Jugendstil" hier 

O— 

zijn mooiste excessen beleeft 
(blz. 27). Of hun dwarsheid 
waardoor, als er twee identieke 
huizen zijn, het ene piekfijn 
•wordt onderhouden, terwijl het 
andere verkrot, omdat de Brus
selaar het zijn huizen niet •wil 
aandoen als tweeling door het 
leven te gaan (blz. 76). 

Miaar het meest treft de Ku3rper 
de lezer als hij zijn familiei in het 
stadsbeeld laat leven en ade
men. Zo tante Mimi, de „huis-
fee", die in hoge mate het talent 
bezit straat en huis leefbaar en 
be^voonb^lar te maken. Zo de 
pistolets van moeder de Kuj^er, 
een onvergetehjke impressie die 
ik citter: ,,Mijn moeder had 
tijdens de oorlogsjaren de plech
tige eed afgelegd: zodra de vre
destijd zou zijn •weergekeerd 
zou ze elke zondag, jaar in jaar 
uit, ontbijten met verse pisto
lets. Dik besmeerd met echte 
roomboter. Het ^vas een soort 
ritueel ter nagedachtenis aan de 
bittere ontberingsjaren, •waar
mee ze •wekelijks de •vrede •wilde 
•vieren. Andere mensen leggen 
kransen, mijn moeder at pis
tolets" (blz. 102). 

Als ik nog naar Brussel trek laat 
ik mijn auto aan de rand. Ik ga 
op •wandel, urenlang, zonder 
specifiek doel, de blik naar bo
ven gericht. En •word ik moe, 
dan geniet van de Jugendstil
sfeer in de Ultieme Hallucinatie. 
Daar dank ik Eric de Kuyper 
voor. 

(wdb) 

c* Een ptUtiie voor Brtu>,»eL Erie 
de Kuyper. Uitg. Babylon-De 
Getu, AnuUrdam, 141 bic, 490 
fr. 

hoorders op het verkeerde been 
zetten. 

In zijn dagboek heeft Schubert 
het op 13 juni 1816 over muziek 
van Mozart die bij hem blijft 
zinderen. Te begrijpen dus dat 
de vijfde simfonie die hij enkele 
•weken later schreef vriendelijk, 
klassiek en lichtvoetig klinkt. 
Geen plaats voor schadu^w hier 
of tragiek. Geen trompetten of 
pauken dus. Pure poëzie, door 
Prima La Musica uitgevoerd 
met de glimlach en zonnige con
touren. 

Nog even vermelden dat je op 
dinsdag 23 mei om 12u.l5 te
recht kunt in de Aalsterse J e 
zuïetenkerk voor een pro
gramma van hoofdzakelijk 
•vrouwelijke komponisten waar
onder een abdis, Isabella Le-
onarde, een Parijse klavecim-
beliste, Elisabeth Jacquet de la 
Guerre, en een zus van Frederik 
de Grote, zelf een beroemd flui
tist, Anna Amalia van Pruisen. 

Het festival wordt afgesloten op 
30 mei door Diane Verdoodt en 
Lud^wig Van Gijsegem die, be
geleid £ian het klavier door 
Lieve Mertens, Beethovens 
aangrijpende liedcyclus „An die 
feme Gehebte" brengen, vier 
duetten voor sopraan en tenor 
van Robert Schumann, en een 
aan hen opgedragen •werk van 
de Nederlander Jacques Reu
land, „The forsaken Merman". 

(wdb) 

MEER DAN EEN 
LIEFDESVERHAAL: 
EEN PIANO IN 
DE TUIN 
Vijftig jaar bevrijding heeft me
nig auteur aangezet tot het 
schrijven van een boek. Niet 
zelden wordt daarbij stilgestaan 
bij de gru^welen van de ho-
lokaust en dat is ook het geval 
voor Een pumo in de tuin van 
Katrien Seynaeve. 

De novelle voor adolescenten 
doet het •waargebeurde verhaal 
van Ruth, een meisje uit de 
strenge familie van Satmar-jo-
den. Tijdens de oorlog, Ruth is 
dan nog een kind, zit zij in 
Theresienstadt waar zij haar 
moeder ziet sterven. Ruth over
leeft de marteling en heeft het 
geluk geadopteerd te •worden 
door een Austrahsche familie. 
Deze laatste •weet Ruths vader, 
die de kampen overleefd heeft, 
op te sporen en Ruth •wordt voor 
een tweede keer uit een w^arm 
nest •weggerukt, dit keer door 
haar eigen familie. 

