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Het S.O.S.-plan
van de Volksunie
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(lees biz. 8 en 9)

De Waalse
strategie
Een faktor van groot belang in het Belgisch politiek bestel is,
dat er geen nationale partijen meer zijn. Dit is in grote mate
bewerkstelligd door de Volksunie. Onder Vlaams-nationale
druk werden de unitaire partijen verplicht, zich in Vlaanderen
radikaler op te stellen. De Walen, die het anders gewoon waren,
namen dit niet. De traditionele politieke families zijn uiteengevallen in zelfstandige partijen die ieder voor zich binnen hun
gemeenschap opereren. Het feit is vrij uniek. In de meeste federale landen, met een grotere autonomie voor de deelstaten dan
thans in België reeds het geval is, zijn er nog zgn. nationale
partijen. Een der redenen voor dit verschil is wel dat federaties
of konfederaties doorgaans gegroeid zijn uit de samenhang van
autonome delen. In België komt het er precies andersom op aan,
de unitaire boedel te scheiden.
Hoe dan ook hebben er zich sinds het verdwijnen van de unitaire partijen twee totaal verschillende politieke landschappen
gevormd. In de eindfaze van het unitaire partijwezen scheen de
ontwikkeling een ogenblik parallel te lopen: naast de drie
traditionele families traden te Brussel en in Wallonië het FDF en
het RW aan, uit gemakzucht samen met de Volksunie als
„taaipartijen" geëtiketteerd. Het FDF werd de grootste Brusselse
partij en het RW was in de zeventiger jaren goed voor veertien
Kamerzetels.
Vrij vlug bleek dat de nieuwe franstalige politieke formaties
efemere protest- en reaktiepartijen waren zonder de diepgang
en de tradities waarover het volksnationalisme in Vlaanderen
beschikt Hun hoofdaksent lag bij het behoud van het gepriviligeerd Waals-Brusselse deel van de Belgische koek, niet bij de
ombouw van hun gemeenschap tot natie.
Het akkoord dat zopas gesloten werd tussen de PSC en de in de
Alliance démocratique wallonne verzamelde resten van het RW
sluit in zekere zin de kring. Te Brussel azen de drie traditionele
partijen op de elektorale resten van het FDF. Vooraanstaande
FDF-ers worden opgevrijd of keren terug naar hun politieke stal
van herkomst. In Wallonië hadden totnogtoe de socialisten en de
liberalen reeds garen uit de RW-draad gesponnen. De PLP pikte
in 1976 Gol, Périn en Knoops in. De FS deed in 1981 een
gelijkaardige operatie met het RPW en speelde in 1984 de
wallingantische kaart met de Eurokandidatuur van Happart.
Alleen de PSC scheen tot voor kort buiten de beweging te
blijven. Het leek de laatste unitaristische burcht bij uitstek. Het
zopas met de Alliance démocratique wallonne gesloten akkoord
is echter slechts in tweede orde een politieke koerswijziging. In
eerste orde is het een akkoord dat ingegeven wordt door
elektorale belangen. De Alliance probeert de twee overblijvende
RW-zetels bezet te houden, terwijl de PSC best een aantal RWstemmen kan gebruiken in haar afweergevecht tegen de opdringende PS en PRL
Voor Vlaanderen blijft uit deze frekwentie en spectaculaire
herverdeling van de politieke kaarten vooral te onthouden dat
alle Waalse partijen thans de kaart van het wallingantisme spelen. De overgang of de terugkeer van wallinganten naar de drie
traditionele partijen heeft een gemeenschappelijke noemer: het
is hen in wezen nooit echt gegaan om Waalse natievorming, wel
om een zo voordelig mogelijke mengeling van Waalse en
Belgische macht.
In het licht van de nakende grondwetsherziening tekent zich
over de partijgrenzen heen een gemeenschappelijke Waalse
strategie af: Wallonië de gekombineerde voordelen bezorgen
van zoveel mogelijk autonomie met behoud van alle Belgische lees Vlaamse - geldstromen.
Om het spel van dit soort wallinganten en hun Vlaamse zusterpartijen te doorkruisen is er maar één antwoord. Dat van de
Volksunie: een Vlaamse staat. En Vlaams geld in Vlaamse
handen!
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Nothomb
en vrienden
Charles-Ferdinand (de) Nothomb is jurist, heeft
blauw bloed in zijn aderen en vervult sinds jaren een
vooraanstaande rol in het Belgische politieke bestel
Zijn voorouders stonden trouwens rond de wieg van
dit land.
Toch houdt Nothomb zich op in duister gezelschap.

T

WEE van Nothombs beschermelingen heten immers José Happart en Roger Nols. Beiden zijn ze burgemeester in gemeenten met een
biezondere bijklank, zeker voor
Vlamingen.

In Voeren mag de Nederlandsonkundige bendeleider nu reeds
meer dan twee jaar de Vlamingen
terrorizeren vanuit zijn burgemeesterszetel. Alle terechte klachten tegen Happart worden door
de minister van binnenlandse zaken, die het toezicht moet houden,
van tafel geveegd. De treurzang is
genoegzaam bekend.
Maar ook die andere burgervader (?) Roger Nols, blijft zich op
onzalige wijze in het nieuws werken. Vorige week sloot de ex-FDFvoorman zijn Schaarbeekse ge-

meentehuis, omdat de kas weer
eens leeg Is. Deze week bleek
echter dat Nols bewust de aanvraag tot financiële bijstand verkeerd heeft ingevuld, om langer en
nadrukkelijker in de belangstelling
te blijven. Teneinde aldus elektoraal sukses te boeken.
Dit is onduldbaar. Sinds jaren
voert Nols een wanbeleid, maar
steevast schuift hij de schuld daarvoor op anderen; aanvankelijk waren dit de Vlamingen, nu zijn het
de vreemdelingen. Deze keer aarzelt Nols zelfs niet om arme en
hulpbehoevende mensen hun karige uitkering te ontnemen, uitsluitend met het oog op persoonijk
voordeel. Gewetensloos, als het
hem nodig schijnt over lijken.
Happart en Nols hebben al te
lang bewezen dat zij onbekwaam

en onwaardig zijn om de funktie
van burgemeester te bekleden.
De minister die in dit geval moet
optreden, is Nothomb. Deze nobiljonse excellentie laat echter betijen en houdt deze onverlaten de
hand boven het hoofd. Frankofone
burgemeesters zijn voor hem boven de wet verheven....
Daarenboven heeft diezelfde
Nothomb het gepresteerd het
reeds bedenkelijke imago van het
land nog meer te h>esmeuren door
na het Heizeldrama niet eens zijn
verontschuldigingen aan te bieden
voor de vele gemaakte fouten.
Zelfs de „afwikkeling" van deze
tragische kwestie verliep zo stuntelig dat men in het buitenland
ernstig twijfelt aan de beschavingsgraad van België.
Hoeven wij er nog aan te herinneren dat die Nothomb eveneens
één der boegbeelden is van het
enge unitarisme dat de PSC voorstaat?
Deze Waalse politicus „dankt"
zijn macht uitsluitend aan de band
die zijn partij onderhoudt met de
CVP. Of anders: een betwist kreatuur zoals Nothomb kan slechts in
funktie blijven bij gratie van de
CVP. Hoe lang nog?
(pvdd)

Lijst 16...
...wordt misschien wel de laatste lijst van „Winst "85" voor
de grote vakantie.
Maar men weet nooit!
Lees bIz. 12

vKr
een groepje wandelaars aanvallen dan
een bende moordenaars.
Maar het is ver gekomen dat men
op iedere hoek van een voetbalstadion
schiettorens zou moeten plaatsen en
enkele politiemensen met mitrailleurs.
Dit omwille van dwazen die in plaats
van supporteren, het voetbal zwart
maken.

... en WIJ
Wij ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceren wij naargelang er plaats beschikbaar is. Wij
behouden ons dan ook het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud
te veranderen.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk deze van
Het redaktiekomitee

60/40 IN ONS VOORDEEL

VLAAMS GELD

Zoals in de meeste officiële of parastatale instellingen is ook bij de N M B S
een groot overwicht van franstalig
personeel vast te stellen. Dit aspekt
w e r d in de uitzending van Panorama
van 6 juni II. niet belicht

Proficiat voor het initiatief van de
penningen „Vlaams geld", als symbool
van de aanstaande en zo noodzakelijke Vlaamse autonomie.

Alhoewel in Vlaanderen veel meer
mensen wonen, werkt er bij de N M B S
in Wallonië meer volk dan in Vlaanderen. Bovendien zijn in Wallonië meer
werkplaatsen ingeplant dan bij ons, en
rijden daar voor eenzelfde aantal reizigers zelfs 50 % meer treinen!
Hierdoor hebben de Vlamingen
6.000 arbeidsplaatsen te weinig bij de
N M B S of anders gezegd de Walen
hebben er 6.000 te veel.
Een dubbele sanering dringt zich op:
de 6.000 Walen die teveel zijn, laten afvloeien zou de financiën weer gezond
maken, maar tegelijk het evenwicht
tussen Waals en Vlaams personeel
herstellen.
Indien dit niet realizeerbaar zou blijken, door de Waalse onwil, dan opteren wij voor de splitsing in een Waalse
en een Vlaamse maatschappij, hetgeen door het Verbond van Overheidspersoneel reeds langer dan gisteren geëist w o r d t Wat doet minister
Decroo hieraan?
En nog d i t In alle overheidsdiensten
samen bezetten de Walen 97.000 arbeidsplaatsen teveel. Vlaanderen telt
nu 300.000 werklozen. Als die 97.000
eens aan de slag konden... Wanneer
een eerlijke verhouding 60/40 in ons
voordeel?

Slechts één bemerking: wij leerden
vroeger dat het meervoud van „frank"
ook „frank" was. Hetzelfde geldt voor
andere munten: 1 dollar = 10 dollar, 1
gulden = 100 gulden, 1 Mark = 20
Mark enz.
Dollars, guldens en Marken duiden
op afzonderlijke geldstukken: 100
Marken zijn 100 stukken van één
Mark, enz. Ook op het Belgisch geld
staat in de Nederlandse tekst: 50 frank
en 1{X) frank enz.
Toch veel sukses toegewenst met
het initiatief.
J . C Maasmechelen
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Graag zou ik eens willen reageren
op een brief uit Ingelmunster in WIJ
van 6 juni. Ik vind het jammer dat
alweer direkt de schuld op de politie en
rijkswacht wordt geschoven. Er moet
immers iemand het zwart schaap zijn
van dit vreselijk drama. Natuuriijk waren er tekortkomingen, dat weet iedereen. Maar volgens deze lezer zou een
koncentratiekamp-systeem
moeten
toegepast worden, als men tussen de
regels leest Het is geenszins mijn
bedoeling hoog op te lopen met rijkswacht-politie, want zij kan ook beter

I.B^ Izegem

HEIZEL-DRAMA
Velen onder ons hebben op de TVbuis de gewelddaden in het Heizelstadion kunnen volgen en waren getuige
van het laks optreden van de ordediensten.

Wanneer de ordediensten van bij
het begin dat vreemde supporters ons
land binnenkwamen kordaat hadden
opgetreden, waren er geen 38 mensen
gestorven.
Wanneer het in de westerse demokratische landen zo verder doorgaat
met het geweld dan gaan wij begrijpen
waarom de Sovjetunie een ijzeren
gordijn heeft laten plaatsen aan de
grens met de westerse landen.

Wanneer wij in 1949, later in de 50en 60-er jaren naar de IJzerbedevaart
trokken, waren de bedevaarders getuige van het groots en indrukwekkend
machtsvertoon van de rijkswacht Z e
waren in gevechtskledij — te p>aard —
met gepantserde voertuigen en waterkanonnen. Vlamingen schenen zeer
gevaarlijk te zijn.
Korter bij, wanneer brave Vlamingen gingen betogen in Komen w e r d er
door de rijkswacht op hen geschoten
met rubberkogels. Bij vele andere
Vlaamse betogingen steeds heteelfde
machtsvertoon. Menig Vlaming weet
er van mee te spreken hoe hij w e r d opgepakt en achter slot en grendel verdween.
In het Heizelstadion waren het niet
de brave Vlamingen maar een hon-

A.S., Brussel

TE HUUR:
Spanje - Costa Blanca:
Luxe-villa, 6 personen, rechtstreeks van eigenaar, keuken,
living, eethoek, badkamer, wc, 2
slaapkamers, terras, tuin, tuinmeubelen, barbecue, open haard.
Prijzen per week:
novomber-april: 3.780
mei-oktober: 4.660
juni-september: 6.380
juli-augustus: 7.680
Tel. nr. 052-30.15.92

TONGEREN 2000
In de historische stoet van 7,9,12 en
14 juli e.k. wil men ook het leven van
baron de Tiecken voorstellen. Hij was
een Tongenaar, die in de Napoleon-tijd
officier was in het Franse leger.
Een fameuze franskiljon, een grote
inciviek die een vijand van ons volk
diende. Baron de Tiecken w e r d later
officier in het Hollands leger en nog later generaal bij de Belgische patriotten
van 1830.
Z o u men die kazakdraaier in de
Tongerse bimillennium-stoet niet beter
uitfluiten?
Naam en adres
op de red. bekend

NIET AFSCHAFFEN!
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HEIZEL-DRAMA

Zoals altijd moeten de goeden het
onderspit delven tegen de kwaden,
(cfr. Vlaanderen - Walen) Natuuriijk
wast Nothomb weer zijn handen in
onschuld en stelt hij weer een staaltje
van onkunde tentoon! Gols grote
mond gaat nu niet open!

derdtal zware kerels die de rijkswacht
eenvoudig uitdaagden. Kerels die er
steeds op uit zijn om oproer te zaaien
en getraind zijn om gewelddaden te
plegen. Wanneer men in de loop van
de bewuste woensdag door Brussel
wandelde hoefde men geen kriminoloog te zijn om te kunnen vaststellen
dat er moeilijkheden zouden gebeuren.
Hoeveel van deze gewelddadige kerels werden aangehouden en wat voor
straf zullen ze krijgen?

Het bestuur van de Vriendenkring
Zwartberg-Limburg protesteert met
klem tegen het voornemen van het
KS-direktiekomitee om bepaalde autobuslijnen af te schaffen. Deze buslijnen
brengen iedere werkpost Limburgse
mijnwerkers naar hun mijnzetel. Het
betreft in eerste faze de buslijn van
Lommei voor de kolenmijn van Waterschei en de buslijn van Eisden voor de
kolenmijn van Zolder.
Indien deze voorgenomen maatregelen uit besparingsoogpunt overwogen worden dan is dit een zeer klein
druppeltje op een gloeiende plaat
Het bestuur van de Vriendenkring
Zwartberg-Limburg wil het direktiekomitee van de KS advizeren om eerst te
besparen waar er daadwerkelijk verspild w o r d t Onmiddellijk denken wij
aan het materiaal dat in de ondergrond
moedwillig verloren gaat
De Vriendenkring Zwartberg-Limburg zal niet nalaten om tot een stakingsaktie over te gaan indien deze
voorgestelde maatregelen uitgevoerd
worden.
Het bestuur van de Vriendenkring
Zwartberg-Limburg is echter volledig
akkoord met de „besparingsyisie",
doch dit mag niet ten nadele van de
mijnwerkers uitvallen. W a n t de Limburgse mijnwerkers zijn reeds het
slachtoffer van een loonachterstand
ten opzichte van de andere bednjven
van circa 9 %

De „Dits Feest Hoeve

m
Aperitief
Tuinsalades met« Mechelse Wittekoppen »
Velouté van asperges met hopscheuten
Gestoomd Tarbotrolletje en Krabvlees op « Vlaamsche wijze »
Geparfumeerd Kersenijs in Huis gemaakt
•
Het Beste « Rood vlees » met romige asperges
in wilde Heidekruiden
Aardbeien op exotische wijze
Mokka
Fijne dienst, BTW, muziek en de aangepaste wijnen inbegrepen 1 . 9 9 5 f r
Muzikale omlijsting : duo Danny Boux

,*é.
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Proficiat VU
Gabriels
steunt
Greenpeace

Sirius
Het schip van de internationale
milieu-organizatie Greenpeace, de
Sirius, ligt nog steeds aan de ketting langsheen de Antwerpse
kade. Op een perskonferentie vorige week gaven Greenpeace-verantwoordelijken duiding bij het
hele gebeuren.
Over het probleem van de dramatische zeevervuiling brachten
wij in vorige nummers reeds uitvoerig verslag. Op basis van wetenschappelijke rapporten stellen
de aktievoerders dat de visziekten
aanzienlijk zijn toegenomen en dat
er een oorzakelijk verband bestaat met het lozen van titaandioxyde.
Opmerkelijk is dat de Greenpeace-woordvoerders vorige week
werden bijgestaand door verantwoordelijken uit de politieke en
syndikale wereld. Voor de V U was
kamerlid Jaak Gabriels present
Voorts politici uit alle Vlaamse
partijen, met uitzondering van de liberalen. Die evenmin wakker liggen van milieu-problemen als van
bv. Vlaamse eisen Als 't maar
winst oplevert, nietwaar mijnheer
Verhofstadt?
Vermelden w e nog dat ook een
aantal kustgemeenten, waaronder
Middelkerke met VU-burgemeester Julien Desseyn, een motie hebben gestemd waarin de onmiddellijke stopzetting van de lozing van
het giftig spul wordt gevraagd.

