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VLAAMS NATIONAAL WEEKBLAD

Zondag jl trokken meer dan 300 militanten
naar Centro Galego in Brussel om er het eurofeest van VU&ID bi) te wonen Er waren ook vertegenwoordigers van de Schotse SNI^ de Friese
FNP en de Baskische EA aanwezig Samen met
VU&ID streven deze volksnationalistische partijen naar een Europa waar volkeren en regio's
een volwaardige plaats innemen
Met alliantievoorzitter Bert Anctaux op kop van
de Europese lijst en huidig Europees parlementslid Nelly Maes op de tweede plaats, wil de
alliantie sterke figuren naar Europa afvaardigen
Bert Anciaux en Nelly Maes zijn er samen met
alle andere kandidaten van overtuigd dat VU&ID
twee Europese zetels kan binnenhalen De toekomst van Europa en de plaats die Vlaanderen
daarin zal opnemen zijn immers belangrijke uitdagingen Vlaanderen moet, zoals een lidstaat,
op alle niveaus van de Europese besluitvorming
kunnen deelnemen Bovendien staat VU&ID
voor een sociaal, groen en vredevol Europa In
een sociaal Europa moet werk gemaakt worden
van fraudebestrijding en doorzichtige besluitvorming
Bert Anciaux ,We moeten de instrumenten
kunnen afdwingen om een efficient Europees
werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren "
De alliantie pleit tevens voor een Europese ecologische unie „Europa moet investeren in de

n zijn bijdrage tot het boek Hersens
op zn Vlaams schreef VRT-journalist
Jos Bouveroux Wat een nonsens een
barlement dat zichzelf monddood maakt
door zich stnkt te houden aan de regeltjes
IS ten dode opgeschreven De uitgave da
teert van 1995 en verscheen n a v het
eerste rechtstreeks verkozen Vlaams parlement WIJ dachten aan de zin toen wij afscheidnemend Senaatsvoorzitter Frank

I

ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, zodat het gebruik van kernenergie kan
worden afgebouwd " Het Europees landbouwbeleid hoort gericht te zijn op een milieu- en
diervriendelijke productie ID-kandidaat Flor
Van Noppen „Het totale verbod op het gebruik
van hormonen en de invoer van vlees behandeld met hormonen, moet onverkort behouden
blijven en bovendien stnkt worden toegepast"
Tijdens de meeting werd ook aandacht besteed
aan de Balkan-cnsis en de roep om vrede Het
democratisch nationalisme, aldus Bert Anciaux,
IS de beste waarborg voor duurzame vrede „Het
kan een dam opwerpen tegen geweld en onderdrukking " Overigens is er dringend nood aan
een echt gemeenschappelijk buitenlands beleid
Dat kan slechts wanneer de Europese lidstaten
bij meerderheid beslissen En het gaat hierbij
met enkel om hdstaten, maar ook om regio s
Nelly Maes „De regio s die vandaag door oorlog bedreigd worden, moeten opgenomen worden in een Europese ruimte voor vrijheid en
vrede Dat zal geld kosten, maar bommen kosten ook geld " De alliantie wenst zich tevens in
te zetten voor een Europese vredesmacht
„Europese landsverdediging heeft mets te
maken met het ophopen van kernbommen in
Kleine Brogel", aldus de Wase politica

Op vraag van Paul Van Grembergen VU
fraktievoorzitter in Vlaams parlement ant
woordde Luc Van den Brande het met eens
te zijn met de neo unitaire uitlatingen van
zijn partijgenoot Swaelen Volgens de minister-president IS het volstrekt legitiem
om in het Vlaams parlement na te denken
over de plaats van de Vlaamse deelstaat in
de Belgische federatie en in de Europese
Unie Het zou er nog aan ontbrekeni

Waar haalt hij het?
Swaelen hoorden verklaren dat
het
Vlaams parlement zijn bevoegdheden
heeft overtreden door zich in het debat
over de staatshervorming te mengen De
hervorming van de staat is aldus Swaelen
een federale bevoegdheid en dus moeten
de regionale parlementen daarover hun
mond houden Waar haalt hij hef?
De uitval van Swaelen (CVP) onderstreept
de dubbelzinnigheid die zijn partij eigen is
Het IS nooit anders geweest een stevige
scheut unitarisme op smaak gebracht door
een beetje Vlaamsgezindheid Ziedaar de
CVPformule van alles wat om uiteindelijk
mets te zijn
Mare Van Peel moet ons nu toch wel eens
verklappen hoe dat daar in zijn hoofdkwar
tier allemaal aan mekaar geknoopt wordt

Wil Swaelen terug naar de flamingantische
werkgroepen uit de jaren zestig en zeventig waar aan de vleet blauwdrukken over
Vlaanderen werden bedacht' Of ziet hij de
open en met argumenten begeleide de
batten in de commissie Staatshervorming
van het Vlaams parlement liever vervangen
worden door de eertijdse opgewonden
toogdiscussies tussen baard en bierfia
minganten'?
Wij maken er nu opzettelijk een karikatuur
van omdat de uitspraak van dhr Swaelen
al met veel beter is Maar waar haalt hij het
om na één legislatuur rechtstreeks verkozen Vlaams parlement, na dne jaar commissie Staatshervorming, te stellen dat het
Vlaams parlement met bevoegd is om over
zijn eigen toekomst te spreken' Dit is het
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miskennen van de hele Vlaamse beweging
haar doelstellingen haar strijd en haar verwezenlijkingen
Uitlating en reacties leggen de vinger op
de wonde Er is een nieuwe fase in de
staatshervorming nodig zo nodig dat ook
Vlaamse regenng en Vlaams parlement
daartoe de aanzet hebben gegeven Dat
uitgerekend een Vlaming bekleed met het
machtigste mandaat van de hele
Wetstraat, vindt dat in het neo-unitarisme
dé toekomst ligt klinkt bijzonder bitter en
lachwekkend tegelijk Maar ook met onge
woon een Vlaamse klerk ten dienste van
het koninkrijk een notoir lid van de partij
die zich ooit het schild en het zwaard van
Vlaanderen ' durfde noemen
In dat licht moet ook de beperkte lijst van
te herziene grondwetsartikelen bekeken
worden Geen communautaire heisa op de
agenda dat is de boodschap
Deze vertragende gang van zaken zal een
verdere evolutie echter met stoppen
Steeds harder klinkt de roep naar duidelijkheid inzake volledige bevoegdheidspakketten Zeker de matenes waarbij mensen
nauw betrokken zijn zullen in hun geheel
aan de bevoegdheid van de deelstaten
worden toegekend Want wat voor zin
heeft het om gezondheidszorg, tewerk
stelling leefmilieu landbouw e r een keer
regionaal en nog een keer federaal te be

heren? Dubbel werk is altijd trager duurder minder democratisch Vereenvoudiging werkt directer wordt beter uitgevoerd IS goedkoper beter controleerbaar
Unitair gebleven instellingen ontsnappen
gemakkelijk aan de aandacht van de deelstaten Zo wil het Vlaams parlement op
vraag van Paul van Grembergen een vertegenwoordiging in de Belgische Technische
Coöperatie Deze BTC is naast de Dienst
Internationale Samenwerking dat het departement Ontwikkelingssamenwerking
gaat vervangen de dienst die in de plaats
van het Abos komt Alweer zonder overleg
tussen Vlaamse regering en Ontwikkelingssamenwerking (Moreels CVP) worden hervormingen van het internationaal
beleid doorgevoerd Dit terwijl het Vlaams
parlement vraagt om aan de deelstaten
macht en middelen voor ontwikkelingssamenwerking toe te kennen
De meeste Vlaamse partyen op de VU na doen hun best om zich in deze verkiezingscampagne zo weinig mogelijk communautair te profileren dat is een foute instelling ZIJ roepen de oorlog op de Balkan als
excuus in wat onverstandig is Want on
dertussen laten zij de Franstaligen vrij spel
in Brussel en in heel Halle Vilvoorde En
daar pikken de neo unitansten graag een
graantje van mee'
Maurlts van Liedekerke

0.00321428571%

Een stem
uit de 560.000

Precies 0,0032142857T/o van de in het buitenland verblijvende landgenoten zullen op 13 juni een stem
uitbrengen op deze of gene binnenlandse partij. Concreet: van de in totaal 560.000 potentiële kiezers in
het buitenland zijn er maar 18 die hun pas verworven stemrecht zullen gebruiken. Organisaties als
Vlamingen in de Wereld waarschuwden al eerder voor deze afgang: de administratieve rompslomp was
zo duur en zo ingewikkeld dat het invullen van een belastingbrief erbij in het niet verzonk. Het kabinet
van Buitenlandse Zaken bestond erin om in het radioprogramma 'Voor de dag' de oorzaak te zoeken bij
(a) 'de gebrekkige interesse' en (b) het parlement. De wet werd gestemd door de meerderheid en de PRL.
•
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De tegenstri)dige berichten over een volgende staatshervorming stapelen zich op.
Verleden week voelde de voorzitter van
de Senaat, Frank Swaelen (CVP), zich geroepen om gas terug te nemen.
Swaelen behoort tot de federalisten binnen zijn partij. De senaatsvoorzitter
neemt echter afscheid van het politieke
leven. Naar aanleiding daarvan haalde hij
tijdens een toespraak uit naar het Vlaams
parlement. Deze instelling, aldus
Swaelen, overtrad zijn bevoegdheden
door zich uit te spreken over een volgende staatshervorming, het Europees stemrecht en de grondwetsherziening. ,X>e
hervorming van de staat is een louter federale bevoegdheid."
De uitspraak van Swaelen verraadt een
bittere ondertoon. Onder zijn voorzitterschap is de hervormde Senaat er niet in
geslaagd een ontmoetingsplaats van de
twee gemeenschappen te worden. De onderscheiden gemeenschappen konden er
geen vergelijk over een nieuwe staatshervorming vinden en de gemeenschapssenatoren van de meerderheidspartijen
werden er het communautaire zwijgen
opgelegd. Dat leidde tot een loutere inventaris m.b.t. de knelpunten i.v.m. de
staatshervorming.

Op de Antwerpse linkeroever
is een monument voor koning
Boudewijn ingehuldigd. Ben Crabbé
was helaas niet uitgenodigd voor het
houden van een toespraak.
Louis
Tobback
zal
in
Antwerpen voor zijn partij de laatste
opvolgersplaats voor het Vlaams parlement bezetten.
De VDAB zal de namen van
werkwelgeraars doorspelen aan de
RVA. Dat gebeurde nog niet. De weigeraar zal gesanctioneerd worden.
De Post heeft 6 miljard fr.
winst gemaakt. Fijn. En wordt een
gedeelte van die winst dan aangewend voor het algemeen nut?
In Beveren werd een driejarig
jongetje door een Sint-Bernard
doodgebeten, het drama gebeurde
toen zijn ouders afwezig waren en tijdens een zwaar onweer Men neemt
aan dat dit laatste de oorzaak van de
agressie is geweest.

NEO-UIMITAIR
Met zijn uitval aan het adres van het
Vlaams parlement, is Swaelen ook zijn rol
als objectieve voorzitter te buiten gegaan.
De CVP-nestor zou mogen weten dat ook
de Franse gemeenschap en het Waals gewest zich over de staatshervorming hebben uitgesproken. Bovendien blijft de
Franse gemeenschap zich mengen met
het beleid in de Vlaamse randgemeenten.
VU-fractieleider in het Vlaams parlement,

De Vereniging van Belgische
Politievrouwen wil een gelljke-kansencel oprichten. Als dat maar niet in
de cel eindigt.
Het nieuwe museum te Gent
werd geopend middels een boksmatch tussen conservator Jan Hoet en
de Amerikaanse schilder Dennis
Bellone. De kamp eindigde in de derde
ronde onbeslist, oordeelde Freddy de
Kerpel.
De opendeurdag in vijf treinstations, schaamteloos Tl-avelling Day
geheten, lokte 30.000 bezoekers.
Vooral Antwerpen-Centraal was in
trek, vanwege de werken zegt de
NMBS.

Piet Clement, een in Bazel (Zwitserland) verblijvende landgenoot, in De Morgen van 4 mei 1999
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TEGENSTRIJDIG

Omdat Stevaert een socialist is
en socialisten graag Sinterklaas spelen, mag binneni<ort iedereen naar
eigen smaak en inzicht en zonder
bouwvergunning een tuinhuis, veranda of ander gedrocht van niet meer
dan 2lm2 op zijn grond zetten.

„Toegegeven, er zijn ontelbaar veel maatschappelijke problemen die oneindig veel belangrijker zijn dan het stemrecht van
de in het buitenland verblijvende Belgen Maar als men dit laatste dan toch wettelijk wil regelen is het mijns inziens wraakroepend dat men dat doet op zo'n verpletterende bureaucratische en onuitvoerbare wijze als vastgelegd in de wet van
18 12 1998"

Paul Van Grembergen, laakte bovendien
de neo-unitaire houding van de
Senaatsvoorzitter. In feite verbiedt
Swaelen de gemeenschappen om deel te
nemen aan mstitutionele hervormingen.
Dat is fundamenteel m tegenspraak met
de federale gedachte. De toekomst van
het land kan niet worden uitgetekend
zonder de inbreng van de gemeenschappen of een dialoog van gemeenschap tot
gemeenschap. Juist daarom is het niet
meer dan normaal dat de parlementen
van de deelstaten zich daarover voorbereiden. Een dergelijke werkwijze is zelfs
aangewezen, omdat een uitgebreide en
goed voorbereide discussie binnen de
deelstaatparlementen plaats heeft op een
moment dat er geen sprake is van een
communautaire crisis.

BETREUREN
Dat bli)kt ook de mening te zijn van
Vlaams minister-president Luc Van den
Brande (CVP). Deze werd over de uitspraak van Swaelen door VU-fractieleider
Paul Van Grembergen geïnterpelleerd.
„Eerder al had federaal minister
Herman Van Rompuy (CVP) ons duidelijk
gemaakt dat we van strategie geen kaas
hebben gegeten. Premier Dehaene noemde het Vlaams parlement zelfs een veredeld Davidsfonds. En nu zijn er de uitlatingen van de Senaatsvoorzitter. De haan
heeft drie maal gekraaid. Hoe reageert
de Vlaamse minister-president hierop?"
Van den Brande antwoordde dat zijn persoonlijke waardering voor de heer
Swaelen 'zeer groot' is. Zo groot, dat Van
den Brande de uidatingen van de partijgenoot betreurt. De minister-president
deelt bovendien zijn mening niet. „Wie
voorstelt om de communautaire dialoog
in de Senaat voor te bereiden en te laten

Missstap In
Belgrado

Tot Slot: de maatjesharing,
traditioneel van de partij in de laatste
week van mei, maakt dit jaar zijn opwachting pas op 1 juni.

bezorgt NAVO
schaamrood...

Roze Zaterdag bracht in
Brussel zon 2.600 mensen op de
been. De stoet wil de aandacht vestigen op het gebrek aan gelijke rechten
voor en tegen de discrimiatie van de
zgn. holebi's.
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plaatsvinden, heeft het volgens mij niet
bij het rechte eind. Dit soort gesprek is
immers enkel zinvol als alle politieke
krachten eraan deelnemen. Het is ongepast
dat
de
afscheidnemende
Senaatsvoorzitter zich zo uitlaat over
datgene wat de Vlaamse regering en het
Vlaams parlement wensen. Los van elk
conflict nadenken over de plaats van de
deelstaat Vlaanderen in een federale en
Europese context. Het is volstrekt wettig
dat het Vlaams parlement daarover besluiten inneemt"

PLAGEN
De CVP-tenoren vinden het blijkbaar normaal om - door middel van een 'beurtrol'
- Van den Brande af en toe eens flink te
plagen. Deze keer greep premier
Dehaene van de weeromstuit zijn kans.
Tijdens de voorstelling van zijn verkiezingsboek Sporen naar 2000 pleitte hij ervoor de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling (VDAB) terug naar
het federale niveau over te hevelen. Van
den Brande reageerde 'korzelig'.
Overigens weigerde de CVP om haar
standpunt over de defederalisering van
de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen aan het Actiecomité Vlaamse Sociale
Zekerheid (y&l) bekend te maken. De andere partijen deden dat wel. Daaruit blijkt
dat alle Vlaamse partijen gewonnen zijn
voor het principe.
Al verschillen de meningen wanneer het
over definancieringvan de gezondheidszorgen gaat. Agalev en SP willen deze federaal houden.

DROMEN
Met de verkiezingen in aantocht worden
de spanningen binnen de meerderheidspartijen zichtbaar. Eerst zou de christelijke arbeidersbeweging (ACW) verklaard
hebben geen graten te zien in een coalitie
tussen christen-democraten en liberalen.
Prompt reageerde SP-boegbeeld Louis
Tobback. In een interview met Het
Laatste Nieuws (5 mei) verklaarde
Tobback een paarse coalitie met de liberalen niet meer uit te sluiten. ,flet is niet
verboden te dromen. Als voorzitter
Rombouts van het ACW een regering met
Verhofstadt kan maken, waarom zou ik
dat dan niet kunnen."
Met VLD-voorzitter Guy Verhofstadt, is
ook bij de Franstalige liberalen de indruk
ontstaan dat premier Dehaene geen waarborg biedt voor het eerbiedigen van akkoorden. Het zit de liberale familie zeer
hoog dat Dehaene de afspraken vervat in
het Octopusakkoord niet naleeft (lees
ook blz.3). Tegenover Radio 1 verklaarde
PRL-voorzitter Louis Michel bovendien
dat ,fiehaene zich laat rollen " Daarmee
wil Michel aangeven dat Dehaene niet
meer in staat is zijn troepen bijeen te houden.

waarde Heer
Hoofdredacteur.
Vriend De Liedekerken, daar dampt mij de koekoek! Nu heb ik
toch wel een meter teveel zeker! Gij moet ingrijpen bij wie dat het
u schikt, want anders krijg ik mijne siervijver niet meer onder dak
voor de winter. Het zit zo: aan het eind van mijn gazon heb ik nog
wat tuin over en daar wil ik goudvissen gaan kweken, puur om de
Rooie Rutten, die dat ook al enkele keren met succes heeft geprobeerd, te koeioneren. Nu ik dat allemaal kan zetten zonder
bouwvergunning en ze hier en daar nog wat pannen en stukskes
hout over hebben, heb ik besloten van er maar meteen een dak

boven te zetten zodat die beesten niet nat worden van de zure
regen. Kunt gij u mijn concertatie voorstellen toen ik vaststelde
dat mijn overschotje 22m2 groot was? En omdat mijn buren mij
toch al liever hadden gezien als verre vriend - ik zweer u, vriend
schrijvelaar, ik ben zo onschuldig als Claes - wil ik alles laten regulariseren. Is dat. De Liedekerken, mijn recht of mijn plicht!
Als gij dat hebt voor elkaar gekregen dan ben ik bereid om met u
een stoelendans te organiseren waarbij ik Gerty Christoffels eens
op de sofa zal mieteren. „Gerty", zal ik haar wulps vragen, onderwijl mijn hand op de hare leggend, „Gerty, hoe komt het toch
dat jij zulke diepmenselijke vragen kunt stellen. Is dat omdat gij
wel eens de hand aan uzelve hebt geslagen?"