Het verhaal dat Se3maeve ver
telt, is dat van Tony, zoon van de 
Australiërs en verliefd op Ruth, 
die na twee jaar op zoek gaat 
naar •vriendinnetje. Wie wil •we
ten w ât zijn wedervaren is, zal 
echter zelf dit, ondanks de feiten 
leuke, boekje ter hand moeten 
nemen. 

(gv) 

c» Een piano in de tuin, Katrien 
Seynaeve, uitg. Altoria - Aver-
bode, 1995, 80 bU., 345 fr. 
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MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 20 MEI 

CASABLANCA 
Het verhaal van deze filmklassieker (1943) zit ijzersterk in 
mekaar: in het door W O II verscheurde Casablanca is de klub 
van Humphrey Bogart de draaischijf van het verzet. Naast 
„Bogie" leveren ook Claude Rains en Ingrid Bergman sterke 
vertolkingen af. (TV 2, om 20u.35) 

Wie niet houdt van de verkiezingddrukte kan op zondag 21 mei 
terecht op TV 1, voor de lange grap What About Bob ?. Om. 
20u.20opTVl. 

MAANDAG 22 MEI 

KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD 
VOOR PIANO 
In het Paleis voor Schone Kunsten start vandaag de pres
tigieuze wedstrijd, waarin de finahsten begeleid worden door 
het Filharmonisch Orkest van Luik. (TV 2, om 20u.) 

THE JIGSAW MAN 
Michael Caine is een naar Moskou uitgeweken agent van de 
Britse Geheime Dienst die naar Engeland terugkeert voor een 
allerlaatste opdracht. Ondertussen kreeg hij wel een verjongd 
uiterlijk, zodat hij voor vriend en vijand onherkenbaar wordt. 
Britse spionagetriller van Terence Young uit 1984. (VT4, om 
20u.30) 

D I N S D A G 23 MEI 

JOSVAN IMMERSEEL 
Guido De Bru3ni maakte voor ,,Tekens" een portret van 
klaviervirtuoos en dirigent Jos Van Immerseel (°1945). Hij 
praat over zijn instrumentenkollektie, over het nieu-we orgel 
van de Antwerpse katedraal en over zijn medewerking aan de 
Toccata-produktie van Rosas. E^n boeiend portret van een 
schitterend musikus. (TV 2, om 23u.30) 

WOENSDAG 24 MEI 

CHORUS OF DISAPPROVAL 
E^n schuchtere weduwnaar verhuist naar een badplaatsje en 
sluit zich aan bij het plaatselijke teatergezelschap, w^aar het 
wemelt van amoereuze intriges. Met Jeremy Irons, Jenny 
Seagrove en Prunella Scales. (VT4, om 20u.30) 

SCHULD EN BOETE 
Isabelle Schepens en Ria Van Alboom maakten voor „Bou
levard" een dokumentaire over misdaad en straf door de 
eeuwen heen. Het strafrecht evolueerde langzaam en op het 
einde van de 19de eeuw keurde de regering de wet Lejeune 
goed. Sindsdien bleef het strafrecht bijna ongewijzigd... (TV 1, 
om 22u.20) 

D O N D E R D A G 25 MEI 

THE CASSANDRA CROSSING 
Een trein met een door pestbacillen besmette terrorist stormt 
op een brug af die elk moment kan instorten. Sophia Leren 
zorgt voor de sentimentele noot. Britse rampenfilm (1977) van 
George Pan Cosmatos. (VT4, om 20u.30) 

VRIJDAG 26 MEI 

DO THE RIGHT THING 
Individualistische kijk van schrijver/regisseur en gelegen-
heidsakteur Spike Lee op het leven in de zw^arte gemeenschap 
in Brooklyn. E^n vaak provocerende film (1989) met een 
verrassend en veelbesproken slot. (Ned. 2, om 23u.20) 

EEN BOOSAARDIG KRINGETJE 
Cannes 1994. De nieuwe fUm 
van Alan Rudolph Mrs. Parker 
and the Vicious Circle liep in 
kompetitie vorig jaar mei op het 
festival van Cannes, waar hij in 
avant-première ging, met een 
geplande Amerikaanse herfst-
opening. Wij hebben iets langer 
moeten wachten op deze film 
die duidelijk in het verlengstuk 
ligt van „The moderns", een 
vorige uitstap in het hterair ar
tistiek milieu. 