Het VU-spoedplan tegen de
jeugdwerkloosheid, beter bekend
onder de benaming „plan Van Ooteghem", werd ingediend in het
parlement en is nu ter diskussie
doorverwezen naar de kommissies.
Enkele dagen mocht geleden de
V U steun en felicitaties voor dit
voorstel ontvangen uit eerder onverwachte hoek. Het Instituut voor
Voortdurende Vorming van de
Middenstand te Brussel schreef
een bnef aan Kamerlid Frans
Baert, waarin dit een uitstekend
wetsvoorstel wordt genoemd en
tegelijkertijd nog een aantal suggesties en toevoegingen worden
overmaakt
Hopelijk zullen de parlementsleden van de andere partijen het
VU-voorstel ook aldus benaderen,
opdat onmiddellijk tienduizenden
jongeren aan de slag zouden kunnen!

Nguza

wil

terug

Kapitulatie
Dinsdag verklaarde de Zaïrese
ex-premier Nguza Karl-I-Bond opnieuw met de diktatoriale president van zijn land te willen samenwerken. Deze ommezwaai kan op

„Geen regen kan ons deren,
geen stormen of geweld". Dit
lied was vorige zaterdag voor
de VU-betogers wel zeer
gepast Met meer dan 3.000
stapten ze door de straten van
Hasselt Evenveel
regenschermen als
leeuwevlaggen De kartonnen
sloganbordjes verweekten door
het pletsende water. Kletsnat
zag ik ze staan op de markt van
de Limburgse hoofdstad. Na
bijna twee uur stortbaden stond
het heir nog immer pal en
geduldig te luisteren naar de
toespraken. Mij overviel de
bedenking. „We vragen toch
veel van een deel van het
kader?"
Steeds dezelfden beantwoorden
immers elke oproep. De harde
kern Vlaams-nationalisten die
altijd paraat staat Kongres,
Zangfeest, betoging,
IJzerbedevaart en tussendoor
een aantal avonden gaan
plakken, bussen of adressen
schrijven, om van de klassieke
vergaderingen of bijkomende
meetings niet te spreken. Zij
verdienen er geen frank aan.
Integendeel, ze steken er heel
wat geld aan toe Het gaat bij
de Volksunie met zoals bij de

1-meistoeten of bijeenkomsten
van de kleurpartijen Velen zijn
er trouwens toe verplicht
omwille van de gekregen job of
het baantje bij de vakbond of de
ziekenkas. Ik kjeweer met dat er
bij de anderen geen idealisten
en onbaatzuchtige medewerkers
zijn Maar toch. Bij de Volksunie
zijn er hoegenaamd geen
khënten. Onze kaders en
militanten zijn allemaal
vrijwilligers. Die zich uit vrije wil
inzetten. Gedreven door
dezelfde zorg voor het welzijn
van de hele volksgemeenschap
en van de enkeling binnen die
gemeenschap. Zij worden door
niets of niemand verplicht Zij
voelen het aan als een plicht
elke geplande manifestatie van
de Volksunie bij te wonen. En zij
betalen er nog voor.
Ik wil al de betogers in Hasselt
danken. Door hun aanwezigheid
en onblusbare geestdrift heeft
de Volksunie duidelijk kunnen
aantonen dat zij de partij is die
prioritair wil zorgen voor
tewerkstelling. Werk voor
iedereen in en door een
Vlaamse staat
Wij eisen veel van onze
kaderleden Ik weet het Toch

durf Ik het aan veel van hen te
verwachten. Doodgewoon omdat
zij veruit ons belangnjkste
kapitaal zijn dat we kunnen
investeren om het doel te
bereiken. Wij kunnen niet
rekenen op een stel
ondernemers die, omwille van
een tegenprestatie, rijkelijke en
fiskaal aftrekbare giften storten.
De Volksunie is in haar
eenzame politieke strijd
aangewezen op haar militanten.
Wie de unieke Ofxiracht heeft te
bouwen aan de Vlaamse natie,
kan bogen op een hopelijk
groeiende schare Vlaamsbewuste aanhangers, maar valt
buiten het klassieke
machtsbestel. Z o was het in
't begin, zo is het vandaag, zo
zal het morgen zijn.
Dit Is ons lot Dit Is ook onze
fierheid Met verbeten
koppigheid weigeren we te
buigen Evenmin zullen we
barsten. Samen zullen we
doorgaan!

Vic A N C I A U X

Telefoons
%

Proces Snoeck
Voor het Hof van Beroep in
Luik pleitten de advokaten Mottard en Hoge ten gunste van de
Voerense schutter Snoeck die tijdens een TAK-wandeling de jonge
Vlaming Koen Meyntjens neerschoot.
De ene advokaat sleurde er het
Heizeldrama bij, de andere vermeldde in zijn pleidooi aktiviteiten
van de Gestapo, SS en nazi's.
De voorzitter liet maar begaan.
Zulks kan vandaag de dag nog
allemaal voor een Waalse rechtbank.
Geen illuzies dus over de uitspraak die valt op 27 Juni.

4 M A l ï » m AOvOv

zijn zachtst verrassend genoemd
worden.

Onbegrijpelijk, of sluw
neerd?

Sinds '81 verblijft deze politicus
In ons land en al die tijd ontpopte
hij zich als de belangrijkste oppositieleider in het buitenland tegen
Mobutu. Menigmaal hield hij uiteenzettingen over het onmenselijke Mobutu-regime dat hij, als gewezen medewerker van de president goed kende. Nu wil hij dus terug naar zijn vaderland. Bovendien
wil hij opnieuw een vooraanstaande rol bekleden In het politieke
bestel, aan de zijde van Mobutu!

Afwachten hoe de Zaïrese onderdrukker reageert. Vermoedelijk neemt hij het aanbod van Nguza aan. Dit om naar de buitenwereld toe de kritiek tegen zijn beleid
te weerleggen. Ook de Belgishe
verdedigers en vrienden van Mobutu zullen niet nalaten Nguza's
kapitulatie te gebruiken.

berede-

Enkelen menen dat deze ex-minlster daardoor klaar gehouden
wordt om opnieuw een nationale
funktie waar te nemen. Nog anderen zeggen dat dit enkel te maken
heeft met het feit dat de socialisten, na het overlijden van Major,
recht hadden op een achtste mandaat Vermits de liberalen er eveneens acht en de knstendemokraten zelfs elf tellen.

De rapporten van Amnesty International blijven nochtans onloochenbaar: in deze oude kolonie
van België worden de mensenrechten flagrant met voeten getreden.
Van Acker,
staatsminister

Minister
van staat

Voorzitter Vic Anciaux ontvouwde na de suksesrijke, maar
de betoging voor werk in een Vlaamse staat het SOS-plan
Soberheid - Overleg - Sociaal De Derde Weg die loopt
Vlaams-nationale krachtlijnen en bijgevolg noch links noch
zijn

uitgeregenvan de VU:
volgens de
rechts kan

(foto. studio Dann)

Vrijdag maakte het Hof bekend
dat de Brugse burgemeester
Frank Van Acker, op voorstel van
premier Martens, door de koning
benoemd was tot lid van de kroonraad.

Toch is het ongebruikelijk dat er
zomaar één minister van staat
wordt benoemd. Meestal gebeurt
dit met meerdere mensen tegelijk.
Uit een andere bron vernamen wij
dat dit het gevolg zou kunnen zijn
van interne onenigheid binnen de
SP. waaruit vonge keer wel Willy
Claes en met Frank Van Acker
werd aangeduid om lid van de
Kroonraad te worden. En dit tegen
enkele afspraken in...

Rond deze aanstelling rezen onmiddellijk een hele reeks beshouwingen. Sommigen zien in deze
zoon van Achiel Van Acker zelfs
de informateur na de verkiezingen

Frank Van Acker Is ongetwijfeld een intelligent politicus, maar
van radikale blijken van Vlaamsgezindheid heeft hij vooralsnog weinig blijk gegeven.

Justitieminister Jean Gol heeft
een wetsontwerp in de maak dat
aan gerechtelijke instanties de mogelijkheid wil geven om makkelijker telefoons af te luisteren en
mensen te bespieden. Gol grijpt
de recente aanslagen aan om een
reeks zeer drastische maatregelen op te dnngen.
Het ontwerp-Gol moet echter
een ernstige Inbreuk betekenen
op de persoonlijke levenssfeer
want zelfs verkeersminister De
Croo, eveneens een liberaal, vindt
het te gortig en eist dat het voorstel gewijzigd w o r d t
De franstalige liberaal Gol kreeg
vorige week ook forse tegenwind
van zijn Britse partijgenoten. Het
kwam zelfs bijna tot een breuk op
het kongres van de Europese liberalen, toen de Bntten de eigenzinnige opvattingen van Gol omtrent
ordehandhaving en veiligheid bekampten Uiteindelijk werd een
tussentijds kompromis gevonden:
Gol moet zijn rappwrt helemaal
herwerken
Het IS goed dat Gol eens teruggefloten w o r d t In de regenng
Martens V had en heeft deze
frankofoon al veel te veel vnj spel
En Gols inzichten omtrent de politionele repressie zijn heus met
allemaal zo onschuldig

Gol moet
inbinden
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Niet veel tijd
Zoals bekend is men er vonge
week andermaal in geslaagd de
zaak-Happart in een nieuwe koelkast te proppen Meer dan waarschijnlijk onder druk van frankfone
toppolitici verwees de Raad van
State de zaak door naar het Arbitragehof, waardoor het vonnis
weer verdaagd wordt
Het Davidsfonds verwoordt
precies wat er leeft bij de Vlaamse
burgers, door dit gefoefel wordt
de geloofwaardigheid van de
rechtsstaat volkomen ondermijnd
Het IS voor de Vlaming inderdaad
steeds moeilijker een onderscheid
te maken tussen politieke spitsvondigheden en gerechtelijke uitspraken
„Politieke sluwheid, chantage en
naïviteit hebben van een bendeleider als Happart een figuur van
belang gemaakt, die een steeds
donkerder schaduw werpt op het
politieke klimaat in dit land", zegt
het Davidsfonds Dat eraan toevoegt dat het geval4Happart de
aanstaande parlementsverkiezingen zal beïnvloeden „De Vlaamse
partijen, inz de regeerpartijen,
hebben met veel tijd meer om de
Vlaamse opinie te overtuigen, dat
recht en wet in dit land het laatste
woord hebben"
Voor ons hebben CVP en PVV
reeds lang het laatste greintje
Vlaamse geloofwaardigheid verloren

Schorsing
Ondertussen blijft die ellendige
Happart zijn pesterijen verderzetten Vorige week nog moest de

Limburgse goeverneur de besluiten van de Voerense gemeenteraad voor de zoveelste keer
schorsen
Deze maal omdat de raadsbesluiten met waren overgemaakt
langs de verplichte weg, dit is via
de adjunkt-arrondissementskommissans Wiertz die er zijn opmerkingen dient aan toe te voegen
Happart en zijn bende lusten die
ambtenaar evenwel rauw, aangezien hij de rechten van de Vlaamse raadsleden moet doen respekteren en met aarzelt fouten aan de
goeverneur te melden
De bestendige deputatie van
Limburg vernietigde op haar beurt
de benoeming van een effektief
en een plaatsvervangend O C M W raadslid van Voeren omdat het
noodzakelijke
voordrachtdokument tweetalig was opgesteld,
daar waar de wet eist dat het
eentalig Nederlands moet zijn
In elk normaal demokratisch
land zou een onbekwaam én vervaarlijk heerschap zoals Happart
reeds lang ontzet zijn uit zijn ambt
BIJ gratie van de CVP en PVV mag
deze kerel zijn hatelijke streken
echter straffeloos verderzetten

Rampgebied
De hevige stortregens van vorige week hebben zeer ernstige
schade aangericht in de streek
van Oudenaarde Vooral de bewoners van Ouwegem, Mullem,
Kruishoutem en Huise kregen het
zwaar te verduren De schade
loopt in de honderden miljoenen
Het gebied is tot rampgebied uitgeroepen Behalve de schade aan
gebouwen en huizen is de ravage |

De zg „kop" van de Volksunie-betoging voor werk in een Vlaamse staat De Leuvense mandatarissen eisten
daarbij vooral aandacht voor de moeilijkheden in de eigen streek. Geen regen kan ons deren, dachten de
duizenden nationalisten toen zij door de straten van Hasselt trokken
(toto studio Dann)
heel ernstig voor de land- en tuinbouwers
Aan de slachtoffers is beloofd
dat ZIJ zullen kunnen beroep doen
op de gelden van het rampenfonds Wat met meer dan normaal
IS, aangezien de inwoners van een
Waals dorpje - dat vong jaar door
een windhoos werd getroffen -

eveneens op deze hulp konden
terugvallen Hopelijk duurt het nu
geen jaren alvorens de getroffenen iets zien van dit toegezegde
geld De mensen hebben dringend
hulp nodig en hopen papier betekenen slechts nodeloze kopzorgen bovenop al de andere moeilijkheden

Mont Louis

Zonder publiek
E zullen dus nu stemmen over het verst
strekkende
voorstel.
Zo immers willen het de parlementaire
geplogenheden.
Het
verst strekkende voorstel is, in
de toekomst
belangrijke
cupwedstrijden te laten spelen zonder publiek.