Tot slot wens ik mij volkomen te distantiëren van de tekst die ik
node op het bord van uw alliantievoorzitter moet laten staan.
Onder zijn slagzin 'Samen krijgen we alles in beweging' heeft een
onnozel kieken 'Alles, Geeraerts?' geverfd. Ofschoon een probleem van voorbijgaande aard kan ik mij daardoor nu niet meer
in 'De Meter' laten zien zonder een zak over mijn hoofd. En
omdat ik daarmee de enige ben, kennen ze mij nog!
Uw gegeneerde,

• DOORDEWEEKS

NOC STEEDS HORMONEN
Eind 1988 vonden enkele werknemers
van de Vlaamse Landmaatschappij 90 kilogram hormonenpreparaten in de
Lezevaart in Diksmuide. De preparaten
zaten in een tiental plastic zakken die op
het water dreven. Volgens een eerste ontleding gaat het om verboden producten,
groeibevorderaars of hormonen, met een
straatwaarde van enkel honderden miljoenen. Dat werd door het parket van
Veurne bevestigd. ,Jf{et is tot nu toe de
grootste hormonenvangst
in de
Westhoek. Ze vormt het bewijs dat er in
de vetmesterij nog heel wat wordt gespoten. " Het is nog niet duidelijk welke soort
hormonen er werd gevonden.

SCHOTSE DYNAMIEK
Voor het eerst sinds 300 jaar konden de
Schotten een eigen parlement verkiezen.
In Schodand wordt het onafhankelijkheidsstreven door heel wat vooraanstaanden en acteurs zoals Sean Connery ondersteund. Vlak voor de verkiezingen
bracht een peiling aan het licht dat zelfs
meer dan de helft van de Britten van oordeel is dat het einde van het Verenigd
Koninkrijk nabij is.
Hoe dan ook, aanvankelijk leek de
Scottish National Party (SNP) aan de winnende hand. De partij vertelde de kiezer
gewonnen te zijn voor betere sociale
voorzieningen. Daartoe achtte ze een belastingsverhoging noodzakelijk. Dat
schoot bij heel wat Schotten in het verkeerde keelgat. Scottish New Labour
maakte daarvan handig gebruik. Het beloofde de kiezer de belastingen niet te
verhogen. Kort daarop voorspelden peilingen dat de democratische nationalisten
zo'n 20% zouden achterlopen op de
Schotse sociaal-democraten. De nationalisten vreesden dat Labour de absolute
meerderheid zou halen.
Zo ver is het niet gekomen. Terwijl 55%
van de kiesgerechtigden een stem uitbracht, haalden de sociaal-democraten
42% van de stemmen, de nationalisten
30%. Het kiessysteem speeh niet in het
voordeel van de Schotse nationalisten.
Daardoor bekwam Labour 56, de nationalisten 35 van de 129 voorbehouden zetels. Alleszins halen de nationalisten meer
zetels binnen dan voorheen. Het toont
aan dat de regionale dynamiek in de kaart
van de nationalisten speeh (over de verkiezingen in Wales, lees biz. 6).

SPIJTICE VERCISSINC
De internationale polftieke wereld begint
stilaan in rep en roer te raken nu de Navo
de Chinese ambassade in Belgrado heeft
gebombardeerd. De Navo heeft het over
een 'spijtige vergissing'. De Chinese kranten gewagen van een 'opzettelijke en terroristische' aanslag. Het Chinese volk is
geschokt en komt massaal op straat. Het

agressieve anti-Amerikanisme viert hoogtij. Pas nadat dit duidelijk werd, heeft de
Amerikaanse president Clinton zijn verontschuldigingen aan de Chinese overheid aangeboden.
Intussen schort deze overheid de diplomatieke
betrekkingen
met
de
Amerikaanse overheid zo goed als op. Zo
heeft de Chinese regering besloten de uitwisseling van militaire gegevens met de
Verenigde Staten stop te zetten. De jongste tijd zetten China en de VS schuchtere
stappen naar betere betrekkingen op militair vlak. Daarbij ging het om het tegengaan van de verspreiding van kernwapens, de wapenbeheersing en de internationale veiligheid. Daar komt voortaan
een einde aan. Ook de dialoog over de
rechten van de mens wordt voor onbepaalde tijd gestaakt.

De Gele Geeraerts

•

Samenleving
op hol...

r^ e oppositiepartijen stuurden een boze brief naar
^
premier Deliaene in verband met de uitvoering
van liet Octopus-al<i<oord, Ze nemen Inet niet dat de
federale regering het oorspronkelijk akkoord over de
politleliervorming op de helling zet.

Misverstand?
op 24 mei 1998 ondertekenden de nneerderheidspartijen en VU, VLD en PRL-FDF het
Octopusakkoord. De oppositiepartijen slaagden erin onn het oorspronkeiijl< regeringsplan op fundamentele punten bij te sturen.
Bovendien dekten ze de meningsverschillen
binnen de regering toe. Ook CVP en zeker
PSC kantten zich tegen een door de Vlaamse
socialisten gewenst politlemodel. Het is
steeds de droom van SFboegbeeld en gewezen minister van Binnenlandse Zaken
Louis Tobback (SP) geweest om de rijkswacht de plak te doen zwaaien binnen een
sterk hiërarchische en gecentraliseerde politiestructuur.
Met het Octopusakkoord werd de redenering van Tobback omgedraaid. Daarbij werd
rekening gehouden met de aanbevelingen
van de commissie-Dutroux. Voortaan zou de
politie binnen een sterk uitgebouwd lokaal
of bovenlokaal en een afgezwakt federaal
niveau optreden. Bovendien zouden alle politiediensten in één geïntegreerd korps op
twee niveaus worden opgenomen. Tussen
het federale en lokale niveau zou er geen
hiërarchische, maar een functionele band
bestaan. De partijen verbonden er zich toe
de uitvoering van het akkoord tegen het jaar
2001 af te werken. De meerderheidspartijen
beloofden daarover voortdurend met de
oppositie overleg te plegen.

Met de politiehervorming, zo voorspelde
menig waarnemer, zouden heel wat moeilijkheden gepaard gaan. Er moest immers
gepraat worden over loon, pensioen en graden van zowat 40.000 politiemensen. Hoe
kan men het statuut van de politiemensen
op punt stellen als niet eerst duidelijkheid
wordt geboden over de taken die deze moeten waarnemen? De federale regering liet na
om eerst in het parlement en samen met de
oppositiepartijen de opdrachten van alle politiemensen duidelijk weer te geven, de specifieke taken van lokale en federale politie
uit te tekenen, de verhouding tussen beide
niveaus vast te leggen. Er is zelfs niet geweten hoe de toch wel belangrijke opdracht
van de direkteur-coördinator, die zou moeten instaan voor doorstroming van informatie en onderzoeken, opgevat moet worden.
Op aandringen van de Waalse socialisten gingen de meerderheidspartijen hoogst onlogisch te werk. Er werd een ambtelijke werkgroep opgericht om eerst lonen, pensioenen en dies meer vast te leggen zonder de
taakinvuliing te verduidelijken. Achter deze
werkwijze lagen geen andere dan electorale
redenen. De Waalse socialisten wilden de
achterban 'zekerheid' bieden. Niet enkel het
parlement en dus de oppositiepartijen, maar
ook de vakbonden hoorden daartoe buiten
spel te worden gezet, Toen duidelijk werd

welke plannen de regering voor ogen had,
namen onzekerheid en onrust bij de basis
slechts toe. De regering nam maatregelen
die alles behalve spoorden met de filosofie
van een geïntegreerde politie. In feite werden de oorspronkelijk onderscheiden politiediensten tegen elkaar opgezet, eerst werd
niet met de vakbonden gepraat, dan met de
ene wel en niet met de andere. Eerst trokken de rijkswacht en de BOB aan de alarmbel, nadien ook de lokale politie. Nu eens
staakt de ene vakbond, dan de andere.
Vandaag weet de basis alles behalve waar ze
aan toe is. De 'politiek' moet het andermaal
ontgelden en de oppositiepartijen delen ongewild in de brokken.
Komt daar nog bij dat de meerderheidspartijen van het geharrewar misbruik maakten
om zelfs de aanvankelijk met de oppositiepartijen afgesproken structurele politiehervorming op de helling te zetten. Zonder
enige overleg met VU en de liberalen stelden minister van Binnenlandse Zaken Luc
Van den Bossche (SP) en Justitieminister
Tony Van Par/s (CVP) een organigram op.
Daaruit blijkt dat de belangrijkste beslissingen en bevoegdheden bij de federale politie
komen te liggen. Op die manier wordt de federale politie baas over de lokale politie. Dat
is fundamenteel in tegenspraak met een
geïntegreerde politiedienst en met de gelijkwaardigheid tussen lokale en federale politie. In een boze brief aan premier Dehaene
stelden de oppositiepartijen dit aan de kaak.
De premier meent dat de klacht van de oppositiepartijen op een 'misverstand' berust.
„Oe politiehervorming zal na verkiezingen
terug onderhandeld moeten worden", aldus
VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke. „Wij zijn
bereid om andermaal onze verantwoordelijkheid op te nemen."
(evdc)
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stof tot spreken
Enige tijd geleden werd in de media
bericht over de wel zeer drastische manier
waarop de regionale inningsdiensten voor
het federale Kijk- en Luistergeld hun werk
deden. Talloze campings werden bezocht,
waarbij werd nagegaan of er TV-toestellen
stonden die niet waren aangegeven. En
dat terwijl de meeste campinggasten thuis

maanden verblijven genieten korting of
vrijstelling. Annemie Van de Casteele stelde
over deze ongelijke behandeling een
parlementaire vraag. De wet kan worden
gewijzigd, zo blijkt, maar dan moeten ook
al eens het K&L-geld hadden betaald. En:
de regeringen van de deelstaten hun fiat
wie twee TV-toestellen in huis heeft, betaalt geven. Minister Di Rupo zou het bij hen
toch ook niet dubbel? Tot slot: hotels en
eens aankaarten. Daar komt dus nooit iets
buitenlanders die hier niet langer dan drie van...

• WETSTRAAT

•

P aul Van Crembergen zetelt 25 jaar in het
^
parlement. In het Vlaams parlement
werd de VU-fractievoorzitter daarvoor zowel door
voorzitter Norbert De Batselier (SP) als ministerpresident Van den Brande (CVP) gelauwerd.

Europees en
Vlaams burger
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Wat Paul Van Grembergen van veel andere parlementsleden onderscheidt, is zijn
retorisch talent. Wijlen Frans Verleyen,
eertijds hoofdredacteur van het weekblad
Knack, was een felle bewonderaar van
zijn bevlogen en toch doordachte toespraken De huidige voorzitter van het
Vlaams parlement, Norbert De Batselier
(SP), koppelde de welbespraaktheid van
defractievoorzitteraan „een zeer diepe en
ennthousiaste overtuiging."
Toch is er meer. Eerst en vooral laat de
nochtans ervaren politicus nimmer na om
zijn toespraken degelijk voor te bereiden
En, geboren in Eksaarde op 18 september
1937, is hij het product van een generatie
die een ruime interesse opbrengt voor
meerdere maatschappelijke, nationale en
internationale problemen. Voortdurend
streeft Van Grembergen er naar de steeds
complexere wereld rondom hem te vatten Ook deze zoektocht verklaart zijn retorisch talent, zijn vermogen om meerdere verbanden te leggen, om een zo om-

vattend mogelijke Vlaams-nationale visie
uit te dragen. ,fiat vermogen mist", zo
vertrouwde Van Grembergen ons eens
toe, „de jongere generatie politici
Technisch zijn ze meestal zeer onderlegd,
maar het ontbreekt hen aan een voldoende ideologische onderbouw, zelfs
aan historische kennis, om brede maatschappelijke inzichten weer te geven."
PASSIONEEL?
Paul Van Grembergen is steeds een beetje
de leraar-politicus gebleven. Wanneer hij
spreekt maakt hij gebruik van breed
handgebaar, zijn uiteenzettingen zijn
doordrongen van een ethisch besef Soms
zien sommigen daarin een belerend vingertje. Toch dringt Van Grembergen zijn
gedacht niet op. Hij is eerder een diplomaat met de nodige overtuigingskracht.
Zijn pluralistische ingesteldheid is het
richtsnoer van zijn verzoenende houding.
Bovendien verzet Van Grembergen zich
tegen de bevoogdende en vooral bureau-

VU-fractieleider Paul Van Crembergen. door vriend en tegenstander gelauwerd.
cratische democratie. Voor hem is een vrij
Vlaanderen ook een ontzuild Vlaanderen
Met Hugo Schiltz drong hij reeds in de
jaren 1970 op een rechtstreeks verkozen
Vlaams parlement aan. Beiden zagen
daarin de kans alternatieve meerderheden te vormen. Op die manier hoorde het
verzuilde België niet op Vlaanderen af te
stralen. Het heeft - althans voorlopig - niet
mogen zijn. ,fie dag dat het Belgisch systeem uit mekaar valt, is het ook gedaan
met de machtspositie van de CVP Dan
kan in Vlaanderen een alternatieve
meerderheid worden gevormd."
Veelal wikt en weegt Van Grembergen zijn
woorden. Al bevestigen uitzonderingen
de regel De eerste schepen van Evergeme
is ook een passioneel politicus. In die zin
verschilt hij weinig van de jongere generatie die graag het emotionele aspect van

Mijn generatie
„Mijn generatie heeft de staatshervorming
waar gemaakt",
zo verklaarde Van
Grembergen tn het VU-partijblad De
Toekomst Al wil het - in 1995 met 15.718
stemmen - verkozen Vlaams parlementslid
verder gaan. Met de partij pleit hij voor een
confederaie staatsstructuur. Dat betekent
dat twee autonome gemeenschappen, indien gewenst, samenwerkingsverbanden
sluiten, een eerlijke en doorzichtige solidariteit met elkaar onderhouden en vooral
samen Brussel beheren Daarbij zou Brussel
voor de hoofdstedelijke matenes autonoom
optreden
Voor Van Grembergen stelt het belang van
Brussel en van Vlaanderen in Europa de term
onafhankelijkheid in een specifiek daglicht
Het kan geenszins een terugplooien op zichzelf Inhouden. Onafhankelijkheid staat met
gelijk met „soevereiniteit zonder begin en
einde, een soort alfa en omega. Dat is niet
meer van deze tijd." De term houdt wet in
dat Vlaanderen aan de Europese besluitvor-

ming kan deelnemen Om dat te bereiken
mag het belang van de hoofdstad met over
het hoofd worden gezien Dromen zijn niet
zelden bedrog ,, Ik geloof niet In een politiek
die erop gericht is de Franstalige Brusselaars
zomaar vanzelf in onze schoot te doen vallen. Zelfs onder economische druk zullen zij
niet automatisch bij Vlaanderen aansluiten
Het bekende coilaboratleverhaal kan hier
niet als voorbeeld dienen. Eerst en vooral
ging het om een beperkte groep. Bovendien
getuigt dergelijke denkpiste van een minachting tegenover maar liefst 750.000
Franstallgen Dat is een onaanvaardbare
basis voor een gesprek "
„U koppelt uitgesproken ideeèn aan een
verzoenende Instelling", zo had parlementsvoorzitter De Batselier het over de VU-fractieleider Hij is inderdaad de man van de dialoog, zoekt steeds naar openingen om het
gesprek op gang te trekken in 1987 nam
ook Van Grembergen deel aan uiterst discrete gesprekken met Dehaene over een vol-

gende staatshervorming intussen nam
Hugo Schiltz contact op met de Waalse
buren „ Vandaag is er geen sprake van dergelijke gesprekken", aldus Van Crembergen
Dat ligt enerzijds aan de schizofrene houding van de CVP Een houding die de VU-nestor zwaar op de korrel neemt (lees blz.2)
Tegelijk weigeren de Franstallgen ook maar
enig respect te betonen voor de wensen van
het Vlaams parlement. De nochtans bedaarde Van Grembergen beseft dat dit een onhoudbare situatie wordt. „l/K// wensen
goede buren te blijven Maar, indien de
Franstalige gemeenschap dezelfde halsstarrige houding blijft aannemen, dan kan dit
met anders uitlopen dan op een breuk Dan
zal er hier, In dit Vlaams parlement, hoe dan
ook een politieke wii groeien om het
Franstalig verbod om te praten, naast zich
neer te leggen."
Ook dat wordt de inzet van de verkiezingen.
(evdc)

het politieke handelen beklemtoont.
Bevliegingen of plotse ingevingen zijn
Van Grembergen niet vreemd. Ooit wendde hij zich tot het seminarie, maar kwam
al even snel op andere gedachten. In zijn
politieke loopbaan heeft de Oost-Vlaamse
nestor van de VU niet zelden een onverwacht, verassend of tegendraads communiqué verstuurd. „U bent geen tafelspringer", aldus de Vlaamse minister-president
Luc Van den Brande (CVP).
INTEGRAAL FEDERALIST
De VU-fractieleider is een overtuigd integraal federalist. Hij koppelt de lokale aan
de Vlaamse en Europese identiteit.
Federalisme, democratie, pluralisme en
het Europa der volkeren gaan voor Van
Grembergen hand in hand.
Luc Van den Brande: „Op het atheneum
in Boom was u een katholiek tussen de
geuzen, de chiroleider. Maar, in katholieke kringen was u een buitenbeentje
omdat u vrijer dacht dan destijds behoorlijk was. U bent dé verdediger van
een echt pluralistisch Vlaanderen waarin
iedereen tot zijn recht komt U bent voor
mij dan ook de emanatie van het democratisch nationalisme en de pleitbezorger van het Europa der volkeren."
Van den Brande en Van Grembergen kunnen het goed met elkaar vinden. ,fk denk
dat Van den Brande in zijn opdracht gelooft." Deze opdracht is het Vlaanderen
in Europa. Het zou mooi zijn mocht Van
Grembergen dit ooit als parlementsvoorzitter mogen meemaken. ,41 zal men mij
nooit het verwijt moeten maken dat ik
het deed voor de portefeuille, noch de
glorie." Van Grembei^en is bescheidener
dan de minister-president. Een 'glorierijke' omgeving kan hem minder schelen.
Hij is en blijft een man van het volk. Dat
heeft de minister-president verrast, ,/fe
herinner me dat ik met hem een bedrijf
bezocht Het was geen geuze wat ze daar
schonken, maar onvervalste jenever Paul
heeft mij daar verrast door vakkundig de
wittekes achterover te slaan."
(evdc)

et Vlaams OnderwijsCentrum (VOC) werd in 1967
door de grote Vlaamse Cultuurverenigingen opgericht, het heeft drie doelen: promotie voor, verdedigen van
en het opvoeren van de kwaliteit van het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel In de jongste aflevering van VOCNieuws geeft Gijs Gare een antwoord op de vraag wie de
leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zijn.