Alan Rudolph is iemand die 
mooie films maakt, en daarom 
nooit de doorbraak naar het 
grote publiek kende, en ook 
deze film heeft weer de inten
siteit en de kleuren die hem 
eigen zijn. 

De mevrouw Parker uit de titel 
was een van de eerste Ame
rikaanse vrouwen wiens kritiek 
ook gehoord werd. Kwam dat 
omdat hij zo sterk en vooral zo 
humoristisch en wonden open
rijtend was, of omdat zij in het 
gezelschap verkeerde ? 

Waarschijnlijk het eerste, ^vant 
ook nu nog zijn haar verwoes
tende teaterkritieken en boek
besprekingen, haar poëzie en 
nogal wat scenario's — waar
onder dat van de originele speel
film van „A star is bom" — 
lekker om te lezen. Het is zelfs 
zo dat in Amerika de verza
meling „The portable Dorothy 
Parker" sinds 1944 niet van de 
markt is ge\veest. 

ONGELUKKIG 
Deze kundige dame heeft echter 
bijna heel haar leven in de
pressieve toestand rondgelopen, 
met nogal wat pogingen tot zelf
moord, omdat ze van zichzelf 
vond dat ze mislukt w ĉis. Ze •was 
dan ook voortdurend bezig 
zichzelf af te kammen. Allemaal 
goeie stuff dus om een leuke film 
uit te bouwen, het diep in de put 
zijn en de vreugde van vriend
schappen. De film toont ons 
Parker in Hollywood begin 
1937. Nog maar eens in een 
diepe depressie, omdat ze zich
zelf heeft verkocht (en vele van 
haar vrienden deden het
zelfde !). E^n jonge aanbidder 
haalt haar ertoe over om te 
vertellen van de kleurrijke da
gen en nachten van vroeger. En 
dan vangt een brok geschie
denis van 18 jaar aan, waarin 
een relatief kleine groep arties
ten en schrijvers — onder hen 
nogal wat kritici — het Ame
rikaanse kulturele leven bepaal
den vanuit Ne'w York City. 

J e duikt al dadelijk in de mi
sère, als Eddie Parker terug
keert uit de oorlog en verslaafd 
blijkt te zijn aan morfine. Hij ligt 
ook geestelijk helemaal onder 
bij Dorothy. Alaar haar baan bij 
Vanity Fair helpt haar nogal wat 
moeilijkheden overwinnen. Tot 
op een dag, bij een protest
meeting van de auteurs (waar
onder ook Robert Benchley die 
nog een belangrijke rol in haar 
leven zal spelen), waarbij ze 
allemaal het bedreig van hun 
loon om hun nek hangen, Do
rothy mag inpakken. 

DE RONDE TAFEL 
Alan Rudolph is er in geslaagd 
om het ontstaan van •wat later de 
naam ,,De boosaardige cirkel" 
kreeg, weer te geven. J e ziet 
steeds meer mensen een be
paalde plek opzoeken in het 
café, en voor de obers is het 

. l . J n S ^%*rl^^'->^-^'. -"-l" 

Yennifer Jodon Leigh binnenkort op het grote dcherm aid Dorothy 
Parker. 

soms zelfs erg lastig om zich 
tussen de bij elkaar geschoven 
tafeltjes door te •wringen. Zo
doende krijgt een ober het ge
niale idee om een grote tafel te 
installeren, •Wciarrond iedereen 
van het ontstane kringetje zijn 
plaats kan vinden. Dit is het 
begin van de legende. E^n pa
rade van lunchende, drinkende, 
samen vakantie houdende, ver
nissages, spreekbeurten en zelfs 
sportwedstrijden bezoekende 
insiders, glijdt voorbij op het 
scherm. Daartussen ontwikkelt 
zich het verhaal van Dorothy 
verder. 

PLATONISCH 
Dorothy krijgt de echtscheiding 
van Eddy en duikt in een sto
mende verhouding met een 
krantenman, die echter zijn 
boompje nog graag in andere 
tuintjes plant, vooral die van 
jonge aktrices. Dorothy pruimt 
het niet langer, gaat van hem 
•weg en laat zich aborteren. Dit 
lijkt het begin van het einde 
•want de ene na de andere 
vriendschap of verhouding ein
digt in drama, en toch... Ru
dolph gaat zich dan verdiepen in 
de platonische verhouding die 

Dorothy jarenlang met schrijver 
Benchley — getrou'wd en twee 
zonen — heeft gehad. Ze belden 
elkaar elke dag en soms meer
dere malen. Benchley was een 
intelligente kunstkritikus maar 
ook een verwoed vrouwenloper, 
die het met alle hoeren van de 
stad deed, maar niet met Do
rothy. 