W

Of het voorstel ooit zal gestemd worden, weten we niet.
Wél weten we dat het in alle
ernst gedaan werd, na het Heizeldrama, door erkende
grootheden
van de voetbalsport. Mocht het
aanvaard worden, dan zou meteen de overigens reeds overbodige proef op de som geleverd
zijn dat het al lang niet meer gaat
over een spektakel voor de liefhebbers, maar om een keiharde
wereldwijde
onderneming
die
mikt op en leeft van de elektronische
miljardenpubliciteit.
Voetbal is oorlog, zei destijds
Rinus Michels. En als we de
oorlog, gekombineerd
met het
verst strekkende
voorstel,
nu
eens als voetbal zouden behandelen ? Als we de oorlog nu eens
zouden beperken tot een gevecht tussen professionals,
uitgedragen op een speelveld zonder publiek?
Het systeem zou eenvoudig én
kostenbesparend zijn. De staatshoofden van de
oorlogvoerende
naties zouden verzocht
worden,
zich om 02.45 p.m. aan te dienen
op de grasmat, met het krijgstuig
van hun keuze, vergezeld
door
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een sekondant. Voor de funktie
van sekondant zouden aangeduid worden de ministers
van
Landsverdediging,
die trouwens
dit eufemisme niet langer zouden
hanteren en die zich weer ronduit
minister van Oorlog zouden noemen. België zou aldus op het
slagveld vertegenwoordigd
zijn
door Boudewijn, of als die het
spit heeft door Martens, geassisteerd door Vreven. De heren
Reagan en Gorbatsjov
zouden
tussen de krijtstrepen
treden in
het gezelschap
respektievelijk
van de bevelvoerende Navo- en
Warschaupaktgeneraals.
Mevrouw Thatcher zou met stemverheffing eisen dat voor deze
gelegenheid het verbod om Engelsen tot het stadion toe te
laten, zou worden opgeheven. De
Italianen zouden tossen om te
weten, met welke ploeg ze meespelen. De Hollanders
zouden
een poging doen om de exploitatie in handen te krijgen van de
kantine die de
oorlogvoerenden
tijdens
de slag moet
laven.
Rééds voor de wedstrijd zou in

een uithoek van het stadium enige herrie ontstaan omdat Nothomb luidruchtig bezwaren zou
opperen tegen het feit dat België
vertegenwoordigd
is
door
slechts één der twee gemeenschappen
en drie
gewesten,
waarna hij zich schielijk zou terugtrekken om Waals bloedvergieten te vermijden.
Zwitserland
zou uiteraard de
scheidsrechter
en eventueel nog
ontbrekend
oorlogstuig
leveren.
Om klokslag 03.00 p.m. zou de
oorlog beginnen, zoals gezegd
zonder publiek maar ten aanschouwe van gans de tv-kijkende
wereld. Het geboden
schouwspel
zou niet vreselijk zijn. Hoogstens
na drie minuten oorlog zouden
de verontruste
ouders tot het
besluit komen, dat er geen enkele reden is om de kinderen van
het scherm verwijderd te houden.
Na het fluiten van de eerste
kogels en het ontploffen van een
haastige handgranaat zouden de
oorlogvoerende
staatslieden en
hun sekondanten
zich
immers
ijlings de olympische
kenspreuk
herinneren, dat het
belangrijker
is deel te nemen dan te sterven.
Het overlopen van de Italianen
naar de vijand oiti 03.04 p.m. zou
het begin zijn van een korte
verwarring, waarna vrijwel onmiddellijk
vredesbesprekingen
worden ingezet. Om 03.57 p.m.
zou de oorlog worden afgefloten.
De enige verliezers zouden Hollanders zijn, die bovenop
hun
voorraad drank en broodjes blijven zitten.

Minister van openbare werken
Olivier heeft in Oostende verklaard dat het bergen van het
rampzalige vrachtschip
„Mont
Louis" ongeveer 350 miljoen frank
zal kosten en dat het bijna drie jaar
zal duren eer het wrak gelicht zal
zijn

Bovendien zei Olivier dat de
kosten van de hele zaak ten laste
vallen van de Belgische staat, dus
voor het overgrote deel te dragen
door de Vlamingen Van enige
terugvordering schijnt met langer
sprake te zijn
En hoe ver staat het met de uitvoenng van de mooie beloften om
soortgelijke ongevallen in de toekomst te vermijden"? Bij herhaling
drongen VU-mandatanssen erop
aan dat er werk zou gemaakt
worden van strengere veiligheidsmaatregelen, waaronder een meldingsplicht voor schepen met radio-aktieve lading aan boord
Of moet er eerst een ramp met
vele slachtoffers gebeuren alvorens men daadwerkelijk ingnjpt"?

Onbeschoft!
Zelfs de rijkswacht geeft toe
dat er ernstige fouten gemaakt
zijn bij de preventie en de ordehandhaving in het voetbaltreffen
tussen Juventus en Liverpool, nu
twee weken geleden. Met de gekende rampzalige gevolgen
Ook nadien, bij de zg „afwikkeling" van de zaak bleef het mis lopen Nadat de stoffelijke overschotten naar Italië werden teruggevlogen bleek dat men twee lijken van naam verwisseld had en
dus in de verkeerde kist had neergelegd Ook had men de lichamen,
na de lijkschouwing, met opnieuw
terug dichtgenaaid Wat eveneens
weinig beleefd kan worden genoemd

Tot overmaat van ramp hebben
noch de „officials" van de Belgische voetbalbond, noch de Belgische regering, aan de familie van
de dne Vlaamse slachtoffers hun
rouwbeklag overgemaakt Zogezegd omdat men geen doodsbrief
had ontvangen Van onbeschoftheid gesproken
Minister van binnenlandse zaken Nothomb beweegt zich ondertussen nog steeds alsof er
mets aan de hand is en hij de grote
Europese deskundige is inzake
ordehandhaving

Verkiezingen
Sinds enige tijd doet een eigenaardig gerucht de ronde, nl dat er
toch nog vervroegde verkiezingen
zouden komen Door de meeste
ingewijden wordt deze bewering
als een kwakkel afgeschreven, alhoewel in dit vreemde land mets
uitgesloten is
Vooral de Vlaamse socialisten
opperen deze mogelijkheid Als
'oorzaken' duiden zij op de barslehte overheidsfinanciën, de diskussies rond de herziening van de
grondwet en de rakettenkwestie
in Nederland (met mogelijke gevolgen voor ons land)
Het enige waar wij echt geloof
aan hechten is de affaire omtrent
de verklanng tot herziening van de
grondwet Zoals bekend spreken
de meeste Vlaamse partijen zich
uit ten gunste van een konstituante Om dit mogelijk te maken moet
het huidige parlement echter de
eventueel te veranderen artikels
aanduiden voor dit parlement ontbonden wordt De Waalse kristendemokraten, de PSC van Deprez
en Nothomb, hebben bij herhaling
gezegd dat zij een nieuwe grondwetsherziening in federale zin met
zullen aanvaarden.
Het zou hemeltergend, ja
wraakroepend zijn indien dit onooglijk frankofoon partijtje de stap
naar verdere federalizenng zou
boykotten door de
regering
vroegtijdig te laten vallen Dit kabinet mag er gerust mee ophouden,
want het gevoerde beleid is zonder meer een katastrofe Maar dit
mag met tot gevolg hebben dat de
onontbeerlijke aanpassing van de
grondwet tegengehouden wordt
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Rapporten als elektorale propaganda

Lichtpunten in konjunktuur?
Dwaallichtjes...
Men begint nu, vooral van regeringszijde, goede
verkiezingsargumenten te vergaren. Klassiek is daarbij dat rapporten allerhande worden opgesprokkeld.
Ook over het beleid op sociaal-ekonomisch gebied.
We konden het zo verwachten dat daarbij een
termijnrapport van de OESO, van Parijse ekonomisten, juichkretend wordt geciteerd.
Hoe goed het austeriteitsbeleid van de regeringMartens wel is...

H

ET zou nu plots op ekonomisch gebied allemaal
weer veel beter beginnen
draalen. Zelfs de werkloosheid
zou afnemen.
In realiteit is het zo dat de
werkloosheid voortdurend blijft
toenemen.
Maar men kan natuurlijk cijfers
manipuleren door bijvoorbeeld
een aantal uit het arbeidsproces
gestotenen (zoals bruggepensioneerden bijvoorbeeld) niet meer
te vermelden in de werkloosheidscijfers.

Daarentegen wordt er in toenemende mate gewezen op het feit
dat het „aantal onvoldane werkaanbiedingen" zienderogen toeneemt Dit wil zeggen dat steeds
meer werkgevers vergeefs naar
een werknemer voor een vakante
job uitkijken.
Zulks heeft minder te maken
met werkonwilligheid, dan wel met
het feit dat de scholing van de
werkzoekenden dikwijls te wensen overlaat Ook met het feit dat
dikwijls ruime ervaring wordt gevraagd daar waar vooral de jonge
werklozen nauwelijks kans krijgen
die ervaring op te doen.
Wat de regenng ook met statistieken allerhande bij de hand mag
beweren, de werkloosheid blijft
een grote kanker.
Men blijft maar goochelen met
nepstatuten waardoor een komplete (momenteel jonge) generatie
verstoken blijft van een vaste
loopbaan, en goede bijscholingskansen via bedrijfservaring.

de personenbelasting de globale
fiskale druk in de komende jaren
nog zal toenemen. Tal van mechanismen werken dit in de hand en
ze werden door de veelbelovende
regering niet voor wijziging aangepakt

Streefdoel gemist

In de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven, waar de sociale gespreksf)artners mekaar vinden,
heeft men de ramp van de belastingdruk indringend onder de loep
genomen. Op basis van de '85-'89
prognose van het Ranbureau.

In nog andere ekonomische
rapporten — onder meer van studiediensten van banken — wordt
erop gewezen dat de ekonomische konjunktuur bijwijlen kleine
lichtpunten vertoont
Maar, zo wordt er aan toegevoegd, men kan er zich niet op
blindstaren, want het zijn eerder
dwaallichtjes.
In verschillende sektoren bijvoorbeeld heeft men, na een korte
opflakkering, af te rekenen met
een vermindering van de exportmogelijkheden. Wat tjetekent dat
voor die bedrijven hun konkurrentiepositie alweer in het gedrang
komt

Daar is men tot de konklusie gekomen dat zelfs met een mogelijke (elektorale) vermindering van

Sommigen worden tegelijkertijd
ook getroffen door een daling van
de afzet in eigen land, bijvoorbeeW

stelt: „dat de budgettaire saneringen te weinig zijn gebeurd door
echte besparingen maar wel vooral cijfermatig zijn bereikt door teveel belastingverhogingen."

de kleinhandelszaken in de sektor
van de voeding. Voor velen bereiken buitenlandse orders zelfs niet
het niveau van '83.
Daling van de omzet en gelijktijdige verhoging van de belastingdruk heeft onmiskenbaar als fataal
gevolg vermindenng van het personeelsbestand, toename van de
werkloosheid
Toch brengen veel bedrijven
grote inspanningen op om meer
mensen in hun onderneming aan
het werk te zetten.
Getuige hiervan is de evolutie
bij het afsluiten van nieuwe kollektieve
arbeidsovereenkomsten
(CAOs).
Realistisch is, volgens' diverse
waarnemers, als gevolg hiervan te
verwachten dat 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen.
Dat is een prestatie die de betrokken ondernemers op hun palmares mogen schrijven. Maar in
het besef dat er, officieel, in dit
land nog immer zo'n 600.000 werklozen zijn, is die tewerkstelling van
de 10.000 duidelijk slechts een
druppel op een gloeiende plaat

Onverminderd miljarden
voor Waalse staalbaron
Nu reeds sinds verscheidene jaren wordt bij herhaling de vraag gesteld naarpreciese cijfers over de omvang van de miljardensteun aan het Waalse staalbedrijf Cockerill Sambre. Een onderneming waarvan
zelfs Gandois nu openlijk durft te bedenken dat er tot
bij de leiding een verderfelijke mentaliteit heerst

M

INDER omwille van de
tewerkstelling, maar telkens met het oog op de
redding van de dienstdoende nationale regering werden verse miljarden in Luik en Charleroi door

een legertje banklopers aangevoerd.
Telkens gemeenschapsminister
Hugo Schiltz in de Kamer ekonomieminister Mark Eyskens interpelleerde over de ware toedracht

van de enorme geldtransakties
p)akte deze uit met wazige banaliteiten en would-be amusante replieken.
Desondanks zijn er cijferberekeningen gemaakt die een, zij het
slechts bij benadenng, konkrete
idee geven over de inspanningen
die de belastingbetalers zich —
gedwongen — getroosten om een
zieltogend Waals staalbedrijf van
de ondergang te redden. Hoewel,
het blijkt nog immer een lang
uitstel van exekutie te zijn. Een
vaandelvlucht die de volgende generaties nog lang peperduur zullen
betalen.
Al was het nog maar voor de

Hoge
ingangsdeur
Reeds eerder hebben de Parijse ekonomisten merkwaardige
vaststellingen en aanbevelingen
ten beste gegeven.
Nu ook weer wat betreft de
sociale uitkenngen: „de werkloosheidsuitkeringen in het bijzonder
hebben een veel te hoge ingangsdeur, maar een erg smalle uitgangsdeur."
De OESO-studaksen dienen
hun klok eens dringend bij te
draaien.
Anderzijds konden zij er ook
niet naastkijken dat het regeerbeleid van Martens V niet beantwoordt aan wat eerder door de regering zelf was vooropgesteld.
Om uit de (budgettaire) krisis te
geraken dienen besparingen vooral te geschieden door een beperking van de uitgaven. De OESO

Waalse staalbarons zijn er met de jaren maar met in geslaagd Cockerill-Sambre te saneren, hetzij herstruktureren, zoals het zoetgevooisd heet Destijds Vanderstrick (foto) niet de voorbije jaren Jean Gandois met De
nieuwkomer Levy zal de politiek van zijn voorgangers voortzetten en de overheidssubsidies gretig bliiven
binnenrijven.
,^,^ ^ ^ „ „ ,

De regering heeft bij herhaling,
van ondernemingen en burgers
extra-inspanningen gevraagd Op
het gebied van inleveringen, ook
wat betreft toename van de belastingdruk.
Ook wat betreft nieuwe arbeidsplaatsen haalt de regering
haar vooropgezette streefcijfers
niet
Inmiddels blijft men lustig op
schabouwelijke wijze miljarden
pompen in de „nationale sektoren". Het blijft gaan om in hoofdzaak de redding van CockerillSambre dat door konsulent Gandois vandaag geen goede kansen
op slagen meekrijgt
Ondanks die tientallen miljardeninjekties die vier keren werden
verricht
Mocht de regenng dat geld zinnig besteed hebben voor een toekomstgerichte
tewerkstellingspolitiek, er zouden vandaag niet zo'n
enorm aantal gezinnen een beroep moeten doen op de nu ook
door de OESO gelaakte sociale
uitkenngen. (hds)
betaling van de intresten op de
enorme schulden van de staat

183 plus
150 miljard
Echt nieuwe berekeningen zijn
het niet maar zopas pakte het
franstalig studiecentrum CRIPS uit
met een studie over de geldinjekties in de vijf nationale sektoren.
Het zijn cijfers die beslist voor
de jongste jaren een extra aanvulling behoeven
Voor wat genoemd wordt de
„herstrukturering" wordt van januari 7 9 tot einde '82 een overheidssteun van liefst 183,1 miljard
frank gemeld Dient daarbij opgeteld te worden het bedrag van
141,8 miljard aan verleende staatswaarborgen
Staatswaarborgen
betekent
niet meteen staatsuitgaven, maar
na verloop van tijd kan zulks wel
het geval zijn. Zoals zopas met het
„vierde staalplan" waarbij op
150 miljard frank Cockerill-Sambre liefst 119 miljard schuldbewijzen omgetoverd ziet in kapitaalbewijzen
De gemelde ruim 183 miljard
(dus slechts tot einde '82 uitgegeven) diende uiteraard ook voor
een stuk voor de steenkoolnijverheid, holglas (men weet nu wat
met Verlipack gebeurd is), voor
scheepsbouw en tekstiel
Onmiskenbaar evenwel werd
gans het subsidiesysteem, ook het
creëren van vijf bijzondere nationale sektoren, ontworpen ten behoeve van de Waalse staalnijverheid
Een bednjf waar men zich, zoals
Gandois stelde, eerder voelt als
rechthebbende van openbare onderstand dan als verantwoordelijke voor produktieresultaten
Een houding die inmiddels werd
beloond met tientallen miljarden
(200?) overheidssteun. Je moet
het maar klaarspelen.
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Bob Maes:

„Na kompensaties,
klok terug naar
unitarisme"
Met de begroting Openbare Werken loopt het volkomen mis. Men slaagt er
maar niet in de kredieten in nieuwe banen te leiden, af te bouwen of te
heroriënteren.
Blijven investeren in autowegen en administratieve gebouwen is al te gek. Blijven omspringen met kompensaties aan Wallonië omwille van Vlaamse dijken en
havens is sedert lang te gek. En overtollige gelden lukraak uitstrooien over de gemeenten is waanzinnig. Ook al omdat de gewesten op een perfiede manier bij de
bok worden gezet
Beter ware het, aldus Bob Maes en Oswald Van Ooteghem, te besparen, arbeidsintensieve bouwprojekten aan te moedigen en te regionalizeren.
K bezweer de regering elke
maatregel te vermijden die
de krisis in de bouwnijverheid
kan verergeren". Aldus stak Oswakl Van Ooteghem van wal in
zijn begrotingsontleding. En het
klinkt geenszins overdreven. In
1976 werden nog 76.176 woningen gebouwd. In 1983 waren er
dat 28.027. Elke maatregel om de
bouvt/krisis te verzachten moet
dan ook genomen worden, zeker
behouden blijven. Zo de 6 %
BTW-heffing.