H

Begin maart jl. werden de cijfers van de
telling van het Nederlandstalig onderwijs
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekendgemaakt. Dit is de situatie op 1 februari 1999. Waarom een tweede telling?
Op 1 september worden de leerlingen
ook geteld. De telling op 1 februari, die
men de kwalitatieve telling noemt, is
nodig om de concrete samenstelling van
de schoolbevolking te kennen. Welke hun
culturele achtergrond is en welke de gebruikelijke gezinstaai is. Pas wanneer de
school daar een goed zicht op heeft, kan
zij behoorlijk en efficiënt onderwijzen en
opvoeden in functie van haar specifieke
schoolbevolking.

culturele achtergrond terwijl de overige
3.270 of 30,1% een „buitenlandse" culturele achtergrond bezitten.
In het lager onderwijs is de gebruikelijke
gezinstaai van de leerlingen een belangrijk gegeven. Maar dit criterium is de taal
die meestal in de gezinnen gesproken

Langs die kwalitatieve telling helpt de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
de scholen om echt aandacht te besteden
aan dit gegeven. En inmiddels krijgt de
VGC ook een globaal overzicht op de totale
schoolbevolking
van
het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Dit
overzicht moet ook leiden tot de nodige
beleidsmaatregelen.

wordt en dus niet de taal of de talen die
de leerlingen zelf kennen en kunnen
spreken.
De minister voegde daar ook aan toe dat
heel wat van de leerlingen uit nietNederlandstalige gezinnen na minstens
drie jaar Nederlandstalige kleuterschool
een aardig mondje Nederlands spreken
en dus veelal gewapend zijn om het onderwijs in het Nederiands op een doeltreffende wijze te kunnen volgen.
Toch is het indrukwekkend dat het aandeel van de homogeen Nederlandstaligen
van 53,9% geslonken is tot 28,0% terwijl
het aandeel van de taalgemengde gezinnen ongeveer stabiel is gebleven. In de
loop van de 10 voorbije jaren is het aantal
leeriingen waar het Nederiands niet in
het gezin aanwezig is, gestegen van 1.850

KLEUTER
Het kleuteronderwijs steeg met 301 kinderen {+ 3,28%). Er zijn nu 9.477 kleuters. Tijdens de voorbije tien jaren steeg
dit onderwijs met 2.937 eenheden
(44,9%). Die stijging is hoofdzakelijk te
wijten aan de toename van het aantal kinderen met een buitenlandse culturele
achtergrond. In 10 jaar tijd steeg hun aantal met 2.713 kinderen.
Op dit ogenblik bedraagt het aantal kleuters uit Nederlandstalige en taalgemengde gezinnen 3729 en het aantal kinderen
uit Franstalige en anderstalige gezinnen is
gestegen tot 5.654. De samenstelling van
die kleuterbevolking is dus in de loop van
de voorbije tien jaren grondig veranderd.
Minister Grijp zei, toen hij die cijfers bekendmaakte, er zich zeer goed van bewust te zijn dat de toenemende aanwezigheid van niet-Nederlandstalige kinderen risico's en gevaren inhoudt. En zei hij:
„Ik heb ook niet nagelaten om binnen de
VGC-bevoegdheden en -mogelijkheden
de nodige maatregelen te nemen om de
kwaliteit van het verstrekte onderwijs te
behouden en om het Nederlandstalige
karakter van onze scholen te vrijwaren."
LAGER
In vergelijking met 1 februari van het vorige schooljaar kende het aantal leerlingen opnieuw een forse stijging: het nam
met 373 of 3,54% toe, van 10.575 tot
10.949. De kaap van de 11.000 werd net
niet gerond.
8.085 of 73,8% van deze leerlingen
wonen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de overige 2.864 of
26,2% wonen buiten Brussel.
De overgrote meerderheid van de leerlingen, 7.600 of 69,9% heeft een „Belgische"

of 19,9% tot minstens 4.725 of 43,6%.
Maar na zovele jaren Nederlandstalig basisonderwijs zijn de kinderen uit nietNederiandstalige gezinnen geenszins
Nederlandsonkundig.
De cijfers zijn dan ook niet zo verontrustend, maar zij vergen een bestendige aan-

Wie zUn
de Vlaamse leerlingen
In Brussel?
dacht van zowel de directies, het onderwijzend personeel, de VGC als de
Vlaamse Gemeenschap in haar geheel.

voelig verschil met het lager onderwijs.
Op dit ogenblik komt 60,2% van de scholieren uit een homogeen Nederiandstalig
gezin, 22,3% uit een taalgemengd gezin.
10,7% uit een homogeen Franstalig en
6,8% uit een homogeen anderstalig gezin.
Ook hier neemt het aantal schoüeren uit
de twee laatstgenoemde categorieën van
jaar tot jaar toe. De secundaire scholen
moeten zich derhalve zeer goed wapenen
om deze scholieren op de meest doeltreffende wijze op te vangen.

Schoolgaande
Jeugd In
Brussel, onze
grote zorg!

SECUNDAIR
Het secundair onderwijs heeft er sedert 1
september '98 27 scholieren bij gekregen.
Het totaal is nu 11.498.
Daarvan wonen er 4.466 (of 39,3%) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de andere 6.Ö88 (of 60,70%) wonen buiten
Brussel.
Het
percentage
„Brusselaars" is tijdens de voorbije jaren
aanzienlijk toegenomen.
Wat de culturele achtergrond betreft is
het zo dat slechts 1.259 scholieren of
11,1% een buitenlandse achtergrond
hebben.
Wat de gezinstaai betreft is er ook een ge-

Bij het bekendmaken van deze cijfers verwees minister Grijp naar de maatregelen
die reeds binnen de VGC werden genomen om de kwaliteit van het onderwijs te
behouden en om het Nederlandstalig karakter te vrijwaren.
Al die maatregelen werpen stilaan hun
vruchten af, maar het blijven toch inspanningen die jaren moeten volgehouden en
geëvalueerd worden.
Gijs Garré
(De auteur is directeur van het VOC)

eigië riskeert Europese veroordeling
inzal<e gemeentelijl<e belasting op
schotelantennes, ondanks VU-waarschuwing.

B

Schotelantennes
naar Europees Hof
De Europese Commissie startte op 30 aprii
1999 de procedure die l<an leiden tot een
veroordeling van de Beigisciie staat door een
„met redenen omkleed advies" te richten
aan de regering wegens scliending van art
59 van liet EG-Verdrag in2al<e het vrije verkeer van diensten binnen de interne markt
VANUIT HALLE...
Verschillende steden en gemeenten, waaronder Malle, heffen belasting op schotelantennes, of wensen dat te doen. Zij argumenteren dat deze belasting uit esthetisch oogpunt gerechtvaardigd is, maar in feite gaat
het om een verdoken belastingverhoging.
Sommige gemeenten geven zelfs toe dat ze
de ontvangst van satellietuitzendingen even
duur willen maken als ontvangst via het kabelnet.

Na verschillende klachten door gemeentelijke mandatanssen, waaronder VU-gemeenteraadslid Enk Degreef uit Halle, nchtte de
Europese Commissie een eerste waarschuwing aan de Belgische regering dat de belasting op schotelantennes in strijd is met art.
59 van het Verdrag van Maastricht dat het
vrije verkeer van diensten binnen de
Europese Unie regelt
...NAAR EURO-HOF
Enkele gemeenten besloten zelf de belasting
af te schaffen maar de regering reageerde
niet. Mede dankzij enkele parlementaire initiatieven van Nelly Maes zette de Commissie
op 50 april Jl de stap die kan leiden tot een
Jundische procedure waarin België wordt veroordeeld. Wanneer de regenng binnen de
twee maanden de belasting met verbiedt, of
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geen goede argumentenng kan geven om ze
te behouden, wordt de zaak voorgelegd aan
het Europees Hof van Justitie Dit hof kan de
Belgische staat verplichten tot het betalen
van een dwangsom die per dag in de miljoenen kan lopen
De houding van Dehaene dat de problemen
moeten worden opgelost als ze zich voordien
breekt hem nu zuur op- 9 maanden lang
heeft de regenng het probleem in de lade
laten liggen, en nu is er plots haast bij Het is
echter weinig waarschijnlijk dat er voor 30
Juni nog een zinvol initiatief van de demissionaire regering uitgaat in dit delicate dossier
waann lokale belangen een grote rol spelen
Volksunie-kamerlid Karel Van Hoorebeke zal
premier Dehaene en vice-premier Di Rupo
vragen of ze nog een initiatief gaan nemen
voor de verkiezingen, of dat ze de eer van de
veroordeling overlaten aan de volgende regering
Het vrij verkeer van diensten is een grondbeginsel van het Europees Verdrag dat door de
lidstaten in hun nationale wetgeving moet
worden toegepast Elke belasting die in strijd
ismet het Gemeenschapsrecht kan worden
teruggevorderd door de gedupeerden Alle
gemeentelijke initiatiefnemers juichen dan
ook deze zet van de Commissie toe en hopen
dat er weldra schot komt in deze zaak.
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p donderdag 6 mei vonden de eerste verkiezingen
voor de Nationale Assemblee van Wales plaats.
Deze historische gebeurtenis resulteerde in een historische
overwinning voor Plaid Cymru, de nationalistische
zusterpartij van de Volksunie. Plaid Cymru, de partij van
Wales, behaalde liefst 28% van de stemmen, tegenover
10% bij de Britse parlementsverkiezingen in 1997.

O

• LANDUIT

vatieven - tegen Welsh zelfbestuur en
tegen verdere Europese eenmaking - zakten van 20 naar 16%. De zetelverdeling in
de 60-koppige Nationale Assemblee ziet
er nu als volgt uit: 28 socialisten, 17 nationalisten, 9 conservatieven en 6 liberaaldemocraten.

•

en voor de toenmalige onpopulaire
Labour-regering. Met 80% tegen en
slechts 20% voor werd het voorstel naar
de pruUenmand verwezen. Het conservatieve bewind o.l.v. Thatcher en Major in
de periode 1979-'97 bracht Wales en de
Welshe socialisten, die aarzelend of afke-

Historische zege
voor nationalisten
in Wales
Ueven
Dehandschutter
en Rhodrl Clyn
Thomas delen
pamfletten uK.
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De nationalistische zege in Wales ging volledig ten koste van de socialistische
Labour-partij, die haar stemmenaantal na
twee jaar regeren zag dalen van 55 naar
38%.
Labour, dat gehoopt had op een comfortabele meerderheid, is daardoor aangewezen op een coaUtie met de liberaaldemocraten. Deze laatsten behaalden
13% of 1% meer dan in 1997. De conser-

CEDAANTEVERWISSELINC
Het poUtieke aanschijn van Wales is de
jongste twintig jaar grondig gewijzigd.
Nadat de nationalisten in de jaren '60 en
'70 op het politieke toneel waren verschenen met zo'n 10% van de stemmen,
vond in 1979 een eerste referendum over
beperkt zelfbestuur plaats. Het werd een
catastrofe voor de autonomiebeweging

rig stonden tegenover autonomie, tot
inkeer. Dit nooit meer, luidde hun oordeel. Tony Blair beloofde een nieuw referendum over Welsh zelfbestuur indien
New Labour in 1997 aan de macht zou
komen. En zo geschiedde.
Het referendum werd echter geen makkie. In het industriële Zuid-Wales was er
nog heel wat verzet vanwege „old
Labour". Het „ja"-kamp haalde zijn slag

Derde keer goede keer
„Drie kansen voor een Welshman", luidt
een Welsh spreekwoord. Dat deze wijsheid
niet op drijfzand is gebouwd, ondervond
Rhodri Clyn Thomas, kandidaat voor Plaid
Cymru In de kieskhng Oost-Carmarthen en
Dinefwr. Alie ogen waren op hem gencht.
Deze kieskring is Immers het eerste doelwit
voor de nationalisten Ais ze op winst mochten rekenen, dan moest deze zetel als eerste in hun schoot vallen.
Op de schouders van Rhodri, een 46-jahge
Welshtalige zakenman en baptistische
dominee, rustte een zware verantwoordelijkheid. In 1992 en '97 was hij In dezelfde
kieskhng kandidaat bij de Britse parlementsverkiezingen. Tweemaal greep hij nipt naast
de zetel. Bovendien werd in Carmarthen
meermaals geschiedenis geschreven. In
1966 behaalden de natlonalissten er hun
eerste parlementszetel. Tijdens het referendum over Welsh zelfbestuur in 1997 werd
de uitslag van Carmarthen als allerlaatste
bekendgemaakt. Deze stemmen gaven de
doorslag, waardoor de voorstanders het
nipt haalden met 50,5%. Ook nu waren alle
ogen op Carmarthen gericht. Er werd hard
maar eerlijk campagne gevoerd door Plaid
Cymru en Labour, die elk hun aanhang
trachtten te mobiliseren.
De voorlaatste dag van de campagne ging
ik samen met Rhodri op pad. Met 61%
Welshtaligen in de kieskring kon Plaid
Cymru er ai rekenen om een stevige
natuurlijke basis. Daarom werden de
inspanningen vooral gericht op de meer

verengelste delen van Carmarthen, waar
men de broodnodige stemmen van Labour
moest afsnoepen. In Ammanford, een
socialistisch bastion, had Plaid Cymru heel
strategisch een verkiezingssecretariaat
gehuurd op enkele stappen van het Labourhoofdkwartier.
Rhodh's dag begint In het rustoord van
Ammanford met een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Aizheimervereniging. ,,De nieuwe Labour-regenng
maakt geen extra geld vrij voor onze
patiënten", luidt de klacht. Rhodri weet
waar het schoentje wringt: „Tony Blair wil
de wachtlijsten in de ziekenhuizen Inkorten.
Dat is phorltalr. Voor langdurig zieken worden geen bijkomende inspanningen
gedaan. Dat is niet interessant om de statistieken op te smukken. Plaid Cymru zal vragen dat de Nationale Assemblee met
Londen onderhandelt over meer middelen."
's Middags heeft Plaid Cymru een standje
opgetlmmerd In de belangrijkste winkelstraat van Ammanford. Rhodrl krijgt de
steun van een 15-tal studenten die met
een minibusje uit Aber/stwyth zijn afgezakt.
„Plaid Cymru is geweldig populair In studentenmiddens", weet Careth. De partij
heeft een jong en dynamisch imago, en dat
slaat aan. De vonk slaat ook over bij het
publiek. Vele voorbijgangers wensen Rhodrl
succes. Meer dan één overweegt om nu
voor het eerst op Plaid Cymru te stemmen.
„Het Labour-apparaat wil vanuit Londen zijn

mannetjes In de Welshe Assemblee piloteren. Dat pikken we niet. Dit zijn Welshe verkiezingen, waarbij de Welshmen hun zaken
zelf in handen willen nemen. Plaid Cymru is
de enige partij die dit garandeert."
in de late namiddag rijdt de campagneploeg naar een arbeiderswijk van het dorpje Byrnaman. Normaal mag Labour hier
rekenen op een aanhang van 80%. Na twee
jaar Labour-regering is de gemoedsgesteldheid veranderd. Dat blijkt wanneer ik samen
met Rhodrl van huis tot huis aanbel. „Ik heb
altijd Labour gestemd, maar kies nu Plaid
Cymru", bekent een oudere vrouw, „ik
denk aan hen", en ze wijst naar de foto van
haar kleinkinderen Ook bij jonge gezinnen
valt de Plaid Cymru-boodschap in goede
aarde. Een moeder die net haar kinderen
van school heeft gehaald wijst op de hoge
werkloosheid in de streek. „Labour heeft
van zijn verkiezingsbeloften in 1997 nog
niet veel waargemaakt. Daarom wil Ik nu
Plaid Cymru een kans geven." Dezelfde
argumenten horen we ook 's avonds en In
de teiefooncampagne in het verkiezingssecretariaat.
Vrijdagnamiddag 7 mei zijn alle stemmen
geteld. De opkomst in de kieskring is met
61% de hoogste in Wales. Plaid Cymru heeft
het gehaald. En hoe... Rhodri Clyn Thomas
kaapt liefst 53% van de stemmen weg. Zijn
Labour-rivaal moet het met 32% stellen.
Carmarthen heeft andermaal geschiedenis
geschreven.

thuis: 50,3% stemde voor en 49,7% tegen.
Wales had na twee decennia zijn zelfvertrouwen herwonnen, zij het nog aarzelend.
DUEL
De verkiezingen voor de Nationale
Assemblee plaatsten Plaid Cymru voor
een nieuwe uitdaging. De Welshmen kregen nu voor het eerst de kans een eigen
beleid te voeren. Plaid Cymru heeft deze
kans met beide handen aangegrepen met
een aantrekkelijk programma, gericht op
een verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Er werd
een presidentiële campagne uitgestippeld
rond partijvoorzitter Dafydd Wigley Hij
zetelt al 25 jaar in het Britse parlement en
ontpopte zich de voorbije weken tot de
populairste politicus van Wales. Plaid
Cymru diende zich aan als een krachtig en
geloofwaardig alternatief voor Labour,
traditioneel de sterkste partij in Wales.
De kiescampagne draaide uit op een
tweestrijd tussen Labour en Plaid Cymru.
Labour was gewoon om tegen de conservatieven te vechten, maar die kwamen er
nu niet aan te pas. De socialisten probeerden dan maar het kiezerskorps angst
aan te jagen door te stellen dat Plaid
Cymru in feite een separatistisch scenario
nastreefde. Labour wist echter niet goed
van welk hout pijlen maken. In oktober
1998 had Ron Davies, staatssecretaris
voor Wales in de Britse regering, ontslag
moeten nemen na raadselachtig te zijn
overvallen in een Londens park. De
gedoodverfde Labour-kopman voor de
Welshe Assemblee, had daarom zijn amtibites moeten laten varen om de eerste
First secretary van Wales te worden. De
strijd om zijn vervanging was weinig fraai.
Blair schoof de wat grijze technocraat
Alun Michael naar voor, terwijl de Welshe
Labour-basis de populaire Rhodri Morgan
steunde, Blair won het pleit en de socialistische „rank and file" in Wales zat met
een kater. Dit legde Plaid Cymru geen
windeieren.
Plaid Cymru wil geen obstructie voeren in
de Welshe Assemblee. „Het is belangrijk
dat onze assemblee goed functioneert",
aldus partijvoorzitter Wigley. „Wij willen
een nieuwe politiek voeren in Wales. Het
debat tussen meerderheid en oppositie
moet anders worden gevoerd. Wij willen
de Welshmen tonen dat zelfbestuur de
moeite waard is en resultaten oplevert."
Wijze woorden van Wigley, die weet dat er
in Wales nog heel wat weerstanden moeten worden overwonnen. Dat bleek o.m.
uit de lage opkomst voor de verkiezingen:
slechts 46% van de kiezers bracht zijn
stem uit. Er blijft dus werk aan de winkel
voor Plaid Cymru, in de Nationale
Assemblee én op het terrein.