Dan maakt Rudolph echter een 
te grote sprong en diegenen die 
graag nog wat verbanden had
den gezien tussen w ât eerst in 
New York en later in HoUy-
•wood gebeurde, blijven op hun 
honger zitten. Was het geld op, 
of mocht de film niet langer 
duren ? 

Jennifer Jason Leigh is Do
rothy, ze is het helemaal, ze 
heeft zelfs oude plaatopnamen 
beluisterd om ook het specifiek 
stemgeluid van de schrijfster na 
te bootsen. Campbell Scott is 
Benchley, en ook hier kun je van 
een grootse prestatie spreken. 
Het rolletje dat krantenman 
Alatthew Broderick in haiar le
ven mag spelen is eveneens van 
bijzonder hoog niveau. 

Kortom, een film die af is. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 

„Brilde bomo'd willen 
weer in leger", 
las Ahasverus 

Bij de achterhoede ? 

© 
Leo Delcroix op de 
sportpagina's van Het Belang 
Geen ruimte meer op 
immobiliën ? 

© 
Zelduivel: 
Sillconenbarsten 

© 
Weldra SP-afdeling 
in Lantin? 

© 
Prijs superbenzine stijgt 
loodzwaar 

© 
Ook boezem van 
Jane verste^vigd 
Fondant ? 

© 
Nieu^we stemprocedure: 
bij vallen en opstaan ? 

© 

ZONDAG 21 MEI 

VERKIEZIIMGEN'95 
De avondprogramma's staan in het teken van de verkiezingen. 
Op VTM praat Dany Verstraeten de avond aan mekaar, de 
openbare omroep begint er al in de namiddag aan en daar zijn 
het Siegfried Bracke en Guy Janssens die de uitslagen 
prezenteren en de gasten naar hun eerste reakties vragen. 
(VTM, om 19u.30 en TV 2, vanaf 16u.) 
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D e redaktie ontvangt 
graag brieven van le
zers. Naamloze, 
scheld- en smaadbrie-
ven gaan de scheur
mand in. D e andere 
publiceert zij, naarge
lang er plaats is. 

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

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

TOM LANOYE 
Eindeli jk m a g een o n v e r d a c h t 
progress ieve schrijver ui t 
V laande ren verliefd -worden o p 
d e Zuidaf r ikaanse taal en k a n 
hij zich zonde r s ch room on
de rdompe len in de smel tkroes 
van alle Zuidaf r ikaanse ku i tu 
ren . Tom Lanoye beschrijft in 
H u m o (nr. 2850 en 2852) zijn 
ideeën over he t Zuid-Afr ika van 
n a de apa r the id en geeft aan hoe 
de relaties tussen ons en he t 
„ l and v a n de bloedri-vier" zou
den k u n n e n zijn. D e re tor ische 
voorste l len die hij daarbi j for
muleer t zouden i nde rdaad een 
bi jzondere u i tdag ing moe ten 
zijn voor oprech te nat ional is
ten. 

Lanoye m a g ech te r de roman
t ische (en dus vols t rekt onge
vaarl i jke) s logan als „ d e taal is 
gans het volk" niet in een ver
kee rde kon teks t p laatsen. D a t 
e ind j a ren '70 een behoorli jk 
aan ta l rech ts -konserva t ieven , 
Vlaams-blokacht ige f lamingan
ten en V L D - a c h t i g e oppor tu 
nisten m e k a a r v o n d e n in Protea , 

een Vlaamse pro-apj i r theids-
lobby, is tr iest genoeg, m a a r 
s taa t mijlenver van een l inks en 
emancipat ief nat ional isme da t 
ook bes tond in Vlaanderen . 
Ove r igens m a g Lanoye in zijn 
snelle vaa r t niet verge ten da t 
Nelson M a n d e l a zelf in feite 
symbool s taa t voor een ui tge
sp roken emancipat ief volksna-
t ional isme. 

Alijn hoed af voor Lanoye 's 
voorstel len in v e r b a n d me t een 
N e d e r l a n d s en Vlaams c i rkus . 
O f zijn Belgisch c i rkus iets zal 
opleveren is een a n d e r e -vraag. 
W a t , op s tang gejaagd d o o r ex
t reem-rechts , d e n k e n zo-wat alle 
p rogress ieven de unionis t ische 
k lok te moe ten luiden. Z o laat 
m e n elke Vlaamse gez indheid 
over aan rech ts w a t d o m en 
gevaarhjk is. 