I

Maar bij het debat over de
fiskale en andere bepalingen wonnen Grootjans en zijn liberale kollega's het pleit Het amendement
van Firmin Debusseré om de heffing niet op te trekken tot 17 %.
werd verworpjen. Ondanks een
eerder pleidooi van diezelfde partij, 't Kan verkeren...

Verspilling troef
Voor de Vlaamse aannemer
komt er dan nog bij dat hij in
Walloniè geen opdrachten meer
krijgt Trouwens, bij de toewijzing
van de kredieten van Openbare
Werken wordt de Vlaamse gemeenschap reeds jaren benadeeld. Dat blijkt voldoende uit de
tabel die hierbij afgedrukt staat
Voor de wegenbouw, de waterwegen en de gebouwen kreeg
Vlaanderen van 1980 tot 1984
amper 33.49 % van de kredieten
Een derde dus voor 58 % van de
bevolking. Een minderontvangst
van 43 miljard!
De pasklare dooddoener luidt
dan, dat Vlaanderen bijna integraal
met de kredieten voor havens en
dijkversterkingen gaat lopen.
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Maar zelfs met inbegrip daarvan is
Vlaanderen geen slokop: in het
totaal verwerft het 52 %.
Omwille dus van de Vlaamse
havens en dijken wordt jaarlijks
alle kompensatie het merendeel
van de gelden voor wegen in het
zuidelijk landsgedeelte besteed.
Bob Maes: „Ik ben het ermee
eens dat iedere gemeenschap zijn
rechtmatig en noodzakelijk aandeel krijgt van de bestedingen van
de staat, maar een kompensatieverdeling in elk departement is
totaal uit den boze en kan alleen
tot verspillingen leiden. Deze kompensatiepolitiek is één van de
hoofdoorzaken van de t}elabt)erde toestand van de staatsfinanciën".

„Bijstandsplan"...
Bij deze jarenoude, haast klassieke benacjeling van Vlaanderen
voegt zich vandaag een nieuwe
uitvinding van de Waalse liberaal
0//wer.
Daar de meeste infrastruktuurwerken voor wegen achter de rug
zijn. zou een weldenkend mens
kunnen van oordeel zijn dat de
kredieten voor het Wegenfonds
afnemen. Niets is evenwel minder
waar. In 1982, 1983 en 1984 werden respektievelijk 38 miljard,
43 miljard en 46,5 miljard uitgetrokken. Dit jaar zou het om 50 miljard gaan.
De lobby van het Wegenfonds
lijkt zichzelf wel in leven te hou-

den. En aan kreativiteit ontbreekt
het daarbij niet
Vooreerst enige „interne" kostenverhogende faktoren. De uitgaven voor het huren van lokalen
stegen van 43 miljoen in 1983 tot
152 miljoen in 1985. De verbruikersuitgaven voor het betrekken
ervan liep)en op van 1.6 miljoen tot
27 miljoen. En de energiekosten
eksplodeerden van 3.5 miljoen tot
23 miljoen in 1985. grotendeels als
gevolg van de ingebruikneming
van toren nr. 3 in de Noordwijk.
Een andere faktor is de verlichting van de wegen. Dit jaar een
kost van 1.9 miljard en volgens
Bob Maes op de duur onbetaalbaar. Zonder te pleiten voor een
volstrekte duisternis, is de VUsenator toch van oordeel dat het
met de helft van de huidige verlichting even goed kan.
Blijkbaar moet er Olivier dan
nog een 10 miljard resten. En
daarmee bedacht hij een „bijstandsplan" voor de ondergeschikte besturen, provincies en
gemeenten. Een eerste miljard
trok hij uit voor „gevaarlijke verkeerspunten", en zowat 7 miljard
voor allerlei beperkte wegeniswerken en werken tegen wateroverlast Deze twee initiatieven
werden reeds in een wetsontwerp
gegoten, een derde kiemt nog: het
onderhoud van geklasseerde monumenten.

Kredieten Openbare Werken 1980-1984
Vlaanderen
miljard, fr.
%

Wallonië
miljarcl. fr.
%

Brussel
miljard, fr.
%

Totaal

Wegen
Waterwegen
Gebouwen

37,755
13,356
12,558

35
3155
31.45

60.108
23.521
11203

55.72
5556
28,1

9.955
5.454
16.173

923
12,88
40,49

107.870
42.331
39.934

TOTAAt

63,669

33.49

94,832

4938

31,582

16.61

190.135

Havens,
di^versterkJngen
en stuwdammen

78,336

94,77

4.318

5.23

—

—

82.654

142.005

52.06

99.150

3635

31582

11.58

272,789

ALGEMEEN
TOTAAL

W-JtJH-ilï8

B. Maes: „Kompensaties werken
verspilling in de hand".

Voor Waalse
vrienden
Moet het gezegd dat deze plannen uiterst welkom klinken in de
oren van gemeenten en provincies? Alleen, ze zijn flagrant in
tegenstrijd met de bevoegdheden
van gemeenschappen en gewesten. Wat Olivier doet is niet min of
niet meer dan „een georganizeerde omkoperij" van de gemeenten,
gericht tegen de Vlaamse en
Franstalige gemeenschap.
Het verzet van voorzitter
Geens van de Vlaamse regering
was maar met mondjesmaat
Waaruit diens tweeslachtigheid
nog maar eens blijkt! Wanneer
Hugo Schiltz hem dan toch wat
verder krijgt in zijn verzet reageert Olivier brutaal en dient snelsnel zijn wetsontwerpen in.
De staatshervorming dus nog
maar eens verkracht Bovendien
een kruis over het Initiatief van
de Vlaamse regering, om via het
jonge investeringsfonds tot een
objektieve behandeling van de
gemeenten te komen. Of dacht u
dat Olivier objektief te werk zal
gaan? De Waalse vriendjes zullen er wel bij varen. Ten koste
van een goed bestuur. Ten koste
van de Vlaamse staatshervorming.

Mffi

SENAAT
Oef, het einde
nadert

dat de regering geen resultaat
heeft geboekt Even mager zijn de
adelbrieven die ze kan voorleggen
op het vlak van de gezondmaking
van de openbare financiën Nog
steeds worden er leningen aangegaan en het tekort daalt niet

De onderwijswet en de sociale
bepalingen van het geaktualizeerd
herstelbeleid van Martens zijn
door de sluizen van de kamer De
fiskale en andere bepalingen volgen deze week in de senaat

De aangekondigde belastingvermindenng ruikt dan ook sterk
naar elektoralisme „Gelet op de
belabt)erde
toestand
van
de
staatsfinanaen is zij zonder bijkomende maatregelen niet mogelijk
Gevreesd moet worden dat zij
vooral de meer begoeden zal ten
goede komen en de meer behoeftigen zal treffen"

Alleen reeds de omschrijving
van het wetsontwerp — fiskale en
andere bepalingen — maakt duidelijk dat het om een heterogeen
allegaartje gaat Niet minder dan
6 kommissies kwamen er bij te
pas Resultaat 6 deelverslagen
Voor de meerderheid maakt dit
weinig uit Tegen om het even wat
knikt ZIJ ja Maar het blijft een
ongelukkige manier van wetgeven, die het ook de oppwDsitie lastig
maakt Zeker wanneer deze opbouwend wil meewerken en vanuit die ingesteldheid kan instemmen met bepaalde onderdelen Z o
herbergt het ontwerp de subsidienng van de internaten van het vrij
gesubsidieerd onderwijs, waar de
V U al jaren op aandringt
In het algemeen evenwel kon
Frans Van der Eist rustig zijn
bezwaren tegen het regeringsbeleid herhalen Van de beloften is
mets in huis gekomen
In de eerste plaats geldt dit voor
de plaag van de werkloosheid Een
vergelijking van de cijfers van
1981 met die van het reëel aantal
werklozen van vandaag bewijst

F Van der Eist „Belastingvermindering ruikt naar elektoralisme"

KIMER
Pachtwet op
slappe koord
Zowat alle partijen dienden de
jongste jaren voorstellen in om
aan de pachtwetgeving te sleutelen Een bijzondere kommissie

PARLEMENTAIRE

SftOKKElS
| % E kamerzitting van vonge week
"
werd haast volledig getekend
door het Heizeldrama Eerst was er, tijdens de rouwhulde, de scherpe kritiek
van voorzitter Defraigne op de ordediensten en dus onrechtstreeks op de
regenng Deze uitval deed heel wat
stof opwaaien

aangepast werden aan de Europese
richtlijn van december 1977 Als verslaggever trad Hugo Schlltz op

I t l l ELDEN we nog dat de wetten op
• ' ' • de kredietinstellingen eindelijk

Niet perfekt Maar, aldus Jo
Belmans, „niet zelden was het een
dansen op een slappe koord, met
geven en nemen, met een moeizame verzoening van belangen en
opvattingen"
De
overtuiging
stond evenwel voor dat enkel een
eerlijk vergelijk onduldbaar uitstel
zou kunnen voorkomen Zulks
verklaart trouwens de stemming in
de kommissie 9 stemmen voor,
10 onthoudingen, geen tegenstem

Loopbaan-zeker
Het vergelijk voldoet het V U kamerlid dan ook met helemaal
Geslaagd is zijns inziens wel de
doelstelling om bepaalde hardnekkige misbruiken weg te werken

Luidens de officiële gegevens van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid is de regering Martens V er in
twee jaar tijds in geslaagd bijna 100.000 jobs te vernietigen.
Inderdaad, eind 1981 waren er in België 2.908.492
werknemers onderworpen aan de RSZ. Eind 1983 bleven er nog 2.816.140 over. of 92.352 minder
Dit betekent dat in die periode, onder de regering
Martens, elke werkdag 200 mensen hun baan hebben
verloren!

T

OEN Martens V aan het
bewind kwam, bestond
België 150 jaar
Tijdens die 150 jaar had dit land
een schuld van 2 500 miljard opgebouwd Op 4 jaar tijd zal de huidige regenng die 2500 miljard
schuld verdubbeld hebben tot
5000 miljard
Dit betekent gedurende 4 jaar
een toename van de schuld met
1,75 miljard fr per dag, zon- en
feestdagen inbegrepen'

Vier jaar lang, dag en nacht, een
toename van de schuld met 74 miljoen fr per uur, of 1,25 miljoen fr
per minuut of 20 000 fr per sekondei
Oswald

Van

Ooteghem

Blauwe versnelling
Onder de huidige regering heeft
de belastingdruk ongekende afmetingen aangenomen Onder de
blauwe ministers van financiën betalen de belastingplichtigen zich
blauw Dat is het resultaat van de
blauwe versnelling

Martens V verdient de bronzen
medaille van de belastingen, de
zilveren medaille van de schulden
en de gouden medaille van de
werkloosheid
België is kampioen'
Eurofjees knsiskampioen'

Een beurskrant kende de regenng Martens V dan ook de bronzen medaille van de belastingen
toe België kent de derde hoogste
belastingdruk van Europa

Het IS hoog tijd dat Wilfned
Martens een einde maakt aan zijn
sportieve prestaties, in het belang
van dit land en zijn inwoners

Maar die krant was jammer
genoeg onvolledig

Oswald Van Ooteghem,
VU-senator.

Zeer verheugend zijn de versoefjeling in het recht van voorkoop en vooral de invoenng van
een systeem van loopbaanpacht

"TPOT slot werd dan op voorstel van
•
het FDF een parlementaire onderzoekskommissie opgencht Deze
telt 9 leden en heeft dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter Tegen 6 juli wordt een verslag ingewacht
Namens de VU zetelt Frans Baert

• NZAKE de onderwijswet beklem• toonde Franz Vansteenkiste nogmaals dat de maatregelen die betrekking hebben op de interne organizatie
van de universiteiten, de bevoegdheden van de Gemeenschappen aantasten

werd opgencht En na 5 jaar diskussie, wikken en wegen, kwam
een geglobalizeerde aanpassing
van de pachtwet tot stand

Z o het camoufleren van de pacht
als tijdelijk vruchtgebruik of seizoenpacht

WERVOLGENS kwam de hoorzit"
ting van de kommissie Binnenlandse Zaken Daarop erkende luitenant-generaal Bernaert van de Rijkswacht dat zijn korps zware fouten
beging bij de ordehandhaving

"^OWEL bij het ontwerp houdende
^
sociale bepalingen als bij de onderwijswet heeft de VU-fraktie zich
onthouden De sociale bepalingen bevatten wel een aantal lovenswaardige
korrekties, maar onhoudbaar zijn volgens Paul Van Grembergen de volmachten die de regenng zich toeeigent

Voeg bij deze bezwaren de
afremming, ja zelfs de terugdnnging van de staatshervorming in
konfederale zin en „wij zijn blij dat
aan deze reaktionaire
regeringsperiode een einde komt"

België
kampioen!

Dit laatste is fundamenteel
„Jonge landbouwers krijgen nu de
kans om voor geheel hun loopbaan een pachtkontrakt af te sluiten Dit dient zijn zekerheid, terwijl
ook de verpachter van meetaf
weet waar hij aan toe is"

Een paar dagen geleden pakte
de PVV uit met een relanceplan
voor de t>ouwsektor Daarin pleitte
ZIJ onder meer voor een behoud
van de tot 6 % verlaagde BTW
Hierdoor aangemoedigd diende
senator Firmin Debusseré
een
amendement in bij het ontwerp
houdende fiskale en andere bepalingen ook na dit jaar zou het
BTW-tarief van 6 % voor de
bouwsektor blijven gelden
De senatoren van de PVV
stemden tegen Over schijnheiligheid gesproken I

Spijtig vindt Belmans dat een
aantal knellende problemen met
aangeraakt werden Bij wijze van
voorbeeld citeerde hij de maximum-pachtprijzen, de braakliggende gronden, de fiskale kompensaties voor verpachters en de potsierlijke toestand bij verpachting
door de openbare besturen
Deze onvolkomenheden en gebreken doen evenwel mets af aan
de omvang van het gepresteerde
werk De nieuwe pachtwet houdt
een ernstige verbetering in De
VU-fraktie stemde dan ook positief Slechts 4 kamerleden, waaronder Nols, stemden tegen
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Duizenden trokken in gietende regen door
Hasselt voor:

Werk in een
Vlaamse staat!
HASSELT — De regen bleef aanhouden tot even
na de toespraken. Desondanks stapten ruim 3000 nationalisten doorheen de straten van de Limburgse
hoofdstad om de eis voor „Werk in een Vlaamse
Staat" kracht bij te zetten.
De geslaagde afronding van de VU-voorjaarskampagne. En tevens het bewijs dat de Vlaams-nationalisten klaar staan voor een uitputtend najaar, met
ontzettend belangrijke verkiezingen in december.

W

IE had dit kunnen denken"^ De voorbije weken mochten wij ons
verheugen in een heerlijk zomerweertje Hoe meer zaterdag naderde, hoe slechter het werd. De
hele betoging lang gutste het water neer en tijdens de redevoenngen regende het zelfs pijpestelen.
De meeste manifestanten
waren
bijgevolg nat tot op het vel Wij zagen moeders een
nabijgelegen
kousenwinkel
binnenhollen
om
hun kinderen nadien nog enigszins
droge voeten te kunnen geven.
De meegedragen pankartes met
slogans hingen er troosteloos bij
De koffiehuizen rond het marktplein deden gouden zaken.