Ueven Dehandschutter
Lieven Dehandschutter
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e K. Beerschot VAV bestaat niet meer. De dub van
het Kiel is net geen honderd jaar geworden, met
Germinal gaat ze nu op in een nieuwe formatie. En toch
blijft het een stuk sportgeschiedenis om nooit te vergeten!

D

Beerschot was de club van Pierre en
Raymond Braine, die ook vandaag nog
door de oudsten onder ons als de beste
voetballer van België ooit wordt aangezien. Beerschot was ook de club van
vader Thijs, van Tuur Ceuleers, van
Stanley Van den Eynde, van Stan
Huysmans, van Rik Coppens, van Lothar
Emmerich en van Juan Lozano.
Beerschot werd tussen de beide wereldoorlogen zeven keer landskampioen.
Beerschot was het Anderlecht van de
jaren twintig en dertig. Het genoot een
steile reputatie in binnen- en buitenland,
het werd bewonderd, aanbeden en verguisd.
LEGENDE
Na de tweede wereldoorlog haalde de
club nooit nog hetzelfde niveau. Al bleef
Beerschot ongemeen populair en werd
het gedragen door Rik Coppens, ongetwijfeld de meest flamboyante voetballer
die ons land ooit voortbracht. Coppens
stond voor volle stadions, voor spektakel
en controverse. Hij was de eerste
Gouden Schoen en speelde op zijn eentje de Dutise wereldkampioenen van
1954 in de vernieling. Liebrich, de vermaarde stopper van de Weltmeister heeft
jarenlang nachtmerries gehad van de
zoon van de visboer van de Seefhoek.
Beerschot en Coppens vormen samen
één legende.
Beerschot is ten onder gegaan aan de
voortdurend wijzigende omgevingsfactoren van het voetbal. De bestuurders
konden niet mee, liepen altijd achterop.
In de jaren vijftig waanden zij zich nog in
de jaren dertig, in de jaren negentig
geraakten ze niet verder dan de jaren
zeventig. Sportief en financieel wanbeleid hebben een ogenschijnlijk onverwoestbare club op de knieën gekregen.
De laatste jaren van Beerschot waren een
kalvarie. De club zou volgend seizoen in
de vierde klasse, in bevordering hebben
gespeeld. Wie het tien jaren geleden had
durven voorspellen zou in verzekerde
bewaring zijn genomen.
Rik Coppens maakt aan de jongste, in
wezen dramatische gebeurtenissen, weinig woorden vuil. „Het was opgaan in
GBA of over een paar jaar in de provinciale tussen de koeien gaan spelen."
Daarmee is het ganse verhaal verteld en
de ontknoping verantwoord. Beerschot
had geen keuze meer. De vele redders
die zich in de lengte van jaren hebben
aangemeld mislukten de ene na de andere. De schulden, de organisatorische en
bestuurlijke chaos werden onoverzienU)k.
MAUVE
Rijst de vraag of de nieuwe club een grotere toekomst wacht. Hopelijk. In
Antwerpen is potentieel aanwezig. In de

jaren vijftig steunde de stad nog op drie
volwaardige eerste klasse clubs.
Antwerp, Beerschot en Berchem bezaten
klassespelers, trouwe supporters en traditie. Dat kan onmogelijk allemaal verdwenen zijn. Vanzelfsprekend zou het
beter zijn indien Antwerp en Berchem,
die club van het Rooi stortte al eerder in
elkaar en overleeft nu in bevordering,
zich ook in het nieuwe project van één
grote Antwerpse club zouden kunnen
terugvinden. Al zou er dan natuurlijk
een stuk folklore, een stuk levende
geschiedenis worden begraven want de

ze dat zondag op Harelbeke ook nog
eens een keer zal kunnen doen. Hoe dan
ook: het is een razend spannende competitie en dat is het minste wat ons
geteisterd voetbal zichzelf kon toewensen.
Merkwaardig is de remonte van
Anderlecht. Wat tot voor enkele maan-

Een club om nooit
te vergeten
animositeit tussen de Antwerpse voetbalploegen is bijna even oud als de stad
zelf
Het is komisch en tragisch tegelijk dat
bestuurders van Germinal Ekeren het
Antwerps voetbal nieuw leven moeten
proberen in te blazen. GBA, Germinal
Beerschot Antwerpen draagt veel hoop
en grote verwachtingen mee. Rik
Coppens, toch een Beerschotter in het
kwadraat, kan er mee leven. „Ze spelen
in het mauve en die geel rode band wassen we er wel uit..." Ze zullen echt nooit
veranderen en het publiek zal gegarandeerd „Beerschot" blijven roepen.
Volgend jaar vermoedelijk met meer
hartstocht dan ooit.

den ondenkbaar leek is vandaag vanzelfsprekend. Sporting komt, ziet en wint.
Het voetbah met groot technisch overwicht. Het scoort wanneer het wil. 3-0 en
4-0 thuis. 6-0 en 2-5 uit. Dat is een reeks
voor de geschiedenisboekjes. Verheugend daarbij is dat Jean Dockx en
Frankie Vercauteren aan het roer staan.
Twee eigen mensen zorgden voor de
kentering. Aimé Antheunis moet zich
vorige zondag beslist ongemakkelijk
hebben gevoeld. Hij kreeg een lesje van
twee trainers die volgend seizoen zijn
ondergeschikten zijn. Er zal misschien
weinig over gezegd maar des temeer
over nagedacht worden...
In tweede klasse is het verdict gevallen.
De Malinwa keert terug naar de hoogste

reeks, waar deze vereniging „van nature" thuishoort. Na het vertrek van John
Cordier beleefde KV moeilijke jaren
Onder de baas van Telindus werden
sportieve successen opgestapeld maar
de club leefde wel ver (of hoog) boven
zijn stand. Daarvoor werd zwaar tol
betaald. Degradatie en twijfel over de
overlevingskansen. Vandaag schijnt het
onmiddellijke gevaar bezworen. De club
heeft opnieuw een mecenas gevonden
mar dan wel een die meer aan het welzijn van de club dan aan zijn eigen eer en
roem denkt. Van den Wijngaert, zo heet
de koekjesfabrikant, wil KV een solide
basis schenken. De tering naar de nering
en een intensieve jeugdwerking.
Daarmee moet op termijn een en ander
mogelijk zijn. Of het .nieuwe KV de eerste klasse aankan zal nog moeten blijken.
Het mag overigens een klein mirakel
heten dat de club in extremis nog voorbij Antwerp geraakte. De ploeg van de
Bosuil stond voor een paar weken met
anderhalve voet in eerste klasse en toch
ging het nog mis. Met Antwerp moet een
mens zich aan alles verwachten. De
Great Old vertrekt als groot favoriet in
de nacompetitie die de tweede stijger
moet aanduiden maar het is geweten dat
in dit soort tomooien één misstap fatale
gevolgen kan hebben en dit zorgt voor
extra druk.
Olympos

Beerschot Is
net geen 100
Jaar geworden,
en toch begint
de club aan
een nieuwe
leven.
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TOT DE LAATSTE MINUUT
Maaseik mag dan al voor de vijfde keer
op rij landskampioen volleybal zijn
geworden, in het voetbal zijn we nog
niet zover. Het wordt wachten tot de
laatste speeldag, tot de laatste minuut.
Racing Genk was het jongste slachtoffer
van een plots losgebroken Anderlecht. 25 was een rammeling die kon tellen.
Gelukkig voor de Limburgers ging Club
Brugge met 2-0 ten onder in Moeskroen.
De kans dat Limburg voor het eerst in
zijn geschiedenis een landskampioen
voortbrengt blijft dus bestaan. Alhoewel
het duidelijk is dat de twee grote titelkandidaten naar het einde snakken, ze
zitten er door. Van Racing Genk kunnen
we dat verstaan. Die ploeg leeft al weken
onder de hoogste druk en vocht op drie
fronten tegelijk. Het kampioenschap, de
beker en de Nissancup. Al stelt die laatste niets voor, er moet wel voor gevoetbald worden en Kanaal 2 bestaat het
zelfe die wedstrijden in lege stadions
vrolijk uit te zenden. Bovendien sukkelt
Racing met blessurelast. De ploeg van
Aimé Antheunis dweih momenteel met
de kraan open en het is zeer de vraag of

Het eindigt nooit
De dopingkwaal achtervolgt het wielrennen.
Het wil maar niet eindigen. Nu kwam ook Frank
Vandenbroucke In opspraak. Rechtstreeks of
onrechtstreeks, dat Is op het ogenblik dat we
deze regels schrijven nog niet echt duidelijk.
Wat wel vast staat Is dat het gerecht in
Frankrijk niet wil rusten, dat het doorgaat tot
op het bot. Een betalingsbewijs kan de wildste
veronderstellingen losmaken. Voor de renners
moet de druk enorm worden en we vragen
ons af wat het in juli tijdens de Tour moet worden. We weigeren te geloven dat de tegenvallende prestaties van de Franse coureurs de
huidige zoekkoorts hebben aangewakkerd. Die
redenering lijkt simplistisch. Overigens moet
niemand zich illusies maken. Wie het wielrennen een beetje volgt, wie met topsport In het
algemeen een beetje vertrouwd Is weet dat
wetenschappelijke begeleiding een rekbaar
begrip Is. Waar begint en eindigt in deze de
wetenschap. Francesco Moser vertelt nu luid-

op dat hij bloeddoping nam om het werelduurrecord van Merckx te verbeteren. Zelfs
jaren nadien vindt hij dat nog steeds vanzelfsprekend, onvermijdelijk. Wij kunnen de exkampioen in zijn gedachtegang niet volgen
maar we weten al jaren dat coureurs hun
onmenselijke Inspanningen niet leveren op
melk en honing of spek met eieren. Zo eenvoudig werkt dat niet. Van hen wordt dwangarbeid op de flets en in alle weer en wind verwacht. Tijdens de Tour rijden ze in één rit van
de zomer in de winter, van de hitte in de
sneeuw en 's avonds mogen geen neusdruppels genomen worden of ze dreigen als gedopeerden geschandvlekt te worden. Neen, er is
nog enorm veel werk aan de winkel. Voor de
begeleiders, voor de wedstrijdorganisatoren,
voor de sportleiders nationaal en internationaal. Ook zij dragen een deel van de verantwoordelijkheid.
(Olympos)
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Luc verbeke
gehuldigd

ook de vumandatarissen
Vandenbroeke
en Bourgeois
waren er om
met verbeke
mee te vieren.

Met een academische zitting werd te
Wakken, waar hij 75 jaar geleden geboren
werd, Luc Verbeke gevierd. Vijftig jaar
lang was hij secretaris van het Komitee
voor Frans-Vlaanderen en zeer actief zette
hij zich in voor het onderwijs van het
Nederlands in Frans-Vlaanderen.
Jozef Deleu (hoofdredacteur van Ons
Erfdeel) legde de nadruk op het streven
van de gevierde naar de ontgrenzing van
de grenzen. Onvermijdelijk viel ook de

naam van hun beider vriend en mentor
André Demedts.
WAARSCHUWING
Deleu betreurde het dat de namen van de
pioniers nog zelden worden genoemd.
„Niet uit kwade trouw, maar louter uit onwetendheid."
Vanuit deze vaststelling waarschuwde
spreker de Vlamingen zich niet te laten
misleiden.

J. Deleu. „Het geheugen van veel
Vlamingen is helaas door gebrek aan
kennis van het recente verleden en het
ontbreken van kritische reflectie in toenemende mate afgestompt. Het is zelfs zo
onbetrouwbaar geworden dat het hen
niet eens meer krachtig waarschuwt voor
de drijverijen van een racistisch nationalisme en voor de desastreuze gevolgen
ervan voor de toekomst van Vlaanderen.
Het feit dat meer dan tien procent van de
Vlamingen zich laat misleiden door een
partij die de Vlaamse democratische instellingen bedreigt, is zeer teleurstellend.
We mogen deze toestand niet aanvaarden, maar we moeten hem blijven signaleren en bestrijden."
Deleu besloot door Verbeke te loven voor

zijn inzet ten bate van het democratisch
flamingantisme en twijfelde met hem te
rangschikken „...in de nobele traditie
van Vermeylen, Verriest en Demedts,
Vlamingen met visie wie fanatisme
vreemd was en verdraagzaamheid dierbaar "
Advocaat Xavier Verhaeghe zegde van Luc
Verbeke, de klassieke dichter met poëzie
waar melodie, harmonie en eenheid belangrijk zijn. En niet de moderne dichtkunst met „een aaneenrijging van letters,
woorden en beelden, die los staan van
het menselijk leven in zijn volheid".
LEIE EN VLAS
Verbeke werd door Francis Persyn, inspecteur voor het Nederlands in Frans-

In de rand van het
vu-verkiezingscongres
Op zaterdag 29 mei en zondag 30 mei '99
wordt in Roeselare onder de noemer '
een kunstweekeinde georganiseerd.
Zowel op zaterdag als op zondag zijn de
ateliers van de meewerkende artiesten
doorlopend open van 10 uur tot 17 uur.
Dit project, naar een idee van VU-bestuurslid Linda Vandewynckele, kwam tot
stand in samenwerking met de
Rodenbachkring Roeselare en het VCLD
en geniet de steun van het Stadsbestuur
van Roeselare en de Academie voor
Schone Kunsten.
Tijdens dit weekeinde zal ieder deelnemende kunstenaar in zijn/haar vertrouwde omgeving aan het werk zijn en de bezoeker tonen op welke manier hij/zij een
creatie ontwerpt en afwerkt.
Om iedere geïnteresseerde de kans te bieden dieper op de kunstenaar en zijn/haar
werk in te gaan wordt een begeleidende
brochure verkocht aan 150 fr. Bij deze
brochure steekt een plannetje waarop de
verschillende ateliers zijn aangeduid. Elk
atelier zal trouwens bewegwijzerd worden van op de openbare weg.
Tijdens dit weekeinde zal ter hoogte van
de infowinkel, hoek Grote MarktZuidstraat, een speciaal infopunt worden
opgesteld waar de brochures verkrijgbaar
zijn.
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Dit énige, unieke project is een iedeale
gelegenheid om eens een kunstwerk op
een andere manier te bekijken en wordt
dan ook sterk aangeraden aan iedere huidige of toekomstige kunstliefhebber.
De manifestatie valt samen met het nationaal verkiezingscongres te Roeselare op
zondag 30 mei a.s. Alvast een goede
reden om beide activiteiten te combineren. In de voormiddag een bezoek aan
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8u. uitgang station kant Sint-Michiels.
Met bezoek aan Nieuwpoort, Diksmuide,
Boezinge, leper Zlllebeke en Langemarkt.
Deelname: leden 1.100 fr, niet-leden
1.200 fn (bus, rondleiding en middagmaal). Inschrijven bij Lena Cevaert,
050/38.35.12.
WO. 19 mei GISTEL: VU-Gistel confronteert journalist Cunther Vanpraet
met Jan Loones, Geert Lambert, Rosa
Lernout, Gilbert Beirens en An-Marie
Breem. Om 20u.30 In zaal de Reisduif,
Stationsstraat te Gistel.

OOST-VLAAIMDEREN

Kunstenaars in eigen atelier en vanaf 14
uur afspraak in het Roeselaars De Spil
voor een bruisend verkiezingscongres.
Wim Jaques

Zoekertje
Je werkt in Brussel of in de
Vlaamse Rand en bent het pendelen tussen woon- en werkplaats
beu. Dan is een ruim appartement
met slaapkamer, mg keuken,
bergruimte, kelder en badkamer
in Wemmei, op wandelafstand (±
7 min ) van het metrostation
Boudewijn (15 mm tot het centrum van Brussel) de ideale oplossing
Info Filip Vandenbroeke,
02/460.61.58 -02/552 13.21.

Ma. 17 mei DEINZE: Een groot kampioen aan het woord: Briek Schotte. Om
14U.30 bij Carlo (Rotonde Petegem).
Org.: vvvc-Deinze. info. w. Lowie
(09/386.67.47.
Di. 18 mei NlNOVE: oaguitstap met
VWO-Ninove naar Aiveringem, Lo
Reninge en Vleteren. Vertrek om 8u. aan
het PTI, Centrumlaan te Ninove.
Deelname: met middagmaal 1.270 fr.,
zonder middagmaal 940 fr info bij bestuursleden VWG-Ninove. Inschrijven
door storting op rek.nr 000-0568761-50
van Muylaert-Braem, Borrekent 7 te 9450
Haaltert.
Zo. 30 mei LEDE: 11de VU-Barbecue.
In zaal Hofsmeer te Impe. Aperitief vanaf
12u. Deelname 400 fr. Org.: VU-Lede.
Zo. 6 Juni BUGGENHOUT: Barbecue.
Van llu.30 tot 19u. in zaal 't Torenhof,
Buggenhout-Opstal. Org.: vu-grootBuggenhout.

WEST-VLAANDEREN
vr. 14 mei OOSTENDE: Debat vu-iljsttrekkers OVDI. M.m.v. Bert Anciaux
(Eurolijst),
Jan
Loones
(Vlaams
Parlement) en Geert Lambert (Kamer).
Om
20u.
In
De
Vlasschaaert,
Oudstrijdersplein 5 te Oostende. Org.:
vu-Oostende-Westhoek.
Vr. 14 mei ROESELARE: VUJORoeselare organiseert lijsttrekkersdebat
met Geert Bourgeois (VU), Stefaan
Declerck (CVP), Philippe De Coene (SP),
Pierre Lano (VDL) e.a. Om 20u.30 in zaal
Pagode, Sint-Codelieveparochie.
WO. 19 mei BRUGGE: Dagultstap van
vvvc-Brugge-Zuid: Langs stille getuigen
van de Eerste Wereldoorlgo. Vertrek om

DO. 20 mei BRUGGE: Martin
Formesyn over „Brugs dialect. Focus op
West-Brugge". Om I5u. in De Gulden
Spoor, 't Zand 22 te Brugge. Org.:
Informativa.
Vr.
21
mei
WINCENE:
verkiezingsdebat over de actuele jeugdthema's, m.m.v. Geert Bourgeois. Om
20u. in jeugdhuis De Mutse vzw,
Verrekijker 1.
Za. 22 mei BRUGGE: Herdenking van
de 4 Bruggelingen die op 20 mei in
Abbeville onschuldig werden omgebracht. Om 1 l u . aan de herinneringsplaat
In de toegang tot het Bourgoensche
Cruyce, Wollestraat 35. Met toespraak
door Monique Caestecker, familielid van
één van de slachtoffers. Iedereen welkom.
Ma.