D a t he t gros van de Vlamingen 
tegen-woordig ofwel zelfgenoeg
zaam, ofwel ex t reem rechts aan 
he t w o r d e n is zou wel eens een 
onrech t s t r eeks gevolg k u n n e n 
zijn -vn België, da t geen t radi t ie 
ken t van echte in te rne demo-
kra t ie en w a a r d o o r Lanoye stel-
hg de i n d r u k krijgt da t h ier niets 
gebeur t . Vlamingen h e b b e n 
zichzelf nooi t k u n n e n bes tu ren 
en hjken d a a r d o o r minde r w a k 
ker, m i n d e r kr i t isch d a n onze 
b u r e n . Alleen d a a r o m al is he t 
voor mij en velen moeilijk om 
België als een doel op zich te 
zien. 

H e t Vlciams Blok moet bes t re 
den -worden me t zijn eigen on
zinnige in terpre ta t ie van nat i 
onal isme. J u i s t d a a r o m is he t 
t egenwoord ig b i jzonder avant -
gardisch, m a a r nog niet echt 
„ in" om als VU- jonge re o p de 
verk iez ingsborden tussen „ n u 
a f rekenen" en „Vlaams Blok" 
met een vet te z w a r t e viltstift 
, ,met he t" aan te b rengen . E n 
d a a r o m is het j a m m e r da t La
noye, n a a r mijn in terpre ta t ie 

/ f zelf een kul tureel - l inks nat io-
nahst , d o o r de oms tand igheden 
zijn coming ou t niet m a g doen . 

G e e r t V a n d e n C r u y c e , 
Affligem 

STOP FRANS 
KOLONIALISME 
Frankr i jk heeft v a n d a a g het 
laats te -woord in de meeste Bel
gische s leu te l sek toren: de hol
dings, de b a n k e n , de ve rzeke
ringen, de elektriciteit- en g£is-
sektor, de gro te b o u w g r o e p e n , 
de s tud iebureau ' s , de -wapen-
nijverheid, de luch thaven van 
Zaven tem. 

Deze financiële s taa tsgreep is te 
-wijten a^n de kol laborat ie van 
de frankofone H a u t e F inance en 
de Walen met Frankr i jk in het 
k a d e r van de „Franc i t é " . F r a n k 
rijk -wil een stevige kont ro le op 
België en vnl. op het mee r -wel
v a r e n d e Vlaande ren als kom-
pensat ie voor de Dui t se één-
m a k i n g en de ge-vreesde Du i t se 
overvleugel ing van Frankr i jk . 

Voor de Belgische frankofonie 
b ied t deze kol laborat ie me t h a a r 
zuidelijke t aa igenoten een uit
gelezen mogeli jkheid om haa r 
dominan te posit ie in België te 
r u g te ve r s te rken . D e z e poh-
tiek-financiële kolonisat ie ui t 
zich in een nieu^v agressief taal-
imperial isme van de frankofonie 
in V laande ren (Voeren, Ca r r e -
four en Union F r a n c o p h o n e in 
de Rand , franskiljons in Gent , 
enz. . . ) . H e t F r a n s e voorzi t ter 
schap van de E u r o p e s e Unie in 
1995 beoogde zelfs de sch rap 
p ing v a n he t N e d e r l a n d s als 
officiële werk taa l . 

D e F r a n s e kolonisat ie moe t niet 
eeu^vig blijven du ren . H a a r 
mach t is gro tendee ls gebasee rd 
op bluf en o p een gro te por t ie 
Vlaamse onderdan ighe id . In
dien de Vlamingen he t echt -wil
len, k a n er snel iets ten goede 
v e r a n d e r e n -want wij bezi t ten 
ook de nodige t roeven . 

Bij de k o m e n d e verkiez ingen en 
alle toekomst ige verkiez ingen 
s t emmen wij de Vlaamse kol-
l abora teu r s (vnl. de zui lpar
tijen) van de F r a n s e kolonisat ie 
gewoon weg . 

O n z e spaa rcen ten t r e k k e n w e 
•weg uit de door F rankr i jk ge
dominee rde b a n k e n en w e be
leggen onze spaa rcen ten in 
Vlaamse pens ioenfondsen en in 
Vlcianderen v e r a n k e r d e bedr i j 
ven. 