Eksamentijd
Ook het tijdstip, begin juni,
speelde de organisatoren
parten
Voor de meeste jongelui zijn dit nu
de kwade dagen Blok en examens weerhielden velen van deze
dagtrip naar Hasselt
Toch waren meer dan 3000
VU-militanten ingegaan op de uitnodiging om te betogen voor werk
in een eigen Vlaamse staat en
tegen Happart Ook de kollega'sjournalisten erkenden dat dit een
krachttoer
was Opvallend was
voorts dat er, behalve een flinke
vertegenwoordiging
uit de gastprovincie, veel betogers uit de
andere arrondissementen
naar
Hasselt waren afgezakt
Waarbij
men dient te bedenken dat de
Westvlamingen reeds van 8 uur 's
ochtends onderweg waren

Na de betoging ontpopte Limburg zich als een biezonder attentvolle gastprovincie. De n'iet-Umburgse VU-afdelingen werden in
een gemeente naar keuze ontvangen voor een gevarieerde namiddag. De berichten die wij daarover
vernemen klinken uitermate posA
tief
I
Overal werd de betogers een
warme ontvangst bezorgd, met
broodjes en Limburgse taarten in
overvloed Maar ook hier was de
weermaker spelbreker
Geplande
wandelingen of
natuurexplorates
konden met doorgaan, men was al
nat genoeg Meestal werd dit dan
opgelost door een rondrit in de
streek, met hier en daar een bezoekje aan een kerk of museum

Happart,
bendeleider
De Limburgse
gastgemeenten
verdienen lof en dank voor de
puike manier waarop zij de afdelingen ontvingen In veel gevallen
mondde dit gebeuren trouwens uit
op een heuse
verbroedenng,
waarbij afspraken
werden gemaakt voor een tegenbezoek

Alleen zij die Voeren uitgekozen hadden werden
onaangenaam verrast
Bendeleider-burgemeester Happart had de ordestnjdkrachten verwittigd en Voeren uitgeroepen tot bedreigd gebied.
Met
als
gevolg
dat
honderden njkswachters de wegen naar de Voerstreek
kontroleerden en dat deze mooie Vlaamse gemeente de aanblik bood van
een belegerde vesting. Even stuurde de Happart-militie ook echt af
op heibel, toen de gemeentesekretans een bevel aan het restaurant
San Marbno bezorgde,
waarin
stond dat dit eethuis met in orde is
met de brandbeveiliging
Alhoewel
dit Vlaams huis nog zeer onlangs
werd uitegrust met alle mogelijke
voorzieningen.
Deze
Happartstreek was uitsluitend gencht tegen de VU-leden die daar het
middagmaal gebruikten
Aanvankelijk dienden ook alle
Vlaamse symbolen verwijderd van
de autokars, maar na overleg
werd dit toch toegestaan (Voor
een ooggetuigeverslag van deze
Voerense moeilijkheden
verwijzen WIJ naar onze regionale benchtgevingJ
Een terechte
opmerking
bij
deze incidenten betrof het verschil
in aanpak vanwege binnenlandse
zaken Wanneer bezopen en opgehitste Engelse supporters keet
komen schoppen is de rijkswacht
nauwelijks aanwezig, maar wanneer dne bussen met Vlamingen
naar tiet Vlaamse Voeren njden is
de arm der wet heel manifest
present
Wat nogmaals bewijst dat Nothomb onbekwaam is en moet
afgezet worden, liefst zo vlug mogelijk en best samen met Happart
(pvdd)

Of hoe een Aalsterse kamavalkop ook dienstig is in een
VU-mamfes tatie
(fo^^ ^^^ oann)

Annemie Van de Casteele:

,Noodzaak van
werklozenbegeieiding'
ARTENS V voert niet alleen het meest antiVlaams en antisociaal beleid, maar ook het meest vrouwonvriendelijk beleid sinds jaren.
De pnlle rechten van vrouwen, na
jarenlange akties afgedwongen,
dreigen opnieuw verloren te gaan.
(J

M

Ook jongeren zijn de slachtoffers Straks verlaten duizenden
jongeren voorgoed de schoolbanken Voor het overgrote deel
wordt de konfrontatie met de volwassen wereld een katastrofe- zij
worden, na een lange wachttijd,
veroordeeld tot de dagelijkse
stempelkontrole ( J Veel jongeren ervaren de dagelijkse stempelkontrole als frustrerend Zij lopen
het gevaar hun kennis en ervanng
te verliezen. Zij lopen het gevaar
hun geloof in zichzelf te verliezen
( .) Een hele generatie dreigt door
een gevoel van nutteloosheid en
moedeloosheid verloren te gaan
( ) De krisis is geen ekonomische
krisis alleen, het is een maatschappijknsis ( J
Het
Vlaams-nationalisme
is
meer dan de inzet voor de veran-

dering van politieke strukturen.
Het 18 vooral de inzet voor een sociaal-rechtvaardiger
maatschappij"

Raadslid Van de Casteele: „Wij
willen dat de opvoeding van kinderen erkend wordt als zo'n maatschappelijk
verantwoorde
taak,
dat recht geeft op een supplement
bovenop het
minimuminkomen"

Kamerlid
JaakGabriëls:

,De les van
december'

Zowat alle nationale mandatarissen waren present Een indrukwekkende groep, ongetwijfeld
Al
zou het natuurlijk aardig zijn indien
deze ploeg op 8 december nog
zou verruimd worden Ook talrijke
gemeentemandatarissen
stapten
mee op De vele sjerpen rond de
buiken van burgemeesters
en
schepenen illustreerden de belangrijke rol die de VU in de lokale
besturen vervult

Limburg
ontvangt

ED onze mijnen is met z *
maar een slogan, maar voor
ons een eis om de 35000
gezinnen die rechtstreeks of onrechtstreeks van de steenkoolindustrie afhangen zekerheid te geven ( ) De V U eist dat Vlaanderen over de haar rechtmatig toekomende middelen beschikt om
een toekomstgericht beleid te
kunnen voeren ( )

Alhoewel de zon verstek gaf,
liet de lange sliert toch een erg
kleurige, en vooral gele indruk na.
Kleurig door het rijke gamma aan
voorradige
regenvestjes
en schermen, geel door de vele afdelingsvlaggen
Jammer dat WIJ
geen kleurenfoto's
kan afdrukken.

Het IS onduldbaar dat Vlaanderen nog steeds geterronzeerd
wordt door 'n Waalse Eurobandeleider Dit is enkel mogelijk door de
schuldige medeplichtigheid van de
on-Vlaamse meerderheidspartijen
CVP en PVV ( ) Laat 8 december
voor al die bewindslieden een
heuglijke les zijn"
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Paraplu's, doornatte manifestanten, neerhangende
zomerse betoging had moeten worden.

vlaggen en loodzware

spandoeken

Het beeld van w^t een
(foto: studio Dann)

w^t
Voorzitter Vic Anciaux:

„Ons SOSprogramma
uitvoeren!"
De gespierde slottoespraak werd gehouden door
algemeen voorzitter Via Anciaux. Hij belichtte op
bevattelijke wijze de VU-inzichten, die hij als een SOSprogramma omschreef: Soberheid • Overleg - Sociaal

M

ET deze betoging, aldus
Anciaux, wou de VU
een antwoord geven
aan de mooipraterij van Martens,
die steeds orakelt dat het beleid
van de huidige regering moet
voortgezet worden. De VU heeft
er geen moeite mee te erkennen
dat het tijd werd om de ekonomische draagkracht te herstellen,
maar de regenng doet aan volksverlakkenj door alleen de konkurrentiekracht van de bedrijven te
benadrukken. Gedurende vier jaar
heeft Martens de inlevenng voorgesteld als een maatschappelijk
doei op zichzelf en dit zonider te
besparen op de miljarden nutteloze uitgaven. Ook hekelde Anciaux
dat de regering duizenden mensen van de lagere sociale klasse
naar de armoede heeft gedreven.

Derde Weg
Vk; Anciaux verwierp het neo-liberale regenngsbeleid, maar evenzeer het socialistisch alternatief.
Ook het opdrijven van de polarlzatie, zoals dit door de liberalen en
socialisten wordt gedaan, genoot
geen genade van Anciaux. De VU
stelt daartegenover een Derde
Weg.

Gezien de katastrofale overheidsfinanciën zal er inderdaad
nog enkele jaren een sober beleid
moeten gevoerd worden, wat niet
gelijkstaat met een inleveringswoede. De staat zelf moet sober
zijn en alle nutteloze geldverspillingen schrappen.
Dit soberheidsbelekl moet bovendien uitgestippekl worden in
overleg met alle betrokken verantwoordelijken. ,^ls volksnationalis-

ten verwerpen wij het konfiiktmodel Alleen in een model van samenhongheid ligt een uitkomst uit
de krisis".
Ten slotte moet het beleid alle
sociale korrekties aanbrengen aan
de vrije marktekonomie, de sociale
zekerheid en de fiskale wetgeving
die nodig zijn ons een rechtvaardige samenleving te verzekeren, die
gelijke kansen biedt aan iedereen.

Werk!
De eerste zorg bij dit alles moet
gaan naar de tewerkstelling. Alle
beleidsbeslissingen moeten in een
globale strategie gericht worden
op de stnjd tegen de werkloosheid. De VU wil echter niet langer
wachten op de regering en daarom werd het spoedplan — dat
onmiddellijk werk kan verschaffen
aan tienduizenden jonge werkzoekefKlen — reeds ingediend. „Dit
kan onmkJdellijk goedgekeurd
worden als ook de andere partijen
meewillenl".
Volledige tewerkstelling zal
echter pas mogelijk worden nadat
de Belgische staatsstruktuur is
omgevormd in konfederale zin:
JDe Vlamingen moeten zo vlug
mogelijk hun toekomst in eigen
handen nemen, op sociaal-ekonomisch en financieel gebied".
Daarvoor is een grondwetsherziening nodig en dus moet de VU
op 8 december de verkiezingen
winnen, „om een Vlaams-nationale
stemp)el te drukken op die grondwetsherziening. Maar niet alleen in
het parlement moet de Vlaamsnationale stem krachtig doorkliriken, ook in de Vlaamse regering!",
verklaarde Vk; Anciaux.

Kamerlid Willy Desaeyere:

Voorzitter Anciaux: „Bij de onvermijdelijke botsing tussen de Vlaamse
regering en de B^gische regenng, moet de Volksunie zo sterk mogetfic
aanwezig zijn."

„Martens zelf
is medeschuldigf f
ANNEER wij hier vandaag
betogen, dan is dit omdat
wij deze regering kwijt
willen, omdat wij vinden dat deze

W

regering de verkeerde keuzes
heeft gedaan. O Deze regering
heeft gekozen voor de produktie,
maar daarbij heeft zij de tewerkstelling totaal maar dan ook totaal
verwaarioosd en opgeofferd. (_)
Het spaarplan van Martens legt
gans de last van de inlevering op
de last van de arbeid, op de kreativiteit op het initiatief Het roerend
Inkomen daarentegen, de intresten en de kapitaalsinkomsten werden systematisch ontzien en vrijgesteW. U " .
Ondanks de regen was er toch sfeer. Een eerder ongewoon zicht: op de
tonen van een volkswijsje voeren minister Shiltz, kamerlid Vanhorenbeek en EuropaHementslid Kuijpers een rondedansje uit tfoto: Ousar)

Kamerlid-burgemeester Jaak Gabriels: „Door massaal aan de oproep tot betogen gevolg te geven
wordt ook voor de buitenwereld
duidelijk dat het ons ernst is met
onze eis voor werk in een Vlaamse staat Bedankt omdat u mee opstapte'".

Professor Desaeyere. „...niet hoeveel produceren, maar hoe
produceren is de vraag >"

Ria Geeraerts, tiekerKl vanop het
jongste Zangfeest probeerde de
verkleumde militanten op te vrolijken
(foto; Dutar)

Verschillende kompels stapten mee op in hun werkplunje.
(foto studio Dann)

13 JUNI 198S

wr

10

Tijdens boeiend en drul< bijgewoond
tweedaags colloquium

EVA pleit voor
Senaat van de regio's
Eind vorige week greep er op de zetel van het Europees parlement in Brussel
een belangwekkend tweedaags colloquium plaats van de Europese Vrije Alliantie
(EVA).
Zeker in de Vlaamse dagbladpers is deze internationale bijeenkomst van de
volkeren, vertegenwoordigd in het Europees parlement, ondermaats behandeld.
Men blijkt er bij onze pers de klacht niet gehoord te hebben van de Baskische
minister van justitie, J.R Guevarra, die terloops, maar met nadruk, wees op de manke berichtgeving in de pers over het lot van de volkeren en de werking van de vrijheidsbewegingen.
Maar, ja...

H

ET drukbijgewoonde colloquium werd geleid door
EVA-voorzitter Jaak Vandemeulebroucke De twee debatten werden gemodereerd door
journalist Europese Zaken, Guido
Boodts van De Standaard, en korrespondent Rotjert
Bosschaert
die speciaal vanuit Madrid was
overgekomen
De internationale pers schonk
behoorlijke aandacht aan de EVAdiskussies

Vernieuwing
Ovengens
werden
diverse
streefdoelen van de EVA ondubbelzinnig bijgetreden door gezaghebbende EG-ambtenaren Z o bijvoorbeeld door de heer J Vignon,
adviseur van voorzitter G Delors
van de EG-kommissie
HIJ stelde onomwonden dat de
EG-kommissie
de
mogelijkheid
niet uitsluit van rechtstreekse samenwerking tussen de regio's en

de EG-kommissie Uit die rechtstreekse kontakten kunnen dan
konkrete en vernieuwende projekten voor regionale ontwikkeling
(zowel kultureel, sociaal als ekonomisch) voortvloeien
EG-lid G Grassi van het Direktoraat Wetenschappen, Onderzoek en Ontwikkeling evenals zijn
kollega Petrella pleitten voor technologische vernieuwing die dient
ingezet te worden ten bate van de
regioale ontwikkeling

Verfijnde
demokratie

moet institutioneel
georganizeerd
worden
Verregaande
financiële
autonomie is onontbeerlijk
voor
een eigen beleid van de regio's

Tot slot van het tweedaags colloquium van de Europese Vnje
Alliantie (overigens een initiatief
van de VU-parlementsleden Vandemeulebroucke
en
Kuijpers,
werd de visie van vier ministers
met mekaar gekonfronteerd Cullel van Catalonie, minister McSharry van landbouw en financiën van
de Ierse republiek, minister Guevarra van het Baskenland (justitie)
en minister Hugo Schiltz.

Ten derde was er zware kritiek
op het verslag-Dooge dat werd
opgesteld voor de Europese top
van Milaan, einde deze maand het
belang van de regio's wordt hierin
schromelijk miskend

Tevens nam voorzitter M Melis
van de autonome regering van
Sardinië deel aan het debat, geleid
door Robert Bosschaert
Minister Schiltz werd bijgetreden door zijn kollega's van de
andere regio's met zijn stelling dat
de autonome regeringen van de
gemeenschappen niet alleen in eigen land hun beleidsmacht bestendig moeten uitbreiden, maar
dat ZIJ zelf alles moeten in het
werk stellen om rechtstreeks naar
de EG-kommissie te gaan Dit

Nochtans vertonen de regio's
meer dynamisme dan de centrale,
hetzij nationale, regenngen
Voorzitter Jaak
Vandemeulebroucke van de EVA had er voordien op gewezen dat precies door
de uitbouw van de regionale beleidsniveaus een verfijning van de
demokratie kan bewerkt worden
Met de Europese Vnje Alliantie zal
hieraan onverminderd hard gewerkt worden (hds)

We kunnen hier slechts een beknopt resumee geven van de EVAkonferentie m Brussel Tal van regionale beleidsaspekten en EVA-i^restaties worden weldra in „WIJ" uitvoerig
belicht

Krachtiger stem
De donderdagzitting werd ingeleid door eresenator Maunts Coppieters Zijn toespraak werd zeer
aandacht beluisterd Een echo
hierover brengen we in een apart
artikel
Coppieters beklemtoonde dat
precies dank zij herhaalde impulsen van de regio's, Europa uit de
aanslepende knsis kan geraken.
Na een korte inleiding door Willy Kuijpers over de strategie van
het regionalisme volgde een boeiend debat tussen M
Columbu
(Sardinië), H Gourmelin (UDB) en
H Saby (Italië)
Meer dan eens werd gewezen
op de noodzaak dat de regio's een
krachtiger, meer efficiënte, politieke stem moeten kunnen laten horen Dat er rechtstreeks moet kunnen gedebatteerd worden, en onderhandeld met bijvoorbeeld de
EG-kommissie
Er werd ook duidelijk gesteld
dat het probleem van de regio's
hoegenaamd niet louter van kulturele aard is, maar dat de ontwikkeling van de regio's onafscheidelijk
verbonden is met de sociale en
ekonomische
ontwikkelingen
Tijdens dat eerste debat, en ook
op de tweede dag van het EVAcolloquium, werd bij herhaling zeer
konkreet gesteld dat de regio's
een eigen Europese parlementaire
vergadering behoeven
In feite
pleit de EVA dus voor de invoering van een Europese senaat,
naast een parlement
samengesteld uit de „nationale"
verkozen
kaderleden
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Maurits Coppieters op EVA-kongres:

„E diversitate unitas"
Op de eerste dag van het tweedaagse EVAcolloquium werd het woord gevoerd door gewezen
Europarlementslid Maurits Coppieters. Zoals steeds
slaagde hij erin zijn publiek te boeien.