24

mei

BRUGGE:

Natuurwandeling vanuit het Zwin naar
Retanchement en terug, o.i.v. Omer
Dombrecht. Samenkomst om 14u. parking Delhaize, Maalsestwg. Sint-Kruis.
Org.: VWG-Brugge-Zuid.
WO. 26 mei BRUGGE: Toespraak over
,,De euro in vraag en antwoord". Om
I5u. In de Magdalenazaal, Violterstraat 7.
Deuren om 14u. Na de activiteit is er koffietafel voor wie dit wenst. Org.: VVVGBrugge-Zuld.
vr.

28

mei

TORHOUT:

Infovergaderingvan het nieuwe VVVGHoutland. Om I4u. in zaal Centrum,
Beerstraat te Torhout, ledereen is welkom. Vragen en info: Werner Vanhout,
Gentweg
10,
8210
Zedelgem
(050/20.81.15).
vr. 4 Juni BRUGGE: Jaarlijkse uitreiking van de prljs-Stichting Witteryck, dit
jaar aan Gaby Lljnkamp-warhs. Om
19U.30 in de gotische zaal van het Brugse
stadhuis.

Het partijbestuur
deelt mee
Na afloop van het Volksunie partijbestuur van
maandag 10 meijl werd volgende persmede
deling verspreid

VU VRAAGT REGERING UITLEG
OVER NIEUWE EVOLUTIE
KOSOVA-CONFLICT
•

UIT DE REGIO

Vlaanderen geprezen voor zi)n doorslaggevende inzet voor het onderwijs van het
Nederlands m Frans Vlaanderen Het net
van vri)e cursussen werd in 1958 in
Haezebrouck gestart en genoot een stijgend succes Dit jaar 45 cursussen m 17
verschillende gemeenten met een totaal
van 800 leerhngen Een stijging van 25
procent in vergelijking met vorig jaar Op
Radio Uylenspiegel wordt op iedere zaterdag een radiocursus gegeven die een
zeer groot succes kent
Gouverneur P Breyne prees Verbeke voor
de belangstelling die hij voor de
Nederlandse taal opwekte met het
Komitee voor Frans-Vlaanderen, waarbij
een interculturele bijdrage werd geleverd
voor het leggen van betere contacten

Ma. 7 Juni ROESELARE: Erfrecht
Voordracht door R Leclercq Om I4u 30
in het Parochiaal Centrum Kattenstraat
29 Org WVC Roeselare

VLAAMS-BRABANT
Do 20 mei OVERUSE Prof Erie
Defoort over Waarom de alliantie VU&ID
als Vlaams-nationalisten? Om 20u in CC
Den Blank Begijnhof Overijse Org VUOverijse i s m VCLD
zo.
23 mei OUD-HEVERLEELentebarbecue met o m schaap aan t
spit en dessertentafel Van I1u30 tot
14u in Don Bosco Waversebaan
Deelname 350 f r , -10J 200 fr
Inschrijven bij Bert Vanhamel (40 45 57)
of Rit Smitz (40 65 15) Org VU-OudHeverlee
Za. 29 mei SCHERPENHEUVEL-Zt*
CHEM: Wiet Bert Anciaux naar de zaterdagmarkt
te
Scherpenheuvel
Samenkomst op terras van café
Molenhuis om 14u Alle kandidaten bestuursleden en sympathisanten op post'
Info Robert Janssens 013/78 19 21
Za. 29 mei MEISE: Lentefestijn vanaf
I8u in Sporthal Nieuwelaan (zwembad)
te Meise ook op 30/5 vanaf I1u 30 org
vu Meise-Wolvertem-Oppem

LIMBURG
za. 15 mei BREE: Lente- en verkie-

•

In het dankwoord las Verbeke een gedicht
over Andre Demedts voor een tekst ge
schreven na een bezoek aan zijn graf Ik
kom mijn vriend bezoeken bedolven
onder zerk en gras in aard gedrenkt door
Leie en vlas"
En tot slot werd een plaket onthuld ter
ere van Verbeke in de vorm hoe kaarten
maker Hondius Vlaanderen zag „Hij
speurt met een ongeduld naar taal en afkomst, zede en gezindte, die Vlaanderen
hier en ginder binden Een uitspraak van
Anton van Wilderode, zo besloot burgemeester Koen Degroot de vienng

(wevako)

ANTWERPEN
Ma. 17 mei EDECEM: Dia-avond
Inleiding tot het Antoon van Dijckjaar
door Jacques Cevaerts in de zij-zaal van het
Elzenhof Kerkplein te Edegem-Elsdonk om
20u Org Culturele Knng Edegem
vr.

21

mei

SINT-AMANDS:

Ontmoetingsavond VU-ID21 m de
Parochiezaal te Lippelo (deelgemeente
gelegen op de weg MechelenDendermonde) Om 20u Vnje toegang
Met o m Bert Anciaux
Margriet
Hermans Flor Van Noppen e a Org
VU&ID Klein-Brabant-Vaartland
vr. 21 mei LINT: Leden en sympathi-

santenfeest van vu-Lint met Visbuffet en
vleesschotel (600 fr) in OC De Witte
Merel üersesteenweg 25 Gastspreker is
Fons Borginon Info en inschrijven vóór
16/5
bij
Frank
Vercauteren
(03/455 71 56) Meer info www.volksmiie,be/Mnt
za.

22

mei

MARIEKERKE:

Propagandatour doorheen Klem BrabantVaartlant met alle arr kandidaten Tussen
10 en I6u Afsluiting te Manekerke waar
in grote feesttent het Palingfestival
doorgaat
Dl.

25

mei

HERENTALS-

Verkiezingsdebat Wat na 13 juni met de
staatshervorming
Om 20u In zaal
Lakenhal M m v Johan Sauwens Org
WB 1 s m DF-Herentals

zingsbal van vu-kanton Bree in aanwezigheid van de vu-kandidaten Vanaf 20u in
Parochiecentrum Tongerlo-Bree inkom
100 fr

WO 26 mei TURNHOUT- Kris van
Dijck over, Vlaanderen na 13 juni 1999 '
Om 20u in De Warande Keldercafé Org
Vlaamse Kring Turnhout i s m VCLD

Do 27 mei HASSELT: Zie Sint-Truiden
Info WVC Hasselt 011/81 11 59

Za. 29 mei BONHEIDEN- Barbecue
van VU-arr Mechelen Vanaf 15u 30 in de
Krankhoeve Deelname 400 fr Kaarten
Els Van Weert 03/488 26 88) of Sandra
Van Opstal (03/422 61 67)

DO. 27 mei HEUSDEN-ZOLDER: Zie
Sint-Truiden info VVVC-Heusden zolder
011/42 59 95
DO.

27

mei

SINT-TRUIDEN

Daguitstap met 3 WVC afdelingen per
bus naar de zes voerdorpen en omge
ving Met gids Info VWC Sint Truiden J
vancoppenolle 011/68 72 40
Za. 12 juni GENK: 11de Groot
Tuinfeest met braadfeest Limburgse
vlaai en koffie Samenzang met koor en
blaaskapel in De Slagmolen Inschrijven
vóór 5/6 bij bestuursleden Org SMFLimburg
info
Van
Elderen
(011/68 76 47)

Dl. 1 Juni BERCHEM- Daguitstap naar
Vlaams Toontuinen Vertrek Berchem-sta
tion om 8u stipt Aankomst te
Hoegaarden om 9u 30 Met streeklunch
bezoek aan Zoutleeuw Deelname 1 350
fr Inschrijven vóór 10/5 Org en info
FW Berchem 03/321 73 60
WO 2 Juni BORCERHOUT Met de
Kring voor Vlaamse Volksontwikkeling
naar Plankendaal met de senioren
Deelname ± 600 fr Bij voldoende belang
stelling kan deze reis doorgaan Info Jan
De Scheerder 03/236 45 40

De regenng maakte de afspraak met de op
positiepartijen dat ze tekst en uitleg zou
geven aan een delegatie van parlementsleden
van elke oppositiepartij telkens er belangrijke
nieuwe ontwikkelingen in het conflict rond
Kosova of in de diplomatieke demarches zou
den Zijn Dit overleg zou georganiseerd wor
den in een soort bijeenkomst van de ge
meenschappelyke commissies van Kamer en
Senaat
De VU IS ervan overtuigd dat er vandaag vol
doende redenen zijn om zon bijeenkomst te
organiseren De uittredende parlementen
hebben recht op verduidelijking over de be
sprekingen van de 08 en de VN resolutie die
als resultaat daarvan in de maak is De parie
mentaire delegatie heeft eveneens recht op
uitleg over het zeer ongelukkige bombarde
ment op de Chinese ambassade in Belgrado
De militaire missers van de jongste dagen
waarbij heel wat burgerslachtoffers zijn geval
len kunnen met afgedaan worden als kleine

foutjes De aanval op de Chinese ambassade
kan verstrekkende gevolgen hebben voor de
kansen op een politieke oplossing voor het
conflict Het IS cruciaal dat de politiek de zaak
onder controle houdt Het is daarbij ook be
langrijk dat onze volksvertegenwoordiging
zelfs in volle kiesstrijd zo goed mogelijk haar
democratische controlefunctie op de rege
nng kan blijven vervullen
De VU ers Bert Anciaux Fons Borginon
Annemie Van de Casteele en Jan Loones zullen
in een bnef aan premier Dehaene aandnngen
op een snelle samenroeping van de parie
mentaire delegaties voor een grondig debat
over de evolutie in het Kosova conflict
Fundamenteel blijft de VU meer dan ooit
overtuigd van de noodzaak van een tijdelijk
staakt het vuren om de diplomatie een kans
te geven De resultaten van het diplomatieke
offensief moeten dag na dag geëvalueerd
worden Als dit gebaar Milosevic met aanzet
om zijn geweld tegen de Kosovaren stop te
zetten en aan de onderhandelingstafel te
komen zal een nieuwe militaire actie met te
vermijden zijn Maar een sereen politiek over
leg IS onmogelijk onder een bommenregen
waarbij met alleen militaire doelwitten maar
ook steeds meer onschuldige burgers getrof
fen worden De voorvallen van de jongste
dagen hebben dit voldoende aangetoond

Miin omgang met kunst
Onder deze titel heeft Albert Van Wiemeersch van Kunstforum te Schelderode
het een en ander over zi)n ervanngswereld neergeschreven
Het zijn beknopte antwoorden openhartige reacties, vn)moedige ontboezemingen en pretentieloze beschouwingen Een
neerslag van beleidsvisies indrukken en
ondervindingen die berusten op ontmoetingen, gesprekken en op zoveel vragen
die hem gedurende 30 jaar als galene-

houder werden gesteld Het gaat over een
bescheiden maar fraaie eigen uitgave zonder winstmotief, die niet in de boekhandel komt Alleen de productie en verzendkosten worden aangerekend totaal
550 fr
Men kan het bedrag overschrijven op PC
000-0089921-02 of KBC 446-0013871-43
van Albert Van Wiemeersch Langeweide
2,9820 Schelderode/Merelbeke Het boek
wordt dan opgestuurd

A
W K
V
In de vrede en vreugde van de verrezen Heer rust nu voor eeuwig
Mejuffrouw

Marie DE LANGHE
d o c h t e r van wijlen d e H e e r J u s t i n e n M e v r o u w M a n e Van Lancker
g e b o r e n te O u d e n a a r d e o p 24 o k t o b e r 1905 e n e r o v e r l e d e n
o p 0 4 m e i 1999
Gesterkt d o o r h e t H S a c r a m e n t d e r Zieken
Dit melden U
De Heer en Mevrouw Walter DHUYVETTERS TEMMERMAN
kinderen en kleinkinderen
De Heer en Mevrouw Julien VAN BRANTEGHEM - VINDEVOGEL,
kinderen en kleinkinderen
De Heer en Mevrouw Marcel DE LANGHE VERLINDE kinderen en kleinkinderen
De Heer en Mevrouw Walter DE LANGHE DEPREZ kinderen en kleinkinderen
haar neven en nichten
De femihes DE LANGHE VAN LANCKER
Met dank aan directie en verplegend personeel van het Verpleegtehuis H Han te
Oudenaarde en haar zorgzame en medelevende buurvrouwen
De plechtige Eucharistieviering gevolgd door de biizetting in de familiegrafkelder
waartoe U vriendelijk uitgenodigd wordt zal plaatshebben in de Collegiale
St Walburgakerk te Oudenaarde op VRIJDAG 14 MEI 1999 om 10 00 uur
De offergang geldt als rouwbeklag
Gelegenheid tot groeten in het Funeranum Vanquickenborne Lindestraat 9^
9790 Wortegem-Petegem (Petegem) elke dag van 15 00 lot 18 00 en na afspraak
tel 055/30 00 36
DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING
9900 Eeklo Balgerhoekc "'9
9040 Gent Jos Verdegemstraat 84
8500 Kortrijk S Stevinstraat
8510 Marke Diagorasstraat 42
L itvi irt\tr7orging VanquickLnbomc Pttcgcm
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WB houdt 'Voorspelde-verkiezingsuitslagwedstrijd'

VU&ID

Naar aanleiding van de verl<iezingen van 13
juni 1999 ograniseert de webstek van de WB
een heuse 'voorspel-de-verkiezingsuitslagwedsthjd' Deeinemers kunnen via internet
liun voorspelling ingeven. Tot zaterdag 12
juni kan je antwoorden binnensturen, maar
wat na middernaclit aankomt, gaat om begrijpelijke redenen onherroepelijk de elektronische prullenbak in.

V iailnabL&.

De winnaar is diegene die met zijn voorspelling de verkiezingsuitslag van 15 juni 1999
voor het Vlaams Parlement het best heeft
benaderd. Dit betekent dat de som van de
kwadraten van de afwijkingen zo klein mogelijk moeten zijn. Door het kwadraat te
nemen, worden grote verschillen extra afgestraft. Het is de bedoeling om voor alle partijen zojuist mogelijk te zijn. Indien er meerdere personen exact hetzelfde resultaat zouden hebben, wordt geloot uit de ex-aequo's.
Hetzelfde systeem geldt ook voor de troostprijzen. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
Er is één hoofdprijs: een gastronomisch

Afhalen van palinggerechten nnogelyk

weekeinde (twee overnachtingen) voor twee
personen m Hotel L'espine (****) in de
Ardennen, ter waarde van 12.500 fr. Naast de
hoofdprijs heeft de WB twintig troostprijzen,
een gratis abonnement op het vernieuwde
WB-tIjdschrlft Doorbraak, om zelf te houden of om weg te geven.

Openingsuren:
van maandag tot en met donderdag:
12 uur tot 14.30 u u r - 18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag:
18 uur tot 22 uur
Zondag:
12 uur 21.30 uur
Verlofperiodede maand december

Alle stortingen van
abonnementen en redactie

c» Hoe meespelen?
Surf naar httD://www.vvb org!

op rekeningnummer
435-0272161-59 van WIJ,
Barrikadenplein 12,

Nieuwe stemproeven
Politieke debatten in scholen komen allengs
meer in trek. Van twee, verleden week in het
Antwerpse gehouden gesprekken en stemmingen, ontvingen wij ook cijfers.
Op woensdag 5 mei jl. hadden leerlingen ASO
en TSO te Merksem gekozen voor de thema's
veiligheid, tewerkstelling en migrantenproblematiek. Er namen zo'n 200 leerlingen aan
het debat met vragenuurtje deel. VRT-radlojournalist Ronny Van Gastel leidde de gesprekken
Achteraf gingen de laatstejaars stemmen.
Hier de uitslag.
VU&ID (Koen T'Sijen) 76 stemmen, VI. Blok (C.
Annemans) 59 stemmen, VLD (H. Coveliers)
51 stemmen, Agaiev (RIa van den Heuvel) 39

stemmen, SP (De Coninck) 19 stemmen), CVP
(Bea Cantillon) 8 stemmen,
's Anderendaags, donderdag 6 mei, ging in
Plus-X te Wilrijk opnieuw een ieerllngendebat
met 200 tot 250 aanwezigen door. Voor de
gesprekken scoorde VU&ID 12 % van de stemmen,
Agaiev haalde een zeer hoge 44%. In
de voormiddag was Koen T'Sijen van dienst, in
de namiddag kamerlid Fons Borginon.
Hier de uitslag nè de gesprekken:
Agaiev 37%, VLD: 15%, SP' 13%, VU&ID:
12,4%, Vivant: 10%, VB: 5%, CVP: 2%.
Merkwaardig is hier het verschil tussen de
Agalev-score van de voor- en de namiddag.
De groenen hadden voor de namiddag nochtans het boegbeeld Mieke Vogels gestuurd!

1000 Brussel.
Tel.

02/219.49.30

Fax 02/219.97.25
VLAAMS-NATIONAAL
WEEKBLAD

E-mail redactie@vprti.be
Jaarabonnement

1.800 fr.

Los nummer

35 fr.

Dit nummer werd dinsdag j . 1.
om 14 u. afgesloten.
Hoofdredacteur:
Maurits Van Liedekerke

Verantwoordelijk uitgever:
Patrick Vankrunkelsven

Redacteuren:

Barrikadenplein 12

Eric Van de Casteele

1000 Brussel

Geert Vranken
Een uitgave van het

Brood- en
banketbakkerij

TTiJ IJJ

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

Secretariaat:

Vlaams Pers-, Radio- en

Hilde De Leeuw

TV-instituut v.zw.