Toekomst ige overhe idsvergun-
ningen en bestel l ingen gaan niet 
meer naa r Frankr i jk . ( In Wa l 
lonië k regen Vlaamse of N e 
der landse bedr i jven nooi t een 
eerlijke kans . ) 

W e d ienen als ve rb ru ike r s ge 
regeld k lach ten in tegen de 
F r a n s e monopol ies bij he t E u 
ropees H o f van Jus t i t i e . 

D e F r a n s e kolonisat ie d u u r t dus 
mjiar zo lang als -we da t zelf 
toelaten. 

M a r k d e Vr i e s , L i e r 

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

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

INFO a 057/22.87.15 
""SHveFtentTe" 

uitknippen 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ 
EN 

TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 

nv de winne-fabrisac 

/ nügro8tra&t 128 
/ B 9S00 sohoonaATde 

dondsTznondd 
062/48 33 04 - 42 39 16 

drukkerü 

typo 
offset 
repro 
enveloppen 
rx enveloppen 
ketdngformulieren 
boekdruk 
directmail 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

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

* restaurant 
• zaal voor 50 pers. 

- DEVRIESE ^ 
woonverllchting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

<baan brugge-oostkamp, 
\ 050 35 74 04 ,'' 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en ti|d voor U 

Gordijnen en Overgordijen 

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. 
— 1 10 km Brugge/Oostende. 

J c 1 Bel voor folder: 
r A 1 059/26.82.97-26.83.80 

fax 26.89.35 
Knip me uit - fles chamfxsgne. 

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 
' , / Steenhouwersvest, 52 

- ^ ANTWERPEN 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

- Steeds ruime l<ortingen 

- Kwaliteitsprodukten 

- Uitstekende service 

- Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESiïEENWEG 377 

9300 AALST 

(200 m voor de Vijfhuizen) 

Tel. 053/70.0664 

liet ^aling^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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EEN VERHAAL OVER VUJO 

KIND VAN DE ZESTIGER JAREN 
„Eén van mijn eer,fte initiatieven, toen ik einde 1955 
voorzitter van de VoLkdunie werd, woj dan ook de oprichting 
van een Kader- en dprekerMchooL, waarbij ik vooral de 
ideologiiche scholing van jonge krachten in een Vlaanu-
natlonaLiötióche gecdt op het oog had.", Mhrijft oud-
voorzitter Fraru) van der Ebt in zijn menwircd. Daaruit 
moge blijken hoe belangrijk jongeren binnen een politieke 
partij zijn: met het oog op kadervorming, met het oog op 
doori) troming naar het voord te politieke plan. 

D
e stichters van de VU wa
ren zelf nog jong en de 
partij nog klein en onbe
kend. Naarmate daar ver

andering in kwam, werden ook 
nam ook het aandeel van de 
jongeren in belang toe. De aan
trekkingskracht van de VU op 
de jeugd is niet in het minst te 
danken aan de strijd 'Leuven 
Vlaams', de studenten op een 
direkte manier aanbelangend. 

GENERATIEKONFLIKT (?) 
Niet dat de jonge VU-s3rmpa-
tisanten altijd door de oudere 
garde met open armen werden 
ontvangen. Integendeel. Nelly 
Maes schrijft dciarover naar 
aanleiding van 10 jjiar V U J O in 
Wij-jongeren : „ Van de jongeren die 
mod^aal naar de VU toedtroomden 
werd .flechtd een klein gedeelte aan
getrokken om in de dtrukturen van 
de partij te werken. Zij die dat wel 
deden kwamen terecht in dtrukturen 
die hoofdzakelijk bemand (letter
lijk) waren met dtrijderd van het 
eerdte uur die een ongelooflijke inzet 
hadden, maar niet altijd begrepen 
waar het bij de jongeren om te doen 
woj. In die tijd werd bij elke ken-
nidmaking verwezen naar het aantal 
jaren 'peruionaat' of mindtend naar 
familieleden die hadden gezeten. Wie 
dergelijke referentied niet kon aan
voeren had de indruk eerder geduld 
dan aanvaard te worden. Op dom
mige plaatden echter werden de jon
geren warm verwelkomd (...)." 

Maes duikt in haar VUJO-me-
moires ook het beeld op van de 
romantische armoede die ge
paard ging met de oprichting 
van de jongerenorganisatie: het 
stadscentrum als vergaderlo
kaal, een onbestaande bankre
kening, geen hulp van buitenaf, 
... Dat het zaakje zo niet kon 
blijven draaien zag het bestuur 
al snel in: er •was nood aan een 
strukturering, alleen al maar uit 
praktische overwegingen. 