Z

IJN referaat handelde over
het regionalisme als schakel voor Europese opbouw
„Onze intense vreugde en trots
om de rijke verscheidenheid die
ons hier samenbrengt roept om
een realistische, strukturele en institutionele aanpak Ons vertrekpunt daarbij is enerzijds het recht
op kognitieve inspraak van de
regio's en anderzijds de voorbereiding van de zogeheten Europese
unie" Waarbij Coppieters de hoop
vertolkte dat de Europese Raad
op het einde van deze maand zal
besluiten tot het houden van een
herzieningskonferentK'- over de
Europese integratie
,
Het IS inderdaad zo dat de EGverdragen behoefte hebben aan
modernisenng, maar het nieuwe
ontwerp dat thans voorligt is voor
de regionalisten verre van geruststellend De eenheid die de staatsnationalisten voorstaan werd al te
vaak verwezenlijkt ten koste van
samenhongheid en ging gepaard
met identiteitsverlies en kultuurkrisis, met vernedering en vervreemding, waarbij de zwakkere en/of
perifere regio's hun welvaart verloren en onvoldoende ontwikkelingskansen kregen „De regio's
betekenen een onvervangbare
waarde voor de Europese beschaving ZIJ zijn tegelijk een teken van
en een waarborg voor de verscheidenheid waarop de Europese beschaving zich tegenover de
mensheid beroept Dit recht aanvechten betekent de identiteit van
Europa zelf aanvechten", zei Coppieters

kreatie van een vredesekonomie
zijn hiermee innig verbonden
Uiteraard moet dit ook de internationale bevestiging van Europa
ten goede komen, zowel in zaken
als vrede en veiligheid als in de
verhoudingen tot en met de Derde
Wereld Dit alles zal pas mogelijk
zijn indien de knoop van de Europese besluitvorming wordt doorgehakt „Hierbij moeten wij liever
maar met rekenen op een trage,
gunstige evolutie Alleen een revolutionaire ingesteldheid kan ons
vooruit helpen In deze pnlle morgen zijn dwarsliggers ten zeerste
gewenst"
Dit EVA-kolloquium zag de
spreker terecht als een bewijs van
gerechtvaardigde hoop „Opdat
Europa eén zou worden uit een
veelheid van bloeiende en gerespekteerde regio's, volkeren, taaien kultuurgemeenshappen", besloot Maurits Coppieters

Vier „regionale" ministers poseerden voor de foto na hun EVA-debat
minister Cullel van Catalonie,
minister Schiltz, minister McSharry van Ierland, en minister Guevarra van Baskenland

Wanneer ze 5 jaar wettelijk in Nederland wonen

Ook buitenlanders naar
(gemeentelijke) stembus
Volgend voorjaar zijn er in Nederland parlements- en
gemeenteraadsverkiezingen. Aan deze laatsten mogen ook buitenlanders meedoen, mits ze minstens vijf
jaar legaal in het land verblijven.

E

Dr. Coppieters „ Neen aan
de homo coca-colens'"
Bovendien is een doorgedreven demokratische en institutionele regionalizering de conditio sine
qua non voor het wegwerken van
de grote ekonomische en sociale
ongelijkheden Eén en ander zal
echter slechts mogelijk zijn wanneer de regionale partijen in de nationale parlementen
eveneens
druk kunnen uitoefenen

Revolutionaire
houding
Regionale politiek, aldus de eresenator, heeft daarenboven alles
te maken met de kwaliteit van het
leven, de milieubescherming, de
strijd tegen de armoede, de inzet
voor sociale ontvoogding en de

EN wijziging van de Nederlandse grondwet, die een
paar jaar geleden van
kracht werd, maakt het mogelijk
dat ook buitenlanders hun stem
uitbrengen bij de verkiezingen van
nieuwe gemeenteraden De Tweede Kamer heeft daaraan nu haar
fiat gegeven

Legaal
Dat had nog wat voeten in de
aarde, want die , vreemdelingen"
moeten dan wel minstens vijf jaar
legaal in het land wonen, wat wil
zeggen dat ze er met illegaal mo-

gen ronddolen Maar hoe maak je
op de verkiezingsdag uit of een
Turk, Marokkaan of Spanjaard die
zich op het stembureau aanbiedt,
zich wettig of met wettig in het
land bevindt"? De liberale minister
Rietkerk van Binnenlandse Zaken
vond dat de gemeenten samen
met de Vreemdelingenpolitie telkens dienden te kontroleren of de
kiesgerechtigde buitenlanders —
die dus kunnen aantonen dat ze al
vijf jaar in Nederland wonen —
wel een officiële verblijfsvergunning hebben Een grote Kamermeerderheid was het met een
dergelijke kontrole met eens Men

m
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vond dat de gemeenten er zelf
maar voor moeten zorgen dat hun
bevolkingsregister in regel is Bovendien zou de schijn gewekt
kunnen worden dat de verkiezingen een hulpmiddel zijn om buitenlanders op te sporen die onwettig
in het land vertoeven
Het Kamerdebat over deze
zaak leverde uiteindelijk het kompromis op dat er geen „kiezerskontroles" zullen plaatsvinden (die
zouden elke vier jaar 4 miljoen
gulden gaan kosten O, maar dat de
Vreemdelingenpolitie tussentijds
aan de gemeentelijke bevolkingsadministraties doorgeeft of de status van een bepaalde „illegaal" is
veranderd in legaal (of omgekeerde Op die wijze blijven de
kiesregisters „up to date" en is een
kostbare kontrole overbodig

Niet nationaal
In 1986 dus volledig gemeentelijk kiesrecht voor de buitenlanders in Nederland Dat betekent
dat ze zich ook kandidaat kunnen
stellen voor gemeenteraadszetels
Of deze kant van de nieuwe praktijk goed bevalt, zal waarschijnlijk
pas blijken, nadat hier en daar metNederlanders zullen zijn gekozen
en wellicht ook het schepenambt
aanvaarden Peilingen hebben al
uitgewezen dat sommige buiten-

landers van plan zijn, om indien ze
in een gemeenteraad worden gekozen, eerst en vooral op de bres
te staan voor hun eigen landgenoten Het gemeentelijk algemeen
belang zou hen met zo erg interesseren Misschien is de vrees voor
dit verschijnsel overdreven Er zijn
immers nogal wat buitenlanders
die in Nederland goed zijn ingeburgerd en in het maatschappelijk
leven best hun zegje kunnen
doen Trouwens het nadrukkelijk
voorop stellen van het groepsbelang komt ook wel bij Nederlandse
gemeenteraadsleden voor
Intussen is van het toelaten van
buitenlanders tot nationale verkiezingen geen sprake In het parlement komen nu eenmaal aangelegenheden aan de orde met internationale aspekten, waarbij Nederlandse belangen in strijd kunnen komen met die van andere
landen In zulke gevallen zouden
vreemdelingen die nog een binding hebben met hun land van
herkomst, de besluitvorming wellicht ten ongunste van Nederland
kunnen beïnvloeden Zo luidt althans de opvatting van de regenng Of dit een standpunt is voor
alle tijden mag, gezien de zichtbare verdere internationalisenng van
het Nederlandse bevolkingsbestand, betwijfeld worden
jeeveedee
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HIELPEN REEDS B U DE WASBEURT

Met mondjesmaat nog dikt ons varkentje aan. Dat is begnjpelijk- de golf van solidariteit was
ook zeer intens Deze week werd 2.150.780 fr. genoteerd, dat is aardig op weg naar 2 miljoenkwart. En daar zijn wij echt blij om! Laten wij aan de vakantie denken met een gerust gemoed
En nogmaals onze hartelijkste dank!

Lijst 16
Frans Melis, Zele
Anoniem, Zottegem
J.V., Oostende
V.B.J., Zele
Anoniem, Asse
VU-St-Martens-Bodegem
V.D.V.V., Broechem
Anoniem, Knokke-Heist
Joris Joos, Bornem
Anoniem, Hamme
Anoniem, Heverlee
C.V.F., Geel
Nelly Bellens, Hove
H.V. Schoten
Jef Tommelein, Oostende
Peter Van Arnhem, Lovendegem
Robert Callebaut Ronse
A.V., Waarschoot
LM., Koksijde
Leo Geerts, Berchem
Anoniem, Gent
Yvo Peeters, Brussel
Jozef Vandenbosch, Tielt (W.-VÜ
Anoniem, Brecht
Paula Schols, Brussel
G.P.. Vlamertinge
Jos Roebben, Bilzen
Anoniem, Evergem
W. Van Mossevelde, Aalst
L D'Hondt Erembodegem
A. Gaublomme, Borgerhout
Anoniem, Lennik
Fam. Lenaerts, Wilrijk
Mevr. Swolfs, Wilrijk
Jozef Gielen, Tongeren
Anoniem, Zomergem
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I.OOOfr.
LOOOfr.
I.OOOfr.
I.OOOfr
2.000 fr.
2.000 f r.
2.000 fr.
2.000 fr.
3.000 fr.
2.000 fr.
I.OOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr
LOOOfr.
LOOOfr
LOOOfr
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
2.000 fr.
5.000 fr.

J.S., Berchem
VU-Dworp
J.A., Beringen
Willy Alloo, Aalst
Freddy Vanderhaeghe, Menen
Anoniem, Deurne
Anoniem, Brussel
Y. Geerard, St-Amandsberg
Wouters, Riemst
Behaeghel, Knokke-Heist
De Clercq, Gent
Jozef Peustjens, Borsbeek
Johan Verstraete, Roeselare
G.N., Vreren
VU-Groot-Koksijde
George Vanderbeken, Willebroek
Maria De Ridder, Dilbeek
Dries Vanhercke, Leffinge
Anoniem, Hasselt
Fr. Berghmans, Opwijk
F.D., Wilrijk
Robert Tuto, St-Truiden
V.D.V.E., Middelkerke
André De Soete, Brugge
Renaat Raes, Voorde
Georgette De Kegel, Outer
Anoniem, Zele
VU-afdeling Itterbeek
Anoniem, Hamme
Anoniem, Maldegem
Anoniem, Muizen
Anoniem, Watervliet
Anoniem, Schoonaarde
G.S., Winksele
Impens, Brussel
Anoniem
Bart Staes, Brussel

5.000 fr.
2.000 fr.
LOOOfr.
LOOOfr.
lOOfr.
500 fr.
500 fr.
LOOOfr.
LOOOfr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
LOOOfr.
5.000 fr.
5.000 fr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
5.000 fr.
20.000 fr.
5.000 fr.
LOOOfr.
lOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
500 fr.
LOOOfr.

LOOOfr.
LOOOfr.
LOOOfr.
LOUIS Schepers, Laakdal
LOOOfr.
Anne-Marie De Baet St-Amandsberg
LOOOfr.
2.000 fr.
Jozef Olaerts, Genk
J.D.V., fngelmunster
LOOOfr.
Emile Duysters, Blankenberge
LOOOfr.
Jozef Van Assche, Bevel
LOOOfr.
LOOOfr.
Mevr. D.
LOOOfr.
Anoniem, Aalst-Gijzegem
P.N., Vroenhoven
500 fr.
200 fr.
Dirk Verreth, Schilde
LOOOfr.
Anoniem, Wetteren
LOOOfr.
Anoniem, Wetteren
LOOOfr.
Marcel Jacobs, Schoten
3.000 fr.
A.M., Denderhoutem
LOOOfr.
Theophiel Praet Erembodegem
G.E., Langemark
2.000 fr.
D.S.J., Eekio
LOOOfr.
LOOOfr.
Evette Vyvey, Oostduinkerke
Paul Straetemans, Maaseik
500 fr.
Frans Rotty, Ranst
500 fr.
Walter Devolder, Veurne
LOOOfr.
Albert Ros-Geerinck, Lokeren
LOOOfr.
Anoniem, Evergem
Hendrik De Man, Brugge
Paul Wellens, Meise

Rechtzetting
Door een fout werden verleden week
dertien stortingen twee keer afgedrukt. Het
spreekt vanzelf dat deze niet dubbel werden
gerekend.
Toch onze verontschuldigingen voor deze
blunder!
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De kinderen hebben het nieuws van
huis tot huls verteld. Een droeve
mare: de pauw van
Pie is dood. Geen
groot nieuws want
de TV heeft er niet
^ ^ ^ « ^ over
gesproken.
^ ^ V ^ ^ J
Maar onze straat
^^^•_^^^
was er vol van. Te^^^^^^
gen de avond was
r^^^
het dorp ingelicht
^ ^ ^ B
De trotse bezit^ ^ ^ F ters van de pauw
zijn Pië en Angel.
Omdat Pie eigenlijk Petrus Van Muysewinckel noemt
noemt iedereen hem Pië Muis. Pië
aanvaardt deze Disney-achtige roepnaam zoals hij in het leven zoveel
heeft aanvaard. Een leven lang zwoegen in een Henegouwse fonderie,
bijvoorbeeld. Gestaald door bloedhete arbeid overleeft hij met Angel,
kweekt in zijn kullochter gifvrije
groenten, kruist kanaries en houdt er
een handvol hormonenzuivere koebeesten op na. En tot gisteren een
pauw. De kinderen zijn het komen
vertellen. Ik heb de fiets uit de garage
genomen en ben naar de plaats van
het onheil gereden. Je moet je buren
kennen, zeker als er wat scheelt Pié
heeft er Boeketje Vlaanderen en de
cijfers van de Lotto voor gelaten en
alles uitgelegd.