Reclameregie:
Decom
Gosseüaan 30

10

www.voHBaDl<.b8

SPECIALIST
VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

1702 Groot-Bijgaarden
Tel.

02/481.78.59

Fax. 02/481.78.82

press V

In concert
Op maandag 24 mei a.s. komt de legendarische bleus-rocker Jony Joe White
naar de Ancienne Belgique in Brussel.
White doorzwom heel wat watertjes
vooraleer het succes aan de oppervlakte
kwam. Eigenlijk zorgde een overdondende belangstelling uit Frankrijk voor de
Amerikaanse doorbraak. White werd
nooit echt gewaardeerd door de vakpers,
zijn collega's dachten er anders over. Elvis
Presley, Roy Orbison, Ray Charles en
Emmylou Harris' alien namen ze nummers van de man uit Nashville op in juni

13 mei 1999

1969 bereikte hij de Amerikaanse hitlijst
met het nummer Polk salad Annie. De
hele wereld proefde voortaan van de
Tony Joe White-stijl: een zompige mix van
zuiderse stijlen als soul, country en bleus,
overgoten met een stevige scheut rock.
In de Ancienne Belgique zal White o.m.
zijn nieuwe album One Hot July voorstellen. Nog dit: enkele jaren geleden gaf
White een uitstekend concert op het
Cactus-festival In Brugge.
Maandag 31 mei a.s. is het de beurt
aan Steve Earie & The dell McCoury Band,

ook in de Ancienne Belgique. EarIe was
reeds in de veertig toen hij zich voor het
eerst aan opnames waagde. Het werd
een overdonderend succes, maar EarIe
verloor de grond onder zijn voeten, met
alle problemen vandien. Vandaag staat hij
er terug. Zijn nieuw werk, The Mountain,
wordt door de pers de hemel ingeprezen
en gaat hier en elders vlot van de toonbank. De voortaan bijzonder actieve
Amerikaan is uitgegroeid tot een allround 'stielman' die alle (country)stljlen
aankan. Onder invloed van de vohg jaar

overleden 6/7/ Monroe betreedt EarIe de
paden van de bleugrass. Daarmee wordt
ongeschijniijk simpele, primitieve Ierse en
Scotse volksmuziek met de nodige vakmanschap gecombineerd.
c» Tony Joe White, maandag 24 mei In
Ancienne Belgique In Brussel om 20 u.
Tickets: 02/548.24.24 of bIJ alle
gebruikelijke voorverkoopadressen.
o» Steve Earie & The Del McCoury Band,
maandag 51 mei, Ancienne belgique,
20 u.SO.TICketS: 02/548.24.24.

Tip voor
een volks-culturele
vakantie
Bayreuth ligt op ongeveer 50 km van de
Tsjechische grens, tussen de uitlopers van
het Fichtelgebergte in het noordoosten
en de zgn. Frankische Schweiz in het
zuidwesten, langs de autobaan van
Nürnberg naar Berlijn. Het is werkelijk
een prachtige stad. De geschiedenis verdringt zich hier tussen de mooie gevels en
op de talrijke pleinen van deze stad, 345
m boven zeeniveau, net geen 80.000 inwoners. Door de straten sluipen de geesten van beroemde inwoners, Richard
Wagner uiteraard, maar nog zovele andere: de schrijver Jean Paul (eigenlijk
Johann Paul Friedrich Richter), de markgravin Wilhelmine, defilosoofMax Stimer
(eigenlijk Johann Kaspar Schmidt). Maar
dat is slechts het begin van een lange lijst
natuurlijk.
VAN CULTUUR..,
Aan oude - en minder oude - gebouwen
geen gebrek. Op de allereerste plaats Wagner und keirt Ende... - het
Festspielhaus, waar op 13 augustus 1876
Das Rheingold opgevoerd werd als inwijdingsstuk. Maar ook de concurrentie is
een bezoek waard: het Markgrafliche
Opemhaus, dat in 1748 geopend werd
met vier weken durende feestelijkheden
voor het huwelijk van friederike Sophie
von Bayreuth met hertog Karl Eugen von
Württemberg. Vanzelfsprekend ook te bezoeken: het Alte Schloss en het Neue
Schloss, maar een dergelijk duo hebt u in
andere Duitse steden ook. Er is in
Bayreuth zelfs een schrijfmachinemuseum, op de Luitpoldplatz, en dat vindt u
uiteraard niet in elke Duitse stad. En dan
is er ook nog... Maar doet u er niet beter
aan dat allemaal zelf te gaan bekijken?
Zeer zeker, en de kans dat u zich daarbij
verveelt, is absoluut nul.
Tot zover het culturele uit onze titel. En
het volkse? Dat wordt u gebracht door de
Europeade voor Europese Volkscultuur,
de 36ste in de reeks, dit jaar georganiseerd in en met de steun van de stad
Bayreuth,. Aanvang op woensd^ 14 juli,
slotdag op zondag 18 juli 1999.
Ais kennismaking: de Europeade is de
jaarlijkse feestelijke samenkomst van om
en bij de 5.000 leden van volkskunstgroepen uit alle Europese landen en volkeren,
van Portugal tot het Balticum, van
Groenland tot de Russische grens. Op het
programma: dans, zang, muziek, vendelspel. De bedoeling van dat alles: in vrijheid en vrede de eendracht tussen de
vrije Europese volkeren bevorderen, door
middel van de volkskunst ontmoetingen
tot stand brengen die een band scheppen
van mens tot mens, van cultuur tot cultuur, van volksgemeenschap tot volksgemeenschap, in wederzijds respect. Met

andere woorden: een Europese geest tot
ontwikkeling brengen waarvan de eenheid in de verscheidenheid het bindmiddel is.
...TOT CULTUUR
Het programma van de 36ste Europeade
brengt u gewaarborgd de nodige verpozing tussen al het historisch-culturele van
uw stadsbezoeken. Volgt u maar
De hele woensdag 14 juli wordt u opgenomen in de zeer speciale Europeadesfeer, want dan nemen de 5.000 deelnemers bezit van het stadsbeeld. Om 21u.
krijgt u dan van een en ander een voorsmaakje tijdens de Regionale volkskunstavond, u aangeboden door de Duitse
groepen, in de Frankenhaile.
Op donderdag 15 juli bent u vanaf llu.
welkom in het zgn. Forum, zijnde een
tentoonstelling waarop vroegere en toekomstige Europeade-steden zich voorstellen. De grote openingsmanifestatie van

de Europeade kunt u bijwonen om 21u.
in het stadion. U beleeft een indrukwekkend spektakel met meer dan 2.000 dansers, zangers, muzikanten en vendeliers.
De hele vrijdag 16 juli ontmoet u op
markten en pleinen van de stad volkskunstgroepen uit alle streken van Europa
die straatvoorstellingen geven. Als u zich
om 21u. naar het Ijsstadion begeeft, kunt
u daar de Europese koor- en muziekavond meemaken.
Zaterdag 17 juli nemen de Europeadegroepen opnieuw de binnenstad in, want
vanaf 17u. trekt een stoet met alle deelnemers door de straten van het centrum.
Op de Volksfestplatz kunt u zich vanaf
21u. onderdompelen in de echte Europeadesfeer, want dan begint daar het
Europeadebal.
Zondagvoormiddag om lOu.30 kunt u de
eredienst bijwonen, opgeluisterd door

een aantal deelnemende koren. Die 18de
juli is meteen de slotdag van de
Europeade en dan trekt iedereen naar het
stadion voor de grote slotmanifestatie
met optredens van opnieuw meer dan
2.000 dansers, zangers, muzikanten en
vendeliers uit alle hoeken van Europa.
Als u 's anderendaags Bayreuth verlaat
richting Vlaanderen brengt u de herinnering mee aan de 36ste hoogdag van de
Europese volkskunst. Wedden dat het uw
laatste Europeade niet zal zijn?
Willy Cobbaut
c» Info: Intematioaal
Europeadecomité, p/a Baron
Dhanislaan 20 bus 4 te 2000
Antwerpen. Tel. 03/248.07.27,
fax 03/238.53- 75. E-post:
europeade@antwerpen. be.
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Naar een Basicisch vredesproces?
Op 12 september '98 sloot een dertigtal
Baskische organisaties (politiel<e partijen,
vakbonden, socio-culturele verenigingen)
een akkoord dat de aanzet wil geven tot
een effectief vredesproces naar analogie
met Noord-lerland. Dit akkoord werd symbolisch ondertekend in Lizarra (Estella), een
gemeente in de Spaans-Baskische provincie
Navarrra die niet tot de Baskische
Autonome Gemeenschap behoort, én in
Carasi (St.-Jean Pied de Port), een stadje in
'Frans'-Baskenland
Op uitnodiging van Nelly Maes stelden de
ondertekenaars van het Akkoord van
Lizarra-Carazi hun document voor in het
Europees parlement te Brussel Arnaldo
Otegi, parlementslid van HerrI Batasuna,
schetste de politieke situatie die tot het akkoord leidde. Hij benadrukte daarbij dat
Baskenland openstaat voor de wereld en
het Baskisch nationalisme geen expansionisme of imperialisme kan worden verweten. In het vredesakkoord worden democratische oplossingen aangereikt om het
Spaans immobilisme te doorbreken.
Pablo Aretxabala van het communistische
Izquierda Unida-Ezker Batua gaf uitleg over
de inhoud van het akoord. De ondertekenaars stellen o.a dat enkel een politieke
oplossing een eind kan brengen aan het
conflict en zien in het zelfbeschikkingsrecht
van de burgers in Baskenland een voorwaarde voor vrede.
Rafael Larreina, partijsecretaris van VUpartner Eusko Alkartasuna, gaf een overzicht van de initiatieven van de Baskische

Op uitnodiging van Nelly Maes stelden de ondertekenaars van liet Akkoord van Uzarra-Carazi hun docum
vc^r In het Europees parlement te Brussel.

m
\
'civil society' om het akkoord te steunen.
Hij zag in het akkoord een politieke uiting
van een politieke, syndicale en sociaal-culturele meerderheid in Baskenland en een
methode om 'in de oudste hoek van
Europa de haard van het conflict te verwijderen'. Larreina merkte bitter op dat het
penitentiair regime van de ETA-gevangenen sinds de ondertekening van het akkoord van Llzarra en sinds ETA een staakhet-vuren afkondigde (september '98) verscherpt is.
Last but not least betoogde Joseba Egibar,
parlementslid van de Partldo Nacionalista
Vasco, dat Madrid de wil van de Baskische
burgers moet respecteren Hij verweet de

Spaanse partijen PP en PSOE 'electorale berekening'.
Dat Madrid van geen vredesakkoord wil
weten werd ook duidelijk gemaakt door
José Maria Cll-Robles, de Spaanse voorzitter van het Europees parlement. Hij zorgde
ervoor dat de conferentie niet kon doorgaan in een van de officiële EP-zalen. Door
deze obstructiepogingen moest worden
uitgeweken naar een bezoekersruimte
Toch werd de voorstelling een succes- de
conferentie kreeg heel wat weerklank in de
Spaanse en Baskische pers en er was belangstelling van andere Europese parlementsleden en functionarissen.
(pdz)
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NIEUW IN DE BIOS

HENRY FOOL
'Henry Fool' werd tijdens het filmfeest in Kladaradatsch in exclusieve première vertoond. Als men weet dat de film van 1997
dateert is dit wel een beetje overdreven laat. Maar het is en blijft
een film van Hal Hartley, iets waar de fans naar uitkijken.
Simon (fames Urbaniak) is een verlegen vuilnisman en de enige
broodwinner voor zijn moeder en zus. Dan komt Henry Fool
(ThomasJay Ryan, in zijn eerste filmrol: schitterend!) op de proppen. Hij is een soort land- en klaploper, en durft wel eens vuile
streken uithalen. Hij zegt dat hij schrijver is, en toont een manuscript waarvan hij zegt dat de grootste literatoren niet aan hem
kunnen tippen. Dat zet Simon er toe aan om ook te gaan schrif
ven, poëzie nog wel. Stijlvolle gedichten die iedereen van de sok-

ken blazen en al vlug wordt hij plaatselijk door iedereen geïnterviewd. Simon heeft het te druk om te zien hoe Henry zijn moeder verleidt. Henry zendt Simon naar een uitgever en die ontdekt
daar uit dat Henry helemaal niet in de uitgeverswereld zat,
maar enkel de concierge was...
'Henry Fool' is een ode aan de kracht van het woord. En toch is
de film niet helemaal gelukt, na een goed eerste uur glijdt hij met
een sneltreinvaart de helling af Voor de liefhebbers. (**l/2)

"NOC MAAR EENS...
... de Titanic. Acht van de 2.207 opvarenden waren muzikanten.
« MEDIA

'•^=i'' Road House Amerikaans drama van Jean
Negulesco uit 1948 met Ida Lupino, Cornel Wilde en
Richard Widmark. Nachtciubeigenaar Robbins is verliefd
op het verl<oopstertje dat hij pas in dienst heeft genomen. Wanneer hij merkt dat zij meer oog heeft voor zijn
medewerker Morgan, wordt zij de inzet van verbeten
machtsstrijd. Meeslepende film noir met goede vertolkingen Zat. 15 mei. VTM om 23u.50
'•'=fe=^ Blown Away Ryan Gaerlty, een beruchte explosievenexpert, is uit een streng bewaakte Noord-lerse
gevangenis ontsnapt. Hij denkt slechts aan één ding
zich wreken op de man die hem jaren voordien verraadde. Amenkaanse thnller van Stephen Hopkins uit 1994,
met Jeff Bridges, Tommy Lee Jones en Suzy Amis. Zon.
16 mei. Kanaal 2 om 2 i u . 2 0
^^s=*^ Kwesties: Een kot In de nacht Het „studentenleven wordt vaak voorgesteld als een aaneenschakeling van cantussen, zuippartijen en brossen. Is dit
fictie of realiteif Reportage over de manier waarop studenten op hun „kot" met hun vrijheid omgaan. Maan.
17 mei, Canvas om 2 i u . 3 0
^•^=i^' Blloxi Blues Amenkaanse komische film van
Mike Nichols uit 1988 met Matthew Brodenck,
Christopher Walken, Matt Mulheim, Corey Parker,
Penelope Ann Miller e a. Eugene, een jongeman die
ervan droomt een bekende schrijver te worden, verlaat
in 1943 de bescherming van het ouderlijke huls in
Brooklyn om tien weken door te brengen in een militair
trainingskamp te Blloxi, Mississippi, waar de rekruten
klaargestoomd worden om verscheept te worden naar
de slagvelden van de Tweede Wereldoorlog. Hij verwacht hier de mooiste dagen uit zijn leven te kunnen
meemaken. DIns. 18 mei, VT4 om 20u.
^•<^^' Het Derde Oog in de jaren '20 werd de wereld
getroffen door een mysterieus virus, waardoor honderdduizenden mensen bewegingloos en sprakeloos
achterbleven Sommigen zouden pas 30 jaar later opnieuw ,„ontwaken" Documentaire over wat sommige
wetenschappers één van de grootste medische mysteries van de eeuw noemen Woens. 19 mei, Canvas
om 23U.20

Sharon Stone en
isabeiie Adjanl
in de thriller
„DIabollque".
Dond. 20 mei,
Ned. 1 om
23U.03

^•=fe=s^ Het Bittere Kruid De Nederlandse regisseur
Kees van Oostrum schetst in deze prangende film uit
1985, wars van alle sensatie, een beeld van angst en
verwarnng die heerste onder de joodse bevolking in
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mest Ester
Spits, Gerard Thoolen en Kitty Courbois. Vr|J. 21 mei.
Kanaal 2 om 22u.55

Het kwisje dat volgde had de bedoeling
politici (in spe) te bevragen over hun parate kennis inzake binnenlandse politiek.
Game, set and match voor de kandidaten
zou je dan denken, maar niets was minder waar. Vlaams minister Brigitte
Grouwels slaagde er zelfs in om op de vijf
relatief gemakkelijke vragen niet één juist
antwoord te geven. Ze wordt ongetwijfeld
een goed opvolgster voor/os Chabert.
Het zwaarste gedeelte situeerde zich nog
voor de verplichte commerciële pauze.
Anciaux, Patrik Vankrunkelsven en
Vincent Van Quickenbome werd het vuur
aan de schenen gelegd door drie journalisten. De alliantie had de opdracht gekregen om met 100 miljard een programma
op te stellen. De verstandige mensen bij
VU&ID hadden dat bedrag al onmiddellijk kunnen optrekken naar 140: staatshervorming kost niet, maar brengt op. In
dit onderwerp bevonden beide VU'ers
zich op vertrouwd terrein: hun staatshervormende plannen hielden moeiteloos
stand. Minder gemakkelijk was dat bij onderwerpen als democratie en mobihteit.
Individuele uitstapjes van politici (in spe)
typeren de VU, maar werden nu door
Yves Desmet, Guy Polspoel en Dirk Van
den Bogaert, dankbaar gebruikt om het
VU&ID-programma te counteren: streng
en gemakkelijk, maar niet onrechtvaardig.
Dit kruisverhoor biedt de partijen de mogelijkheid te spreken over wat ze nu juist
van plan zijn. Mede daarom had dit onderdeel gerust langer mogen duren. Nu
werden de diverse onderwerpen al te kort
in de aandacht gebracht en dat was zowel
voor de journalisten als voor de aanwezige politici niet echt een goede zaak.
Thema's werden niet of onvoldoende uitgediept, de debatten verzonken in detailkritiek, al hadden ze het grote voordeel
dat niet ook nog eens één of meerdere
politieke tegenstanders hun grote gelijk
kwamen verkondigen.
,,Een jonge weduwe met veel vrije tijd en
een even hoog knuffelgehalte als haar
voorzitter 's Morgens half zes: Mady
maakt zich op. Dat doet ze stiekem voor
Bert." Enz., enz., enz.,...: dit moest flaw/
Jambers zijn. En ja hoor: Mady
Vermeulen uit Zolder werd door hem opgevoerd als 'de VU&ID-militant'. Iedereen
begrijpt dat Jambers' doorsnee altijd iets
breder en ruimer is dan die van gewone
aardlingen ... We hoorden Mady ergens
zeggen dat ook een gewone huisvrouw

•}-\

Willem Sneer

•

Het was aan Daisy Van Cauwenbergh om
VTM's eerste 'Stoelendans' aan te kondigen. Dat stemde ons al meteen gunstig:
wij vinden haar nog altijd de flinkste van
den hoop. Uit het neutrale inleidende
filmpje onthouden we vooral dat de garderobe van de alliantievoorzitter hoegenaamd niet kan lijken op die van Imelda
Marcos: aan truien en hemden geeft Bert
het niet uit.
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verdeeld in twee orkestjes. Vijf hiervan speelden onder leiding
van violist Wallace Hartley voor de eersteklas passagiers, de rest
vormde een trio dat in de hal musiceerde. Hun repertoire bestond uit ongeveer 350 nummers. Het hedendaagse Titanic
Ensemble vertolkt een selectie uit die nummers, in een programma van 2 X 45 minuten. Dit alles gebeurt in Antwerpen, op de
Theaterboot Jozef K, die op het Albertkanaal ligt. Na de voorstelling volgt er nog een tochtje van een uur Tickets kosten in
voorverkoop 300 BEF (later 400), met het tochtje erbij komt er
150 BEF bovenop. Reserveren kan op 03/360.85.65 (ma-vr 13-14
uur, zat 10-13 uur). En dan maar hopen dat ie niet zinkt!

Dansen op de stoelen!