PRIMEUR 
Halverwege de jaren '60 ont
waren we een al min of meer 
georganiseerde werking van 
VU-jongeren in Gent, Brugge 
en Antwerpen, en op 10 no
vember 1968 mag Nic Van 
Bruggen zich de eerste officiële 
en nationsJe VUJO-voorzitter 
noemen. Van Bruggen, die toen 
reeds in de Vlaamse dichters-
•wereld een naam had verwor
ven, werd al snel opgevolgd 
door Nelly Maes, die V U J O 
deiarmee een primeur gaf: de 
eerste politieke jongerenbewe
ging in Vlaanderen met een 
vrouwelijke voorzitter. De eer
ste beslissing die de V U J O na
men, betrof de deelname cian de 
anti-atoommars. 

Om de soms chaotische werking 
te kunnen vereenvoudigen, 
•werd gezocht naar de moge
lijkheid om vast personeel in 

dienst te nemen. De nationale 
erkenning daarvoor noodzake
lijk komt er als de statuten van 
de v.z.w. V U J O op 29 oktober 
1970 verschijnen in Het Staatd-
blad. 

Jongerenorganisaties binnen 
pohtieke partijen staan erom be
kend vaak geheel andere stand
punten te verdedigen dan die 
van de moederpartijen en dat 
geldt zeker voor V U J O . Wan
neer er dan nog een sterke links-
rechtspolarisatie tussen de twee 
bestaat, kan dat •vuur geven. 
Een mooi voorbeeld daarvan is 
de deelname van V U J O aan de 
Antwerpse Viëtnambetoging in 
mei 1972. 

De V U J O kanten zich tegen de 
Amerikaanse en Russische in
breuk op het recht dat het Vi
etnamese volk heeft op een ei
gen staatkundige, ekonomische, 
sociale en kulturele status. De 
Vlaams-nationale jongeren ha
len met hun deelname de na-
tionele pers en worden zo-wel in 
eigen rangen als daarbuiten in 
de ekstreem-linkse hoek ge-
du-wd. WIJ doet er alles aan om 
de plooien glad te strijken en 
bericht: „Uit de gedprekken met 
voor- en tegendtanderd van de 

De voorzitterdtafel van het ^' VUJO-kongred in Bruddel op 29 niaart 
1981 in BruddeL V.Ln.r.: Jan Jambon, cLf-VUJO-voorzitter Jorlé 
Roetd, BertQ'e) Anciaux en ekó-voorzitter Freddy Segherd. 

VUJO-deelname werd het oru tel-
kend weer duidelijk dat de volkd-
ruitionale motivering van de VUJO 
niet in twijfel wordt getrokken." 

Datzelfde jaar houden de 
V U J O ook haar eerste kongres 
Leven in Kringen, waarop gepraat 
wordt over het 'Integraal Fe
deralisme'. 

VREDESFIETSELING 
In 1974 w^ordt Wij-jongeren het, 
toen nog tweemaandelijks, tijd
schrift van V U J O boven de 
doopvont gehouden. Het zal in 
haar topperiode een oplage ha
len van 10.000 exemplaren. K[a-
rel Van Reeth, op dat moment 
ais gedetacheerde leerkracht in 
dienst van V U J O , schrijft het 
eerste editorisial. Uit de eerste 
jaren van het blad mag blijken 

dat de jongeren regelmatig de 
handschoen opnemen tegen de 
moederpartij, maar even zo 
vaak kunnen zij zich net zo goed 
terugvinden in de standpunten 
van de oude garde. Vanaf de 
jaren '70 komt ook de werking 
van de verschillende V U J O -
universiteitskringen van de 
grond. 

Onder het voorzitterschap van 
Johan Sauwens starten de 
Vlaams-nationale jongeren met 
de Vrededfietdeling, een fietstocht 
tussen Voeren en Diksmuide die 
ook nu nog georganiseerd 
•wordt. Bedoeling was een ak-
tieve bijdrage te leveren om de 
diepere zin van de IJzerbede
vaart bekend te maken, met 
name de vredesleuze Nooit meer 
Oorlog. 

VOOR DE 19de KEER 
MET DE FIETS NAAR DIKSMUIDE 

Als er één VUJO-aktivteit is 
die zich door de jaren heen 
heeft gehandhaafd, dan is dat 
•wel de Vredesfietseling naar 
de IJzerbedevaart. Halfweg 
de jaren '70 groeide uit een 
aantal losse initiatieven één 
massale fietstocht naar de I J 
zerbedevaart in Diksmuide. 