."H

va^,
•^21^
^Z^lw
22
* *

.a

De pauw
van Pië
„Het begon avond te worden en
dus riep ik pauw binnen. Hij kwam en
sprong op de balie en gelijk ik de
staldeur openzette viel hij in de bloemen. Iets wat hij nog nooit had gedaan. Ik riep Angel dat ze moest
komen, maar het was al te laat Ik
peins een hartinfarkt Hij was al
12 jaar bij ons. Wij hebben er veel
plezier aan gehad." Pië toonde ons
het lijk. De vogel lag daar in zijn
langste lengte op de geschuurde
bakstenen van het stalletje. Wij aanschouwden het eeuwenoud symbool
van trots en glitter Hoe was dat soort
ooit in ons vochtige Noorden gesukkeld? Voerde Willem van Rubroek
het broedsel onder zijn franciskaner
pij? Met Diederik van de Elzas en het
heilig bloed? Ontsnapt uit de keven
van Keizer Karels Veroveraars? Met
de Witte paters van Afrika? Zat de
Compagnie Maritime Beige er voor
wat tussen? Voor Pië en Angel zijn
mijn vragen geen punt Wel hoe het
mogelijk was, want pauw had gisteren nog op het dak getroond, zijn
150 staarten uitgezet en geroepen
had hij ook. Zijn naam, zeven keer na
mekaar. Geroepen, op goed weer?
Op slecht weer? Wie zal het zeggen?
Wij zullen pauw missen, de wandelende struik, trots van het gebuurte,
de waanzinnig geschminkte ogen, het
beetje Farah Diba van onze straat
Als pauw zijn stembanden spande
wisten wij dat er wat was met het
weer. En er is zo vaak wat met ons
weer.
Goddank is er nu nog Armand
Pien. Goddank?
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Zaterdag 15 juni
• BRT 1 - 16.00
De vrouw als model, film
• BRT 1 - 1800
Tik tak
• BRT 1 - 18.25
Jockey, een roeping; dok.
• BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 - 20.20
Terloops
• BRT 1 -21.05
Nairobi, film
• BRT 1 - 22.35
Sport op zaterdag
• Ned. 1 - 1655
De sprookjesbruid, sprookje
• Ned. 1 -17.41
Nils Holgersson, strip
• Ned. 1 - 1806
Coronation street, serie
• Ned. 1 - 19.00
De jongen die de
voetbalpool won, serie
• Ned. 1 - 19.26
Vijf tegen vijf, kwis
• Ned. 1 - 20.28
Tussen wal en schip, serie
• Ned 1 - 21.20
Colditz, sene
• Ned 1 - 22.10
Achter het nieuws, info
• Ned. 1 - 22.40
Fontamara, serie
• Ned. 2 - 19.12
Woody Woodpecker, stnp
• Ned 2 - 19.40
De eend en de Cadillac, film
• Ned. 2 - 2 1 2 0
Speel 's met licht klassiek, kwis
• Ned. 2 - 22.45
Trip to kill, film

Zondag 16 juni
• BRT1 - 11.00
Konfrontatie, debat
• BRT 1 - 15.45
Daar komt de kermis, jeugdfilm
• BRT 1 - 17.00
De filozoof van Haeghem, serie
• BRT 1 - 18.00
Tik tak
• BRT 1 - 18.15
Liegebeest
• BRT 1 - 18.30
The Tripods, SF-serie
• BRT 1 - 18.55
Zonnekinderen en magie in Bolivië,
dok.
• BRT 1 - 20.35
Diana, sene
• BRT 1 - 21.15
Première-magazine, filminfo
• BRT 2 - 20.30
Jonge dansers, reportage
• Ned 1 - 19.10
Meiden in de jaren tachtig, laatste afl.
• Ned. 1 - 20.00
August Strindberg, serie
• Ned. 1 - 21.00
Gala nieuwe Ned. muziek, koncert
• Ned. 2 - 17.55
Joost, jeugdfilm
• Ned. 2 - 20.10
Panoramiek, info
• Ned. 2 - 20.30
Wedstrijd voor jonge dansers,
reportage
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Yves Montand en Carole Laure in de thriller, liefdesdrama en achtervolgingsspektakel „Bedreiging" (La menace) van Alain Comeau (1977).
(Vrijdag 21 juni om 23.50 u. op Ned. 2)

Maandag 17 juni
• BRT 1 - 18.00
Tik tak
• BRT 1 - 18.35
De springwedstrijd, jeugdfilm
• BRT 1 - 20.20
Reilly, meesterspion; sene
• BRT 1 -21.10
Fresh fields, sene
• BRT 1 -21.35
Meisjessoldaten, dok. over VS-leger
• BRT 2-20.10
De Edison tweeling, serie
• BRT 2 - 20.35
Van coca tot cocaïne, dok.
• BRT 2-21.15
Brussel als kunstcentrum, dok.
• Ned. 1 - 16.00
Nat. verkeersveiligheidsdag,
info tot 23.35
• Ned. 2 - 1927
Nils Hogersson, stnp
• Ned. 2 - 19.55
Yellowstone in de winter, dok.
• Ned. 2 - 20.20
Nelleke Burg show
• Ned. 2-21.02
De onderste steen, dok.
• Ned. 2 - 22.45
Den Haag vandaag, info

Dinsdag 18 juni
• BRT 1 - 18.50
Frank Buck, serie
• BRT 1 - 20.25
Bill Cosby show, serie
• BRT 1 - 20.50
Tien jaar vernietiging,
dok. over de Amazone
• BRT 1 -2210
Baas In eigen huis
• BRT 2-20.25
Bretagne, legenden
en geloof, dok.
• BRT 2 - 20.55
II mistero di Oberwald,
film
• Ned. 1 - 16.00
De wereld in oorlog, dok.
• Ned. 1 - 18.05
Alias Smith and Jones,
S6nG

• Ned. 1 - 19.00
Ravioli, serie
• Ned. 1 - 19.25
Cijfers en letters, kwis
• Ned. 1 - 20.28
De losprijs, serie
• Ned. 1 -21.20
Brandpunt zomercafé,
info
• Ned. 1 - 2220

Ik hou van jou, praatshow
• Ned. 2 - 19.35
Holland ze zeggen-, show
• Ned. 2-21.00
Wachten op water, dok
• Ned. 2-21.30
Mag ik 's met je praten?,
praatshow
• Ned. 2-22.45
Den Haag vandaag, info
• Ned. 2 - 23.30
Het ontstaan van Israël, dok

Woensdag 19 juni
• BRT 1 - 18.00
Tik tak
• BRT 1 - 18.10
Midas, sene
• BRT 1 - 20.20
De invallen van de heilige Klara,
tv-film
• BRT 1 - 22.00
Pluk de dag, sene
• BRT 1 - 2225
Wie schrijft die blijft, boekeninfo
• BRT 2-20.10
Allemaal beestjes, dok.
• BRT 2-20.40
De magische wereld
van Doug Henning, show
• BRT 2-21.30
Horizon,
wetenschap, info
• Ned. 1 - 16.13
Bassie en Adriaan, serie
• BRT 1 - 16.55
Dierenmanieren, dok.
• BRT 1 - 18.34
Sons and daughters, serie
• Ned. 1 - 18.57
Mickey en Donald, show
• Ned. 1 - 20.33
'n Moordstuk, toneel
• Ned. 1 - 22.05
Marco Bakkers zomerspecial
• Ned. 1 - 22.35
Tros aktua, info
• Ned. 1 - 23.10
Het andere net
• Ned. 2 - 19.22
Van gewest tot gewest,
regionale info
• Ned 2 - 20.10
Holland festival 1985
• Ned. 2 - 21.30
Rembrandt tekenaar, dok.
• Ned. 2 - 2245
Den Haag vandaag, info

Donderdag 20 juni
• BRT 1
Tik tak

18.00

• BRT 1 - 1810
Webster, serie
• BRT 1 - 19.00
Volkorencake en
koekebrood, kooktips
• BRT 1 - 2020
Dempsey en Makepeace,
serie
• BRT 1 - 21.10
Panorama, info
• BRT 1 - 2200
Dallas, sene
• BRT 2-20.20
Jazz in België, dok. sene
• BRT 2 - 21.45
Diepe waters, tv-film
• Ned. 1 - 19.00
Countdown, pop en rock
• Ned. 1 - 2028
Call to Glory, serie
• Ned. 1 - 21.15
De heilige koe, auto-info
• Ned. 1 - 21.45
Miss Universe, impressie
• Ned. 1 - 22.10
Rocket pilots,
over de space-shuttle
• Ned. 1 - 23.00
Mike Hammer, serie
• Ned. 2 - 19.12
Uitwaaien, film
• Ned 2 - 20.00
Namu, de orka, film
• Ned. 2-21.25
Kijkspel, show
• Ned. 2 - 2245
Den Haag vandaag, info

Vrijdag 21 juni
• BRT 1 - 18.00
Tik tak
• BRT 1 - 18.10
Klein, klein kleutertje
• BRT 1 - 18.30
Star trek, SF-sene
• BRT 1 - 2025
De pientere boer van
Sheriock Holmes, film
• BRT 1 - 21.50
Première, info
• BRT 2 - 19.25
Mousseline van kip,
kooktips
• BRT 2 - 20.15
Feest van de muziek,
reportage
• BRT 2 - 22.45
Panorama, info
• Ned. 1 - 17.46
De Carsons, serie
• Ned. 1 - 1925
Hotel de witte raaf,
serie
• Ned. 1 - 20.28
Bartje, serie
• Ned. 1 - 21.25
Hier en nu, info
• Ned. 1 - 22.00
Hill street blues, sene
• Ned. 1 - 22.45
Cheers, serie
• Ned. 1 - 23.10
Dertien persoonlijke
ontmoetingen, portret
• Ned. 2 - 19.12
Op volle toeren, show
• Ned. 2 - 20.05
André Van Duins
teatershow
• Ned 2 - 21.20
100 jaar auto, show
• Ned 2 - 22.45
Belijdende kerk,
in nazi-Duitsland
• Ned 2 - 23.30
Simonskoop, film-info
• Ned. 2 - 23.50
Bedreiging, film

Een film
per dag
Zaterdag 15 juni
De vrouw als model
Amenkaanse film van Vincente MinneHi uit 1957, met o.a Gregory Peck en
Lauren Bacall
De bekende sportjournalist MIke
Hagen is nogal overhaast getrouwd
met Manila Pas daarna ontdekt hij dat
Marilla de bekendste mode-ontwerpster van de stad is... (BRT 1 om 16 uJ.

Zondag 16 juni
La rupture
Melodrama van Claude Chabrol uit
1970.
Hélène scheidt van haar aan drugs
verslaafde man die haar en haar 4-jarig
kind mishandelt Haar schoonvader,
een miljonair, wil verhinderen dat het
kind aan haar toegewezen zou worden.. (RTL om 20 uJ.

Maandag 17 juni
Rheingold
Duitse film uit 1977.
In de TEE „Rheingold" komt een
diplomaat erachter dat zijn vrouw een
verhouding heeft met een vroegere
jeugdvriend die in deze trein als kelner
zijn brood verdient. (Duitsland 1 om
22 u. 50).

Dinsdag 18 juni
II Mistero di Oberwald
Italiaanse film van Michelangelo Antonioni uit 1980, met o.a. Monica Vitti
en Franco Branciardi.
Een koningin die veel gelijkenis vertoont met Elisabeth van Oostenrijk, is
er getuige van hoe haar man dadelijk
na de huwelijksplechtigheid vermoord
wordt (BRT om 20 u. 55).

Woensdag 19 juni
De invallen van de heilige Klara
Duits-Oostenrijkse TV-film naar een
verhaal van Paval Kohout Dank zij de
helderziende gaven van Klara halen
alle leeriingen in haar klas een tien voor
wiskunde. Er wordt een onderzoek
ingesteld. (BRT 1 om 20 u. 20).

Donderdag 20 juni
Boy's night out
Amerikaanse film uit 1962 met o.a.
Kim Novak en James Gamer e.a.
Cathy, een sociologe, zoekt een huis
en komt terecht in een flatje dat door
drie mannen buiten medeweten van
hun vrouw wordt gehuurd.- (RTL om
20 u i

Vrijdag 21 juni
De pientere broer van Sheriock
Holmes
Britse komische film uit 1975 met
o.a. Madeleine Kahn en Marty Feldman.
Sheriock Holmes knjgt een belangrijke opdracht van het hof. Ondertussen laat hij een zaak waaraan hij bezig
was over aan zijn jongere broer Sigerson.. (BRT 1 om 20 u. 25).

—Wi\
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emhouden.

Politiek, diplomatie en gastronomie, ze hebben altijd
wel wat met elkaar te doen gehad. Ook nu, maar daar
heeft de geschiedenis nog geen bescheid over gemaakt, al zijn er wel aanwijsbare, eigentijds voorbeelden voorhanden. Maar laten we het zekere voor het
zekere houden en een vaststaand historisch voorbeeld in herinnering brengen.

D

E welbekende Due de Talleyrand-Pèrigord was zo'n
gehaaide jongen dat hij
het lukte om zowel minister van
Buitenlandse Zaken te zijn geweest van Bonaparte als van
diens koninklijke opvolger Louis
XVIII.
Toen Talleyrand van Lodewijk
de 18de zijn laatste instrukties
kreeg alvorens Jiaar het Kongres
van Wenen af te reizen, beëindigde hij zijn repliek met de historische woorden: „Majesteit, geloof
me. Ik zal meer bereiken met mijn
meesterkok en zijn pannen, dan
met de uitvoerige aanwijzingen
van uw Hoogheid."
De man kon het weten, want
Talleyrands „maistrequeu" was
liefst de grote Antonin Caréme,
die voordien ook al aan tsaar
Alexander I en aan Betty de Rothschild zijn smakelijke diensten bewezen had. Carème heeft met zijn
kookkunst voor het oude Europa
wellicht meer gedaan dan vele
ministers en diplomaten en wie
weet in zijn fornuizen ook al eens
een stukje vrede gewonnen.

Kon Talleyrand niet over Carème beschikken, dan behielp hij
zich met Grand-manche, ook al
een keukenprins, die faam verwierf als meesterkok van Napoleons kanselier Cambacérès. Een
van zijn indrukwekkendste kreaties was „Filets de Turbotin a la
Cambacérès", een gerecht dat
zich tot op heden in de „haute cuisine" heeft gehandhaafd. Een korte beschrijving voor wie zich aan
deze superieure tarbotbereiding
wil wagen.

Het zijn geen zomers meer als vroeger in Antwerpen. Tot nog niet zolang geleden boden ze de
troosteloze aanblik van een wat verlaten stad. Momenteel — na het Rubensjaar — bruist het er van leven en gezelligheid, met in de vele wandelstraten en
op de eindeloze terrassen duizenden Sinjoren en bezoekers van buitenuit Daar bestaan een aantal goede
redenen voor.

I

N de eerste plaats de naar
mensenmaat,
aantrekkelijk
gerenoveerde oude binnenstad en de gerestaureerde historische monumehten. Verder ook de
artistieke bedrijvigheid in de vele
musea, over de al klassiek geworden beiaardkoncerten, tot en met
muzikaal vertoon op straat en in
de herbergen. Daarenboven bestaat er een gekoncentreerd.

Vrijdag 5 juli, om 10 uur: Marollen: bezoek aan een autentieke
volkswijk in Brussel.
Woensdag 7 augustus, om 14
uur: Hortamuseum: ontdekkingstocht door het huis dat Victor
Horta
Vrijdag 9 augustus, om 10 uur:
Grote Markt en omgeving: belicht
het ontstaan en de groei van Brussel in de Middeleeuwen.

Beginnen we met het slechte
nieuws, een persbericht vanuit het
Museum voor Moderne Kunst:

Alle namen en het hele
overdadige programma hier uit de
doeken doen, kan onmogelijk.
Maar alles staat wel uitvoerig in de
zomerkalender van deSingel. Die
kan u op volgend adres gratis
aanvragen: deSingel, Desguinlei
25, 2018 Antwerpen, tel. 0321.78.77.

't En sal den veelvraet nimmer doeren
dat rondom hem de mesthoop puylt:
te Schaerbeeck valt van Nols te leeren
hoe 't beest syn eygen nest bevuylt.

School en Museum is een dienst van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap die stadswandelingen
geeft in Brussel De bedoeling is onze hoofdstad beter
te leren kennen, interesse op te wekken voor wat
Brussel was en is. Er werden reeds verschillende
tema-wandelingen uitgewerkt Men kan daar ook altijd
terecht voor informatie over de Brusselse musea en
kulturele manifestaties.

T

Twee gegevens zijn er voor deze
zomer bijgekomen, het ene ronduit positief, het andere eerder jammer.

Verheugend en grootscheeps
is het initiatief van het kultureel
centrum deSingel die van vrijdag 5
tot zondag 14 juli zijn „Boulevard
of Broken Dreams" brengt op kaai
19 aan de voetgangerstunnel. De
Boulevard in kwestie is een bruisende tentenstraat waar niets
moet maar alles kan... toneel,
mime, muziek, dans, straatanimatie, zelf meedansen in een Hollywoodse retro-sfeer (die uiteraard
refereert naar Sunset Boulevard),
enz.

GULO

Zij bestaat uit: met een courtbouillon van visfumets en champagne gepocheerde tarbotfilets,
bedekt met een saus van het
pocheernat dat gebonden is met
een „beurre manie" en room en
verfraaid met juliennes van kampernoelies en truffels. Vergeet niet
daarbij in frituur gebakken aardappelkroketten op te dienen, met
daann fijn gesnipperde kampernoelies. Het klinkt niet eenvoudig,
maar diplomatie is dat nooit, ook
de gastronomie niet.