Stoelendans, maandag 3 mei 1999, VTM
haar steentje moet kunnen bijdragen. Dat
is de essentie van democratie en het
rechtvaardigde haar aanwezigheid in
'Stoelendans'.
Minder opgetogen - om niet te zeggen
diep en plaatsvervangend beschaamd waren we dan weer over Gerty
Christoffels. De dame had een 'persoonlijk' gesprek met 'de man achter Patrik
Vankrunkelsven'. „Patrik, er zijn zoveel
mensen die de naam Vankrunkelsven niet
kunnen onthouden?", „Patrik, je bent
niet zo aaibaar als Bert, is dat erreg?",
„Patrik, hoe ga jij in Brussel winkelen?"
'MET EEN PORTEMONNEE EN EEN
WINKELTAS, GEIT!' schreeuwden we
toen al, op dat uur een flinke burenruzie
riskerend. De VU-voorzitter deed het kalmer, leidde de vraag naar talenkennis en
het internationalisme van de VU. Waardig,
geduldig, vriendelijk: de man met de
naam die wij vergeten zijn deed het
groots.
Verderop maakten we kennis mtt Magriet
Hermans, lachend dat spreekt. „Humor
mag in de politiek. Maar dat betekent niet
dat je politiek belachelijk moet maken."
zei ze. We begrijpen dat ook Johan Van
Hecke aan haar mouw heeft getrokken.
In het afsluitende schaakspel werd
Anciaux uitgespeeld tegen Frank
Vandenbroucke, SP-lijsttrekker, Oxford'er,
geldverbrander en de slimste van den
hoop. Vandebroucke lijkt ons het type dat
vroeger plichtsbewust achter zijn boeken
zat, terwijl zijn interessantere medestudenten aan het drinken, kaarten of vrijen
waren. Later gingen ze dan bij 'Franky'
aankloppen voor zijn uitstekende nota's.
Die gaf hij hen, maar niet zonder dat hij
enkele essentiële bladzijden 'per ongeluk' ertussenuit had laten vallen. Een
kwart leven later, op een overbodige reunie, verscheen hij ongetwijfeld in een
donkere, zware BMW en een maatpak van

de sociaUst Hugo Boss. Glunderend om
zoveel geslaagdheid. Waarna iedereen aan
de nuchtere mens ging vragen waar de
toiletten ergens waren...
Frank had zich uitstekend (laten) voorbereid(en). Zijn studiedienst - en die van de
SP is bepaald indrukwekkend - had elke
'heikele' passage in het VU&ID-programma opgesnord. „Gij beweert hier dit en
dat." zei Frank fier „Weet gij wat dat wilt
zeggen?" vroeg hij, bij voorbaat triomferend. Anciaux, geheel in de lijn zoals wij
dat van de toffere jongens verwachten, repliceerde: „Leg het mij eens uit!" Bert
werd meteen geschrapt in het lijstje 'Mag
nog nota's komen halen'. Hoogtepunt
van dit intrigerend, zij het niet altijd even
hoogstaand,
vertoon
was
toen
Vandenbroucke het had over 'al die verplichtingen die VU&ID in haar programma had voorzien'. Onder andere een permanente vorminpplicht. „Recht" zei de
alliantievoorzitter, al iets minder zeker
toen zijn tegenstrever grijnzend het dikke
VU&ID-verkiezingsprogramma bovenhaalde. Enkele minuten later was het pleit
beslecht: de SP-studiedienst had een fout
gemaakt en zit nu waarschijnlijk in één of
andere Russische goelag. Op het VU&IDhoofdkwartier wordt inmiddels duchtig
op stoelen gedanst. Nota's? Da's voor
over vier jaar!
Krik
RS. Het socialistisch kopstuk viel zwaar
uit naar het zogenaamde liberale karakter van het sociale VU&ID-programma.
'Gij gaat werklozen hun steun afnemen'
klonk het. Exact vier dagen later hoorden we het bericht dat de VDAB werkweigeraars gaat verklikken bij de RVA.
Een maatregel die ongetwijfeld past in
het sociale programma van de socialisten, inmiddels meer dan 10 jaar aan het
bewind...

Kosova
De standpunten van ondervoorzitter Erie
Defoort I V m de al dan met deelname
van de VU aan het Platform tegen de
Oorlog onderschrijf ik volledig
Onvoorwaardelijk stoppen met bombar
deren lijkt me inderdaad met verantwoord Dat zou de Kosovaren in de rug
schieten zijn Het gegeven dat het hier

een selectieve verontwaardiging betreft
vermits de Navo mets doet rond
Koerdistan Cyprus Palestina e a doet
hierdoor geen afbreuk Als histoncus veroorloof Ik me te vergelijken met 1938
Indien men toen - en met in 1939/40
had gereageerd
zou de Tweede
Wereldoorlog inderdaad veel korter ge
duurd hebben Hoezeer ik ook gehecht
ben aan ons pacifistisch ideaal toch kan

dit leiden tot een onvoorwaardelijk nooit
ofte nimmer ingrijpen
Indien er met was ingegrepen zou er nu
wellicht een betoging zijn om dat wél te
doeni
Ik begrijp dan ook de demagogie van
AgaIev met goed Was er met afgesproken
om het drama Kosovè met politiek uit te
buiten? Als voorwaarde om eersteen VNgoedkeunng te eisen slaat nergens op,

vermits het vetorecht van vijf landen
nooit welk optreden ook in Kosova mogelijk zou maken
Akkoord dus met Defoort keihard vrede
nastreven even hard verzet tegen genocide maar zeker geen platte demagogie
Ferdy Willems,
Schepen van Cultuur,
Dendermonde
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Crootwjnkels
Buitenlandse grootwinkels, zoals Leroy
Merlin (Frankri)k) dat zich in Brugge wil
vestigen, roeien de eigen handelaars uit
Met uiteindelijk verlies van arbeidsplaatsen en rijkdom die naar het buitenland
verdwijnen
De overheid zit verveeld met de stijgende
leegstand en luistert daarom met naar bezwaren van zelfstandige of reeds gevestigde handelaars om totaal overbodige buitenlandse grootwinkels te weigeren Voor
haar is het belangnjkste dat die schandvlekken van haar eigen beleid verdwijnen
De werkverschaffing is slechts een drogreden, omdat er door de concurrentie en
verschuiving van de gelijkblijvende verkoop later evenveel of méér werkplaatsen
zullen verdwijnen Het is spectaculair te
beweren dat er plots 100 of meer jobs m
één buitenlandse grootwinkel bijkomen
Waar en wanneer de jobs zullen wegvallen bij de gevestigde eigen handelaars is
véél minder opvallend Daar maakt de
overheid zich geen zorgen om Later is iedereen de oorzaak ai lang vergeten Het
publiek IS onverschillig, alhoewel sommige werknemers later ook getroffen worden door jobverhes
Het lijkt er op dat politici uit jarenlange
onbekwaamheid om de eigen handel te
stimuleren en te steunen hun blazoen
pogen op te poetsen door buitenlands
grootkapitaal aan te trekken Waarbij zij
meedogenloos hun eigen mensen een
mes in de rug steken
Hoeveel steekpenningen knjgen zij van
de buitenlandse grootwinkels opdat zij
een vergunmng doordrukken tegen de
wil van het eigen volk in'
Willy Degheldere,
Brugge

ongewapende OVSE-waarnemers op
Iedereen wist dat dit systeem met kon
werken Hier werd dus een eerste kans
verkeken om te beletten dat het probleem
zou escaleren In januari begon VS-buitenlandminister Madeleine Albright luchtbombardementen te vragen In het
Pentagon werd erop gewezen dat bom
bardementen zonder grondtroepen een
enorme vluchtelingenstroom voor gevolg
konden hebben Niettemin heeft men de
gok gewaagd, namelijk dat Milosevic zou
stoppen met de etnische zuivenng na het
vallen van de eerste bommen De inzet
van deze gok was 500 000 tot 2 miljoen
vluchtehngen Wie zou zo'n gok durven
wagen' En waar waren de Europese partners om te trachten deze nachtmerne te
doen stoppen' Want wie zit, buiten de
honderdduizenden arme drommels van
vluchtelingen, opgescheept met de problemen' Het IS redehjk absurd onze premier nu een grote bek te horen opzetten
over hoe onze para's ingezet worden
Waar was zijn gezond boerenverstand
toen dit drama had kunnen belet worden'
Hetzelfde geldt voor degenen die wat
meer gewicht in de Europese of Navoschaal kunnen werpen
Er wordt van links en rechts beroep gedaan op onze generositeit om problemen
op te lossen die (naast Milosevic) door
onze eigen bewindsvoerders gecreëerd
werden
Elke dag dat er gebombardeerd wordt
verwijdert ons verder van een oplossing
Immers hoe meer Serviërs zich slachtoffer
voelen hoe minder ze geneigd zullen zijn
om „toegevingen" te doen Als Amerika
zijn ongelijk met kan toegeven kuimen de
Europese leiders misschien een imtiatief
nemen
Louis Tavemier

Bommen

Zangfeest

De bommencampagne op Joegoslavië
schijnt in het Westen nog altijd op voldoende publieke steun te kuimen rekenen In hoever is dit het gevolg van tendentieuze berichtgeving of van de slechte
werking van de nationale en internationale instellingen' Zijn wij soms met op dezelfde manier bevooroordeeld als de
landgenoten van Milosevic'
Men kan de feiten ook op een heel andere wijze verklaren In een artikel m Knack
(14 apnl jl) lezen we een uitspraak van
president Clinton „ Het is schandelijk te
suggereren dat wij deze ramp hebben veroorzaakt " Nochtans is dit waarschijnlijk
zo

Wil iemand mij eens uitleggen wat er precies mis IS met het Vlaams Nationaal
Zangfeest'
Prachtige orkesten en koren zorgden er
voor de uitvoering van échte Vlaamse liederen Werk van Guido Gezelle en Anton
van Wilderode werd in de schijnwerpers
gezet Verschillende Vlaamse sprekers heten horen wat achtduizend (8 000') andere aanwezige Vlamingen op het hart hgt,
een eigen Vlaamse Staat Dit dan nog
omdat er duidehjk toch geen land te bezeilen valt met de Franstaligen die om
hun eigen welbepaalde redenen geen
boodschap hebben aan de wensen van
die „racistische, separatistische Vlamingen" (en meer van dat moois) Uiteraard
kreeg premier Dehaene een veeg uit de
pan Zoals we het door de jaren heen van
CVP'ers gewend zijn gaat die weer eens
plat op de buik voor een botte non van de

In oktober 1998 scheen Milosevic met helemaal gekant tegen een Navo-strijdmacht
om een staakt-het-vuren te doen naleven
Washington drong zijn Europese bondgenoten toen echter een ploeg van 2 000

Franstalige minderheid van dit met ridicule compromissen aaneenhangend koninknjk De enigen die tevreden moeten
gehouden worden in dit land lijken wel
de Franstaligen te zijn Waarom eigenlijk'
Wat IS er mis met Vlamingen die dit met
langer pikken maar die daarom nog niet
kiezen om - met m Wallonië geproduceerde wapens - elkaar de kop op te blazen
maar wel voor een zangfeest'
Op nauwelijks een uur tijd werd meer
dan een kwart miljoen frank bijeen gebracht voor Kosova door deze verachtelijke „Vlaams-nationahstische bende
Verder heb ik tussen de aanwezigen geen
enkele voor mij bekende of onbekende
Vlaams Blokker gezien, wat met wil zeggen dat er daarom met een tussen zat Ik
zag enkel andere Vlamingen zoals ik en
ik weet het beste van mezelf dat ik geen
Blok-aanhanger ben
Een evenement dat achtduizend mensen
(wel Vlamingen') aantrekt, is natuurhjk
mets voor een kwaliteitskrant zoals De
Morgen Zelfs Het Belang van Limburg is
daar (getrouw de oude gewoonte) te
goed voor Wat vreemd toch dat De
Standaard er wél een mooie kleurenfoto
en een verslag voor over had
Mady Vermeulea,
Heusden-Zolder

Wiizer geworden
Neem nu Paul Geudens van de Gazet van
Antwerpen Hij ergert zich als columnist
een volle krantenkolom aan de VTM-uitzending van 3 mei, gewijd aan de aUiantie
VU-ID
Het tergen van de lezers wordt bhjkbaar
als hoofdvak aangeleerd in de hedendaagse scholen/o«ma/wftefe en wie daar nog
op reageert door zijn abonnement op te
zeggen zal met veel dagelijks leesvoer
overhouden Voeg daar eventueel nog de
voonngenomenheid bij van de schnjver
en zijn redactie en de analyse is al een
heel eind verder
Maar in dit geval is er meer
Er IS iets waardoor de man de inhoud van
het debat mist Bij het brugpensioen was
er de sleutel „geen gedwongen procedure" BIJ het referendum was de essentiële
boodschap „maak dit bindend" De „vormingsphcht" op boosaardige wijze m de
schoenen van de alliantie geschoven,
werd wel degelijk „recht" gezet
Overigens wordt opponent Frank
Vandenbroucke (SP) geprezen dat hij pertinent de vraag blijft herhalen ook als het
antwoord al gegeven is
En zo gaat het maar door Vanwaar toch
dergelijk zintuigelijk deficit, dan nog
onder een hoofding „kntisch bekeken"'
Er IS de lach van Margriet die inderdaad
soms de boodschap domineert Toch
vond ik haar statement dat „een zacht ei

een stevige schaal nodig heeft meer dan
inspirerend
Er IS, bij de onwil van de tegenstrever, het
appel van Bert om naar elk aangehaald
probleem te kijken door de bnl van een
positieve en betrokken bevolking het
wordt hem kwalijk genomen, evenals zijn
zichtbare emoties daarbij
Maar er was ook het interview van Gertie
Kristoffels met Patnk Vankrunkelsven
waann het famihedrama dat de VU-voorzitter vorig jaar moest torsen op een voor
dit medium, ongewoon fijngevoelige
wijze werd belicht Dat de journalist dit
verbindt aan „Vankrunkelsven heeft gescoord" IS pijnlijk
De titel van de column is „Niet wijzer' en
zelfs een vraagteken kon er met bij emotionele inteUigentie is aan PG met besteed
Mijn antwoord is dat ik hier wel degehjk
wijzer van geworden ben, zelfs „sadder
and wiser" zoals de Engelsen zeggen
Hugo Stuer,
Antwerpen

Nationalisme
Zij die nu smalend naar het nationahsme
uithalen, naar aanleiding van de oorlog in
de Balkan, zouden beter de hand in eigen
boezem steken
Wat ZIJ te vertellen hebben is klinkklare
onzin, en getuigt van verregaand analfabetisme ZIJ meesmuilen er maar op los
om eigen belang zoveel mogehjk veilig te
stellen Het aanbidden van het gouden
kalf IS meer waard dan het volksgevoelen
Ik durf te beweren dat er geen non-nationahsme bestaat Ieder volk, 't zij Duitser,
Fransman, Engelsman, Spanjaard enz,
komt op voor eigen volksaard of nationaal gevoelen Het is juist het eng naüonalisme dat het zaad van haat en onverdraagzaamheid met zich meebrengt
Het naüonaal gevoelen moet de stuwkracht zijn voor oprechte samenhorigheid
en volksbewustzijn Wie dat met inziet is
ter kwade trouw
Leon Voet,
Berchem

13
PS De redactie ontvangt graag brieven van lezers
Naamloze, scheld- en smaadbneven gaan de scheurmand tn De redactie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken Bneven
worden voluit ondertekend, tenzij de schrijver verzoekt initialen te gebruiken
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(1) Ich hep gezeg: „Alle illegale bouwsels
moeten worden afgebroken."
(2) Ich hep gezien: „Verkiezingen op 13
juni."
(3) Ich hep gedach: „Tiens!?"
(4) Ich hep beslis: „Iedereen mag veranda, duiventil, siervijver of uiinhuis zetten."
En dan verbaasd zijn als slechts 18 op
560.000 landgenoten in het buitenland
durven laten weten dat ze uit België
komen...
©

André-Emtei Boaaert
Vlaams parlement
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Bogaert

Voor Margriet kiezen is
een kwestie van stem ...
©
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De integrale democraten van ID21 hebben bij de lijstvorming van de alliantie VU&ID één lijsttrekker kunnen
aanduiden en wel In Aalst, traditioneel een broeinest
van politieke nieuwigheden en dito dwarsliggers. De eer
is aan André-Emiel Bogaert (°1947), een advocaat die al
kan terugkijken op een afwisselende politieke loopbaan
Eventjes was hij lid van de CVP om het er na 6 maanden
voor bekeken te houden. Hij sluit zich in 1983 aan bij De
Wakkere Burger, is in 1988 medestichter van de Vrije
Democraten om die in 1992 mee te laten opgaan in de
VLD 3 jaar later wordt hij opnieuw onafhankelijk om in
1997 mee aan de wieg van ID21 te staan. De politieke
activiteiten resulteren in 1989 in een Aalsterse gemeenteraadszetel. André-Emiel is in dezelfde legislatuur 1ste
schepen, in de huidige is hij gemeenteraadslid. Hy zegt
een overtuigd ID21'er te zijn omdat hij de basisdemocratie een noodzakelijke voorwaarde vindt om te komen
tot een eerlijke politieke ordening. Een keer in het parlement zal deze Aalstenaar zich in het bijzonder inzetten
voor een betere democratie, een goede RO, een gezond leefmilieu, een degelijke justitie en een coherent
veiligheidsbeleid.

Dannv Penaver - Kamer
De lijsttrekker voor de
Kamer in het arrondissement Aalst-Oudenaarde
IS een VU'er in hart en
.
nieren. Bijna 40 jaar geleden, in 1961 om precies
te zijn, sloot Danny
1 kJf ^ Jp
Denayer{''^9A^) zich immers al aan bij de democratische Vlaams-natio|«d
nalisten
De manier
waarop de Vlamingen in
Brussel op cultureel en
F
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Vlaams' was één van Danny's motieven. Deze licentiaat
Lichamelijke Opvoeding is al sinds 1983 gemeenteraadslid voor de VU In 1991 werd hij fractieleider. Stilgezeten
heeft hij met meer dan eens boekte hij vanuit de oppositie successen in diverse gemeentelijke dossiers. Een
goede voorbereiding en een flinke dosis redenaarskunst
kwamen hem daarbij altijd goed van pas. Ook bij de nationale verkiezingen was Danny een vaste waarde. Niet
zo vreemd wanneer je weet dat hij ooit meer dan 2.800
voorkeurstemmen wist binnen te rijven. Politiek gaat
zijn interesse vooral uit naar Openbare Werken, Sociale
Zaken, Cultuur en Mobiliteit. In zijn vrije tijd kijkt Danny
wel eens naar Ter Zake of voetbal, maar ook voor zijn
verzameling prentkaarten en oude foto's weet hij nog
wat tijd vrij te maken.
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©
Als SP maar niet wil vissen in de siervijver
van de buurman...
©
Kronkel:
tuinhuis van een ID21m2!
©
Zetduivel:
Lieven Aan Scherven
©

•

^HPIM • p ^
^H^^^^l
^^Lji.".''"!^-3|

.-^—-^^H^^^MH^H^^^HI

Vincent
Van Quickenborne

Ook zo zeker dat u nooit een kijkfile zal
beginnen?

de antwoorden die de ministers nu geven
i.vm. Kleine-Brogel: ook toen vertelden
ze maar wat ze kwijt wilden."
Sinds '77 is Georgette ononderbroken gemeenteraadslid. In 1995 werd ze ook
voorzitter van Ninove Welzijn, een sociale
huisvestingsmaatschappij. „Een kwarteeuw liberaal bewind had het sociaal woningbeleid in Ninove weinig goeds gedaan. Nu komen er overal sociale woningen bij. Wekelijks houd ik nog een zitdag.
Het leert mij dat er nog altijd veel miserie
is. Daaraan tracht ik iets te veranderen.
^ ^^^^HiËi^i^^H ^^K^^^k
Dat is volgens mij aan politiek doen: je
$iSr^^^^B«E>^^^H •B^g^iPi
dag en nacht inzetten voor de maatschapGeorgette De Kegel, 5de plaats Kamer
Aalst-Ouctenaaröe pij. En: wanneer je onder mensen komt,
waar dan ook, moet je naar hen luisteren.
Daaruit leer je veel."