Willy Knijpers vv̂ cis jarenlang 
de bezieler van de Vredes

fietseling. In een vriendschap
pelijke, sportieve sfeer, maar 
steeds met de Nooit meer Oor
log-gedachte in het hoofd, fiet
sen ieder jaar honderden jon
geren vanuit heel Vlaanderen 
naar de IJzervlakte. 

Sinds eind jaren '80 vertrekt er 
bovendien een karavaan uit 
Voeren, onder impuls van 
VUJO-oudgediende en hui

dig VOS-sekretaris Hugo Van 
Hemelrijck. De 19̂ *̂  Vredes-
fietsehng gaat dit jaar van start 
op donderdag 24 augustgus. 

Wie meer informatie wenst 
of zich wil inschrijven belt 
naar het VUJO—sekretariaat 
(02/217.623.28) en vraagt 
naar Kate of Arnold. 

(ts) 
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In datzelfde kader blijven de 
V U J O zich manifest verzetten 
tegen de plaatsing van kern-
raketten. Wanneer de federale 
regering, in •weerwil van dui
zenden betogers, beslist om toch 
raketten te installeren, reageert 
WlJ-jongeren, bij monde van 
de toemahge voorzitter, furieus: 
„De regering (...) die zo arrogant de 
volkdwil durft te negeren, die zo 
dchaamtelüod het voortbedtaan van 
het volk durft op het dpel te zetten, 
(...) het voortbedtaan van zo'n re

gering id volkomen immoreel" 

PROGRESSIEF 
TerzeUdertijd (beginjaren '80) 
•wil de V U J O van Vlaanderen 
een republiek maken en ver
zoekt Boude^vijn 1 naar ander 
werk uit te kijken. Andere 
tema's •waren een propere po
litiek, arbeid en te^werkstelling, 
jongerenproblemen, milieu en , 
Kuropa, daarbij niet zelden af-
v^ajkend van de officiële stand
punten van de moederpartij. In 
1981 lezen we in het V U J O -
blad: „Plaatdelijke partijbonzen 
doen nog dteedd hun bedt om VUJO 
(...) te daboteren en nadien te kun
nen zeggen: zie je wel, VUJO dlaat 
niet aan. Toch wil VUJO ermee 
doorgaan, niet uit gelatenheid of 
modochidme (...). Maar omwille van 
de Volkdunie." 

We maken de sprong naar 1986 
als in Mechelen het vijfde 
VUJO-kongres gehouden 
wordt. De jongeren laten zich 
opnieu^w van hun progressieve 
(lees: op verandering gerichte) 
kant zien vi^anneer zij een voor
stel indienen om het homohu
welijk te erkennen. Met name 
de motivatie en het daarbijho-
rende toneelstukje — twee kus
sende mannen — w^ekken nogal 
•wat beroering bij met name 
voormalig VUJO-voorzitter 
Hugo Coveliers die sankties 
vanwege de moederpartij tegen 
haar jongeren vraagt. WlJ-jon-
geren zwijgt over het incident, 
het moederblad zelf spreekt 
over 'sommige — gedurfde — 
amendementen' en „Zodanig 
zelfd dat één en ander uit de hand 
dreigde te lopen." 

TEVREDEN 
Dit soort diskussies tussen moe
der en dochter vormen een kon
stante in de relatie tussen beide. 
V U J O lijkt, tot op heden, altijd 
één idee verder te stsian dan de 
VU zelf. Dat mag niet ver
wonderen: jongeren zijn feller 
en zijn zich dikwijls niet altijd 
bewTist van de (on)mogelijk
heden va,n de demokratie. 

Alaar jaren stille en minder stille 
diplomatie hebben, volgens 
V U J O zelf, toch hun vruchten 
afge^worpen. Geert Lambert, 
voorganger van huidig V U J O -
voorzitter Sigurd Vanger-
meersch, is een tevreden man 
als hij in WIJ-Jongeren na het 
VU-ledenkongres in '93 laat we
ten: „Zij die het kongred mee
maakten, zij die — in een nooit 
geziene openheid (...) meewerkten 
aan de tekdten, zij die mee ar
gumenteerden en dtemden, allen wa
ren het erover eend: de VU vond 
eindelijk haar tweede adem. Het 
"nieuwe" programma wil zonder 
vodtgeroedte ideeën oploddingen aan
reiken voor vele probleemgebieden." 

Geert Vranken 
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