^^K%^^S f
Georgette De Kegel (°1937), onze 'Vijf'
van deze week, is net terug van een bezoek aan New York, waar haar zoon Geert
zopas gepromoveerd werd tot stafmedewerker van Kofie Anan. ,,Ik wil zeker dat
je vermeldt dat ik alles wat ik heb nooit
had kunnen bereiken zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn echtgenoot
René Martens en mijn zoon en dochter."
zegt ze. Georgette, gewezen zaakvoerster

wM^bs.
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Inzet
dag en nacht
van ongeveer het grootste Argenta-kzntoor in Vlaanderen - „Nu overgenomen
door mijn dochter An" - had nochtans
niet de meest gemakkelijke jeugd. „Ik heb
me vroeger stellig voorgenomen dat mijn
kinderen het beter moesten hebben dan
ik. En dat is me gelukt" zegt ze trots.
Georgette
komt
uit
een
zeer
Vlaamsgezinde familie. ,,Mijn groot- en
overgrootouders waren medestrijders van
priester Daens. It woonden in Kerksken,
deelgemeente van Haaltert. Toen Daens
de mis niet meer mocht doen in zijn kerk,
heeft hij de mis nog opgedragen op een
weide van mijn overgrootouders." Na WO
II lijdt de familie De Kegel zwaar onder de
repressie. Het gezin van Georgette verhuist naar Ninove. ,,Toen ik 16 was kwam
Entile Steenhaut, gewezen voorzitter van
de Aalsterse VU-afdeling, bij ons aan de
deur. Hij vroeg of we geen abonnement
op De Volksunie wilden nemen."

In 1974 gaat Georgette naar de Kamer.
„Drie jaar lang heb ik het beste van mezelf gegeven. Dat leidde later tot meer
dan een verdubbeling van mijn voorkeurstemmen, maar ik werd niet opnieuw verkozen." De sociaal bewogen Georgette
deed actief aan dienstbetoon, in 1999 een
bijzonder vies woord. „Mensen kwamen
toen bij me omdat ze problemen hadden
met de kinderbijslag of met hun pensioen" zegt ze. „Nu is de administratie gelukkig beter georganiseerd en vermelden
de meeste documenten tot wie je je moet
richten wanneer je iets niet begrijpt."
Meer macht had het parlement toen evenwel niet. „Vergelijk het met de ontwijken-

Maams parlement

Kamer

1 André-Emiel Bogaen (Aalst - ID21)
2. Erna Scheerlinck (Denderleeuw)
3 Mieke Van Den Broecke (Oudenaarde - ID21)
4. Hans Sonck (Haaltert)
5. Antoine Van Der Heyden (Aalst)
6. Luc De Poorter (Rosebeke-Zwalm - 1D21)
7. Renaat Raes (Ninove)
8 Jan Caudron (Erpe)

Opvolgers
1. Geert Verdoodt (Erembodegem)
2. Evy Cosyns (Erembodegem - ID21)
3. Anne-Marie Semi (Oudenaarde)
4. Karel Busschop (Zottegem)
5. Eddy Grisouille (Lede)
6. Marly Wailly (Aalst-1021)

Steenhaut was een overtuigend colporteur want enige tijd later stichtten
Georgette, haar vader en haar broer een
Ninoofse VU-afdeling.
LUISTEREN

1. Danny Denayer (Aalst)
2. Christina Smekens (Burst)
3. Yvan De Schrijver (Denderhoutem - ID21)
4. Jeroen Caudron (Erpe)
5. Georgette De Kegel (Ninove)
6. Michèle De Troch (Aalst • ID21)

Opvolgers
1. Lieven Latoir (Letterhoutem • ID21)
2. Herwig Van Wilderode (Aalst)
3. Guy Van Der Meersche (Aalst - ID21)
4. Frank Bauwens (Denderleeuw)
5. Chantal Thijsman (Ronse)
6. Ghislain Diependaele (Zottegem)

Waar haalt Georgette de energie om nog
eens op te komen? ,,Ik kan de VU niet
laten vallen." zegt ze. „Maar nu moet ik
inhaken want ik sta op het punt om met
Pieter en Katrien mijn twee kleinkinderen naar 'Assepoester' te gaan." Mooi
toch, zo'n druk leven?
(gv)

Kiesomschriivina
Aalst-Oudenaarde

Op 21 mei 1995 telde Aalst-Oudenaarde
294.598 ingeschreven kiezers.
Van de 8 in Aalst-Oudenaarde te verdelen zetels voor het Vlaams parlement
haalde de VU er geen binnen. De partij
haalde 8,52% van de stemmen en stond
daarmee op de vijfde plaats. Crootste
was de VLD (26,14% - 2 zetels), vóór de
CVP (25,77% • 2 zetels) en de SP (21,53%
• 3 zetels). Het Vlaams Blok was vierde
(9,71% -1 zetel). Agaiev (5,20% - O zetels) sloot de rij van de grote Vlaamse
partijen. Van alle stemgerechtigden
stemde er 7,81% blanco of ongeldig.
Van de 6 in Aalst-Oudenaarde te verdelen zetels voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers haalde de VU
er geen binnen. De partij haalde 7,1%
van de stemmen en stond daarmee op
de vijfde plaats. Grootste was de VLD
(28,7% - 2 zetels), vóór de CVP (25,4% •
2 zetels) en de SP (21,2% - 2 zetels). Het
Vlaams Blok (9,7% - O zetels) was vierde.
Agaiev sloot de rij van de grote Vlaamse
partijen (5,0% - O zetels). Van alle stemgerechtigden stemde er 7,03% blanco
of ongeWlg.

CAMPAGNESECRETARIAAT
VU: Damiy Denayer, Moyersoenpark 12,
9300 Aalst, tel. 053/77.79.87.
ID21: Jef Nys, Park De Bliek 18, 9300
Aalst, tel. 053/70.31.57.

Cazettenpraat
,,Het socialisme heeft in het verleden een enorm positieve betekenis gehad voor de kleine man, (,.). In onze samenleving tekenen er
zich echter op dit moment andere tegenstellingen af - op vlak van leeftijd,
geslacht en ras - waar de SP geen antwoorden op biedt. Zij is nog altijd
bezig met de oude tegenstellingen van toen. Uiteindelijk heeft de Agustaaffaire voor mij de deur dicht gedaan." Mieke Van Haegendoren in
Intermediair van 4 mei 1999.
,,lk heb als CVP-voorzitter met Margriet gepraat, met omdat het
een populaire zangeres is, maar omdat ze gebeten is door de politiek, de
zaken van nabij volgt, en bovendien uit een chnsten-democratisch nest
komt. Zij heeft op mij een grote indruk gemaakt ik vind het jammer dat zij
nu voor ID21 opkomt." Johan Van Hecke in Humo van 4 mei 1999.
„De kritische priester uit Buizingen (Rik Devillé/red.) zal op 13
juni voor AgaIev of VU&ID stemmen. (...) De VLD en zeker het Vlaams Blok
zijn voor de priester uitgesloten. Het voiksnationalisme dat VU&ID verdedigt, keurt Devillé dan weer wel goed "Ik hou niet van onderdrukte volkeren. Dat roept bij mij eenzelfde rechtvaardigheidsgevoel op als bij slachtoffers in de Kerk. Daarom ben ik voor een vrij Europa van volkeren" " UitDe Morgen van 4 mei 1999
,,Met in het beste geval twintig procent van de Waalse stemmen vertegenwoordigt de PSC in heel België nauwelijks zes procent,
intussen is de partij allicht op vijf procent teruggevallen. Met die vijf procent slaagt de PSC erin quasi permanent aan het bewind te blijven
Hetzelfde geldt voor de CVP die in België nog vijftien procent vertegenwoordigt. Zelfs het communistisch regime was van kortere duur dan de
macht van de Belgische katholieken. Dat is uniek in Europa - en wellicht in
de wereld. Het ergste is: we vinden dat normaal " Paul-Henn/ Gendebien in
Knack van 5 mei 1999.
,,lk vermoed dat hun (de Franstaiigen, red.) weigering om mee
te werken aan een echte verklaring t o t grondwetsherziening, ook veei te
maken heeft met electorale symboliek. Ik hoop het tenminste Als zij na de
verkiezingen njet zouden blijven zeggen over de hele lijn, zitten we met
een levensgroot probleem " Prof André Alen in Knack van 5 mei 1999.
,,Bert Anciaux is de meest vrouwelijke politicus in ons land.
Ongelofelijk charmant. (...) Nee, nee. Bert speelt geen rol. Noem mij een
grote naïeveling, maar ik weiger te geloven dat Bert het allemaal acteert
Anders zou hij onmiddellijk een rol in een soapreeks moeten krijgen. (...):
BERT IS ECHT." Luk Alloo in De Morgen van 6 mei 1999.

Stoelendans: VU&ID
Op maandag 3 mei jL werd op VTIVI het startschot van de verkiezingsverslaggeving gegeven. Dat gebeurde met de eerste aflevering
van 'Stoelendans', een eigenzinnig verkiezingsprogramma waarin de zes grote
Vlaamse partijen week na week aan de kiezer-kijker worden voorgesteld. Het was aan
de alliantie VU&ID om de spits af te bijten.
'Stoelendans' beperkt zich niet tot wellesnietes-debatten of tot het laten verkondigen
van het eigen grote gelijk. De Vlaamse partijen krijgen ook de kans om zich van hun meer
menselijke kant te tonen. Om ook het competitie-element eigen aan de stembusgang
iets meer in de verf te zetten bevat het programma ook een heuse tweestrijd: in dit
geval mochten Frank Vanöenbroucke en Bert
Anciaux, beiden zichtbaar zenuwachtig, zich
onder druk van de tijd met elkaar meten.
Omdat een wedstrijd pas echt is wanneer er
ook supporters zijn, werden twee tribunes
gevuld met publiek gevuld, /irmand Scnreurs
mocht beide kampen opwarmen. In dit geval
bevonden zich aan de ene kant een kleine
100 vu&ID-militanten, -lijsttrekkers en -parlementairen. Recht daartegenover zat een

Op de tribune
van VU&ID
groep van ruim 60 vertegenwoordigers van
zaten bUna
'de man in de straat', in feite vooral be100 mensen.
staande uit sympathisanten van andere partijen.
Onder hen ook
De aanwezige Jong-VLD riep, samen met o.a.
Jos Bex (links)
een CVP-delegatie, Bert Anciaux uit tot winnaar van de tweestrijd. Eerder al hadden
en Fons
'Drie wijzen' (Cu/ Polspoel, Yves Desmet en
Dirk Van den Bogaert) het drietal Anciaux, Borginon.

Vincent Van Quickenbome en Patrik
Vankrunkelsven op de rooster gelegd over
het VU&ID-verkiezingsprogramma.
In de ontspannende 'tussendoortjes', maakten de ruim 330.000 VTM-kijkers kennis met
IVIargriet Hern]ans en Mady Vermeulen, een
militante uit Zolder Ze zagen ook dat Vlaams
minister Brigitte Crounels geen enkel juist
antwoord kon geven op vragen over datgene wat haar nu het meest moet bezighouden: politiek. De kleffe vragen van Certy
Christoffels over o.a. Vankrunkelsvens overleden echtgenote waren er dan weer waarop wij geen antwoord hadden willen geven.
De vu-voorzitter deed dat wel: geduldig,
maar vooral waardig.
(gv)

Het bolletje zwart maken
Zaterdag 15 mei
• Politiek debat. CC 't Getouw te Mol.
M.m.v. Patrik Vankrunkelsven
• Themadag Jongeren en Politiek. Om
21u.l5 in jeugdhuis Utopia, te Jabbeke.
M.m.v. Vincent Van Quickenbome.
Maandag 17 mei
• Uiteenzetting door parlementsleden.
Vragenronde door leerlingen. Om
21u.30. De Ham te Mechelen. M.m.v. Bert
Anciaux.
• Verkiezingsdebat van 10 tot 12u. in
Hogeschool Antwerpen, Campus Lier,
Berlaarsestraat 22 te 2500 Lier. Org.;
Lerarenopleiding. M.m.v. Kris Van Dijck.
Dinsdag 18 mei
• State of the Union Toeristische industrie, 15u. Hotel Metropole te Brussel.
Org.: Federatie van de Toeristische
Industrie. M.m.v Jean-Marie Bogaert.
• Het Andere Debat. Verkiezingsdebat
met politici van alle Vlaams-Brusselse lijsten. Om 20u. in Gemeenschapscentrum
Nekkersdal te Laken. Reserveren gewenst
via tel. 02/428.09.08. M.m.v Bert Anciaux
en Kristien De Winter.

Woensdag 19 mei
• Politiek debat over 'Belgische
Buitenlandse Politiek'. Van 10 tot 12u.30
in de Karel de Grote Hogeschool te
Antwerpen. M.m.v Fons Borginon.
• Politiek Debat. Om 20u. in Cultureel
Centrum
Strombeek-Bever.
M.m.v
Etienne Van Vaerenbergh.
• Politiek debat over gezondheidszorg.
Van 9u.30 tot 12u. in de Verpleegsterschool te Turnhout. M.m.v Patrik
Vankrunkelsven.
• Debat over prostitutie en mensenhandel. Om 20u. in het Antwerps pershuis.
Grote Markt 40. Org.: Payoke. M.m.v Dirk
Beels.
• Politiek debat in het Vlaams Parlement,
Vlaamse scholierenkoepel, om 14u.30.
M.m.v Chris Vandenbroeke.

c» Info debatten Patrik Vankrunkelsven: Camilla Geerts, 02/219.4930.
M.m.v. Bert Anciaux: Eva Clarysse,
02/223.39.33.
Anderen:
Koen
T'Sijen, 02/219.49.30.

Als kiesgerechtigde burger van dit land leerden
we de kiezersstiei met een zwart potlood Dat
was inderdaad met gisteren, wel eergisteren
Toen werd riet rode potlood uitgevonden
Kwestie van de ingekleurde bollekes op de stembrief gemakkelijker terug te vinden. En dus het
werk van de duizenden tellers van de uitslagen
vlotter te doen verlopen.
Die tellers waren op de verklezingsdag natuurlijk
van levensbelang voor ons, radiojournalisten.
Hoe vlugger zij hun optelsommetjes maakten,
des te sneller kon de BRT-radioredactie die zondagnamiddag uitpakken met uiteraard "zeer
voorlopige uitslagen". Dat klonk toen ongeveer
zo ,,Een uitslag uit het Limburgse Zutendaal,
twee bureaus op negen". Of nog indrukwekkender ,,Een uitslag uit Gent, één bureau op 128"
De eerste uitslagen arnveerden op de redactie
rond koffietijd De radioredactie stuurde die dag
elke beschikbare man of vrouw naar hoofdtelkantoren en naar de meestal goed geïnformeerde
partijsecretanaten om daar de uitslagen op te
vangen Nog voor ze naar het ministene in
Brussel geseind werden die ze dan aan het persagentschap Belga gaf voor verspreiding. Onnodig
te zeggen dat dit wei wat vertraging meebracht
Rond zes uur was de stroom uitslagen op kruissnelheid zodat we ons een eerste natuurlijk ,,zeer
voorlopige samenvatting" konden veroorloven
In de stijl van: ,,Het ziet er naar uit dat de meerderheidspartijen het vrij behoorlijk doen, terwijl
de Volksunie ook nu weer moeite heeft om bij te

blijven" Geen al te levensgevaarlijke uitspraken
natuurlijk, maar toch ook al een beetje gekleurd
De ervanng leerde immers dat de eerste uitslagen bepalend waren voor de richting die de uitslag zou volgen Hoe we dat becijferden?
Computers waren er nauwelijks. Gewoon door
elke binnengekomen uitslag te bedenken met
een overeenstemmend plus of min-teken. Tien,
twintig vooral slechte uitslagen voor dezelfde
partij en die negatieve richting was een bijna zekerheid. Het omgekeerde was natuurlijk ook waar
. na even weinig uitslagen was zonneklaar dat
Rossem in 1991 op een doorbraak kon rekenen
Veel computer-uitleg hadden we niet nodig, alleen maar een oppervlakkige ervaring in het lezen
van verkiezingsuitslagen was bepalend voor onze
uitleg aan de luisteraars Voor het diepgaande cijferwerk hadden we bij de radionieuwsdienst een
rekenkundige bolleboos, de latere directeur
Informatie Mare Cevaert Voor zetelverdelingen
moesten we bij hem terecht. Hij deed dat met
een vers gepunt potlood
en heel veel proper wit papier. En dat ging meestal
veel sneller dan de computers maar zijn uitslagen
waren minstens even juist
ais de onvoorstelbaar
logge computers die intussen ook hun intrede gedaan hadden
Mare Platel
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Europa in de

In het schitterende leader
van het
Gailcisch
centrum vierden goed 300
vu&lD-milltanten een gezellig Eurofeest.

spots bij VU&iD

VU&ID kreeg schoon volk over de vloer
Dr Anne Lome Cillies vertegenwoordigde de
SNP uit Schotland

Roelof Falkena overgekomen uit Friesland
stak VU&ID in naam van EVA partner FNP
een hart onder de riem

Jaak Vanöemeutebroucke en Willy Kuijpers twee oudgedienden over het hoe het was is en
verder moet

De problemen van Baskenland zijn van
politieke aard en verdienen een politieke

De boodschap van deze Vlaamse VU&ID mili
tant kon ook al met mis verstaan worden

oplossing zei Zurine Alijostes lid van de
Eusko Alkartasuna

Voor de muzikale omliisting werd onder meer verzorgd door Trio Bandina De Pillewuiter en
deze Calicia Baila

Aan het eind van de namiddag werd de hele geritste VU&ID eurolijst voorgesteld door
Naar goede gewoonte konden de militanten ook langs bij diverse infostandjes

Nelly Maes en Bert Anciaux

13 mei 1999
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