^/\/èien

IJDENS de vakantiemaanden juli en augustus organizeert School en Museum
voor alle belangstellenden volgende geleide wandelingen.
Woensdag 3 juli, om 10 uur:
Bovenstad en Zavel: verkenning
van de wijk rond het Koningsplein
(18de eeuw) en de 16de-eeuwse
aristokratische wijk van de Zavel.

kleurrijk feestgebeuren: Antwerpse kermis, teaterbeurs, Rubensmarkt bevrijdingstaptoes, enz.

„Om redenen van veiligheid is het
ingevolge personeelstekort onmogelijk om tijdens de weekeinden
de ganse verzameling voor -het
publiek op)en te stellen. Op die
dagen zijn de zalen Moderne
Kunst geopend van 10 tot 12 u. 50,
de zalen Oude Kunst van 13 tot 17
uur." Dat komt het ambitieuze imago van de metropool beslist met
ten goede.

wen, wanneer hij eenmaal door
verbittering zal zijn weggevreten.

^feeypelen
We ontvingen een tiental juiste
antwoorden op de 83ste opgave van
deze kwis. We zochten Charles-Louis
de Secondat, baron de la Brede et de
Montesquieu (1689-1755). Verrassend is dat onder de inzendingen een
aantal nieuwe namen voorkomen.
Eén van hen, Jan Decock uit de
Stasegemsesteenweg 189, 8730 Harelbeke, ontvangt eerstdaags ons
boekenpakket

Vrijdag 23 augustus, om 10 uur:
Marollen.
Vrijdag 30 augustus, om 10 uur:
Brussel in de 19de eeuw: opsporen van de 19de-eeuwse veranderingen wat betreft architektuur en
stedebouw. Ook figuren zoals
Leopold II en de burgemeesters
Anspach en Buis komen aan bod.
Al deze wandelingen duren ongeveer anderhalf tot twee uur.
Gemakkelijkheidshalve
vertrekt
men telkens vanuit de lokettenzaal
van het Centraal Station. De wandelingen zijn gratis. Inschrijven
(schriftelijk of telefonisch) is noodzakelijk bij School en Museum,
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koloniënstraat 29-31
te 1000 Brussel (02-513.74.65, vragen naar School en Museum).

Hieronder volgt een nieuwe puzzel.
Ook deze keer zoeken wij de naam
van de auteur van onderstaand citaat,
evenals zijn geboorte- en sterfdatum.
Stuur uw antwoord vóór 24 juni naar
WIJ, „Meespelen (85)", Barrikadenplein 12, 1000 Brussel

S

IRE, Zij die, in Uw naam, de
verantwoordelijkheid dragen voor 's lands bestuur,
zij ondermijnen Uw troon en zij

(85)

voeren het land in grote gevaren.
Er voltrekt zich, door hun schuld of
verzuim, in de schoot van Uw volk,
een proces van ontbinding, dat in
zijn oorzaken kan worden gekend,
het proces der zedelijke onthechting van de Vlaamse ziel tegenover de Belgische Staatseenheid.
Oppervlakkige beoordelaars zullen wellicht de ernst van het verschijnsel onderschatten, omdat
het voorlopig niet zo dreigend
naar buiten optreedt als het maatschappelijk vraagstuk, dat Uwe
regenng tot kleinmoedigheid toe
heeft beïnvloed. Maar de wonden
die naar binnen vreten zijn niet de
minst gevaarlijke en ons Vlaamse
hart is diep gewond; en geen
macht der mensen zal de band
van de Belgische Staatseenheid in
het hart der Vlamingen hernieu-

Men doe de Vlamingen geen
verwijt Zij hebben hun liefde aan
het vaderland niet bedongen. Zij
hebben ze onvoorwaardelijk gegeven, tachtig jaar trouw gevoed,
en vier jaar met bloed bezegeld.
Maar hun liefde wordt met geen
wederliefde beantwoord-.
Er bestaat in Beligë, ten gunste
van ons, Vlamingen, geen taaigelijkheid, geen ruimte voor eigen
ontwikkeling, zelfs geen eerbied
voor de geschreven w e t Ons
schamel maar wettelijk veroverd
taalrecht wordt niet geëerbiedigd
en werd het nooit Ons recht is vogelvrij. Ons eergevoel moet men
niet ontzien. Anti-Vlaams gedrijf is
nog een bewijs van onvervaarde
vaderlandsliefde.
Zo zijn de feiten, Sire, zo ze niet
erger zijn. Nooit heeft sedert 1830
éne Belgische regering enig hart
getoond voor de taal en beschavingsbelangen van ons Vlaamse
volk nooit uit eigen beweging enig
onrecht voor ons volk hersteld,
nooit met enige krachtdadigheid
de wet voor ons hare wettelijke
kracht gegeven...".

.
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Alasdair MacRae en zijn Boarder Collie

Schotse herder
leert dogtrial aan

meer en meer omgebouwd tot
vakantieoorden. Hierdoor heeft
Schotland nu een overschot aan
herders. „Jongeren krijgen de
kans met meer het vak te leren,
wat in de toekomst wel eens nadelig zou kunnen werken", aldus
Alasdair MacRae.
De Boarder Collie werd pas een
eeuw geleden ontdekt als ideaal
hulpje van de herder. Dit ras komt
in veel variëteiten voor: lang- en
kortharig, roodbruin van kleur.

zwart of wit of een kombinatie
daarvan.
Het duurt dne jaar alvorens een
hond volledig inzetbaar is. Alasdair
tekende eens uit de mond van een
oude Schotse herder op: „Eén jaar
om te groeien, één jaar om te
trainen, en nog eens een jaar om
te leren werken."
„De Boarder Collies hebben
een natuurlijke aanleg om schapen te hoeden. Z e zijn zeer intelligent en hun grootste lust is men-

„/W/yn optreden in safaripark Beekse Bergen beschouw ik vooral als een promotie van de Boarder
Collie met zijn biezondere kwaliteiten. Deze honden
zijn nu eenmaal mijn leven. Op de tweede plaats beschouw ik mezelf als een soort Schots ambassadeur".
Dat zegt Alasdair MacRae, de 25-jarige Schotse
kampioen sheepdogthal, ingehuurd in Safaripark
Beekse Bergen om er deze discipline te demonstreren.

E

EN sheepdogtrial is een parkoers waarlangs de voornaamste terreinobstakels
zijn nagebouwd en waarmee de
herder en zijn hond tijdens het
leven van alledag te maken hebben Hekjes, poortjes en dergelijke
moeten natuurlijke barrières als
rotspleten verbeelden De schapen, ongeveer 20 in aantal, vervullen met meer dan een figuranten-

Tijdens de 20 minuten durende
voorstelling moeten de honden
talloze bevelen uitvoeren, zoals
het ophalen van schapen, opsplitsen in verschillende groepen en
ze moeten de kudde heelhuids
langs de obstakels loodsen. De
honden luisteren naar gesproken
bevelen en een nog groter aantal
fluitsignalen De sheepdogtnal is
vooral interessant omdat bezoekers kunnen zien dat de hond veel
meer is dan enkel een speelkameraad of een gezel

impuls. De
bodemgesteldheid
stond eigenlijk geen ander gebruik
toe De jongste jaren is daar verandenng in gekomen, nu grote
stukken land met bomen worden
beplant Het hout levert meer geld
en meer arbeidsplaatsen op. Nadeel IS dat de bomen in de belangrijkste voedselgebieden van schapen worden geplant Een andere
aanslag op het Schotse schapenbestand wordt gepleegd door de
grootgrondbezitters, voornamelijk
Engelsen en wat Arabieren en
Amenkanen Boerdenjen worden

Alasdair MacRae met Boarder

Jeugfhlbwn
Thuis werd wel over politiek gepraat hoewel dit
naar buitenuit taboe was, want vader stond in het katoliek onderwijs. De sterke Vlaamse reflex hebben we
blijkbaar van onze voorouders geërfd. Twee van mijn
overgrootouders waren in 1893 reeds medestichters
van de „Vlaamse Strijdbroeders" met als eerste doel
het opkomen voor de Vlaamse grieven. Een vereniging die nog steeds bloeiend is op socio-kultureel vlak

Herder
in Schotland

Een Vlaamse reflex die aangescherpt werd op
school. Hemelsdaele telde heel wat dochters uit de
Westvlaamse bourgeoisie die vanzelfsprekend Frans
spraken, en meestal neerkeken op ons, meisjes van
de buiten.

De grote hobby van Alasdair
MacRae is de sheepdogtrial. Van
beroep is hij echter herder
Het hele jaar door is hij zeven
dagen per week in touw De tijd
dat de lammeren geboren worden,
vergt de grootste inspanning. Dan
maakt hij dagen van zo'n 18 uur In
oktober worden de schapen geselekteerd De beste beesten blijven
in de kudde. De rest wordt op de
markt verkocht November is de
paartijd, door Alasdair omschreven als de tweede belangrijke
periode van het jaar In de winter
kan hij het rustiger aan doen Hout
hakken is dan de voornaamste
bezigheid.
Hij woont en werkt in zijn eentje
en weer of geen weer, een herder
moet erop uit

Schapenland
Schotland wordt bevolkt door
miljoenen schapen De kolonizatie
van Schotland door de Engelsen,
ongeveer dne eeuwen geleden,
gaf de schapenteelt een groot

Collie en schapen- Schots ambassadeur

Dit kiekje werd geschoten op mijn derde verjaardag Broer en zus moesten uiteraard mee op de foto.
We waren met vijf kinderen thuis (na de foto kwamen
er nog een zus en broer bij). Thuis, dat was een huis
met een grote tuin in Knesselare, een dorp in 't Meetjesland op de grens van Oost- en West-Vlaanderen.
Onze wereld strekte zich uit van de m&sjesschool aan
de ene kant van de straat, over de jongensschool
waar pa les gaf, tot de dorpskern waar bijna iedereen
familie was. Een rustige, blije kindertijd die 12 jaar
duurde...
Daarna ging ik naar het internaat te Brugge. Mijn
ouders kozen „Hemelsdaele" om hun dochters een
„goede opvoeding" te verzekeren. De grote slaapzaal,
met de witte gordijnen, fiet zeulen met waskommen,
de bel 's morgens, de dagelijkse mis om 7 uur... Het zal
wellicht velen bekend zijn Ik ben bij de laatsten die dit
hebben meegemaakt Sindsdien is veel veranderd.
Alleen de blauw-grijze uniformen bleven dezelfde. Het
was een tieschermde wereld waar weinig van wat buiten de muren gebeurde tot ons doordrong. Alleen de
woelige periode '68 verstoorde even de bestaande
orde

In die tijd groeide ook het besef dat vrouwen zelden
een aktieve rol werd toebedeeld in de maatschappij.
Daar ligt dus de oorsprong van mijn behoefte om mee
te werken aan een dubbele stnjd: die van Vlaming en
die van vrouw-zijn. Toch liet ik mijn beroepskeuze dirigeren naar een job die voor een vrouw, die toen wikie
werken, ideaal was omdat je het thuis kon uitoefenen.
Ik werd apoteker Pas afgestudeerd belandde ik in Hekelgem, ditmaal op de grens van Brabant en OostVlaanderen.
Eén van de eerste mensen die ik daar leerde
kennen was Lode Verdoodt toen VU-schepen. De
diskussie met hem, de nabijheid van Brussel en ook de
stimulans van mijn scfioonfamilie deden mij de stap
zetten naar de partijpolitiek, (ondanks het feit dat Lode
mij dat als vnend afraadde). Eén iets was vlug
dukielijk: een vrouw moet dubbel zo goed zijn als een
man, wil zij een kans krijgen.
Vandaar dat ik in 1980 politieke en sociale wetenschappen ging studeren. Vier jaar hard labeur (naast
de apoteek, de huistaken en sinds '82 ook een
gemeentelijk mandaat) Maar een tweede studententijd die enorm verrijkend was en die ik voor geen geld
had willen missen..
Het speelse meisje links op de foto heet Annemie
Van de Casteele (° 1954), apoteker en lic. staatswetenschappen. VU-gemeenteraadslid in Affligem en
lid van de partijraad.
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sen een plezier te doen. Ze gemeten ervan met mensen om te gaan.
Z e barsten van energie en zijn
trouwe beesten met een uitgesproken lief karakter". Dat weten
w e dan!
Alasdair legt uit dat de kilt alleen
nog maar van toeristische waarde
IS BIJ sommige familieaangelegenheden willen de MacRae's zich
nog wel eens in de traditionele
kledij hullen.
De kilt die hij draagt is de
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IHet safariP^rk Beekse
Bergen pakt
uit met de
adembenemende
film
„Speed", waarin alles op een rijtje
wordt gezet wat de mens ooit aan
snelheid heeft gepresteerd. De film
die razendsnel op de kijker afkomt
wordt gekommentarieerd door- Albert Einstein. Met citaten vertelt deze
bolleboos over de strijd tussen de
mens en de machine. Beekse Bergen
ligt in Hilvarenbeek. Noord-Brabant
een goede stap over de Rijksgrens.

Ancient Huntng MacRae. Een kilt
is niet zo praktisch, want kent niet
het gemak van zakken Lucifers,
tabak worden meegenomen in
een leren zak, de sporran. Verder
ook de sgian dubh: Keltisch voor
zwart mes. Traditiegetrouw draagt
Alasdair witte sokken en zwarte
schoenen en een jasje in veelkleurig tweed.
Zonder de shepherds crook, de
mooi besneden herdersstaf gaat
Alasdair MacRae ook in safaripark
Beekse Bergen niet van huis

H^
^ •'^
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Het laatste woord is nog niet gezegd

Moet voetbal oorlog zijn]7
De Heizeltragedie beheerst nog steeds ons handelen en denken. Nog steeds proberen de betrokkenen
de schuld naar elkaar toe te schuiven.

D

E Uefa en de voetbalbond
gebaren van
kromme
haas. Hen treft geen verwijt. De ordestnjdkrachten en de
Engelsen dragen alle verantwoordelijkheid, aldus de hogepriesters
van de voetbalreligie. Jarenlang
reeds proberen zij het geweld
achter de omheining als een puur
maatschappelijke uitwas te verklaren. De sport zou er niets mee te
maken hebben. Wij betwijfelen dit
ten sterkste
Het geweld, of de aanleiding
daartoe, vindt zijn verre oorsprong
in de spelverruwing die jaren gele-

den op gang kwam en te lang als
„professioneel" werd getoleerd.
Het koudweg de grond inboren
van een doorbrekende tegenstander wordt door een supporter als
regelrechte agressie aangevoeld.
Daardoor onstond er rond het
veld een klimaat van diskussie,
een sfeer van begrijpelijk ongenoegen. Trouwens, men moet de
waarheid luidop durven zeggen.
De gevierde en bewonderde Rinus Michels zei openlijk en onomwonden dat voetbal oorlog is. Hij
werd nooit door bondsinstanties
tot de orde geroepen. Uitdelen en

inkasseren zijn begrippen die ingang gevonden hebben met het
totaalvoetbal dat Nederland bijna
een wereldtitel opleverde.
Ben De Graaf van de Nederlandse „De Volkskrant" was destijds de eerste en de enige die de
negatieve en gevaarlijke kanten
van dit „soort" voetbal durfde belichten. Dezelfde journalist klaagde nu in zijn column de Uefa als
„medeschuldig" aan. De man heeft
overschot van gelijk.
Het voetbal is medeverantwoordelijk. Het heeft in de voorbije jaren weinig of niets ondernomen om het toenemend geweld
proberen in te dijken. Het werd uitsluitend gedreven door eigenbelang, het was slechts uit op geld en
winst. Ovengens blijft voor ons de
vraag of die tragische wedstrijd

Teveel is teveel...

Twaalfde breuk
voor E. Geboers
Rekords zijn er natuurlijk om gebroken te worden,
maar men moet wel maat houden. Zeker Eric Geboers, 's Lands spectaculairste en naar ons gevoel
ook beste motorcrosser liep vorige zondag in het
Spaanse Guadalajara een twaalfde breuk op (deze
keer aan het kuitbeen) in zijn nog jonge carrière.

G

EBOERS verspeelt daardoor ook nagenoeg alle
kansen op een eerste wereldtitel in de halifliter klasse. Het
wordt nu een duel tussen titelverdediger André Malherbe en de
Brit Dave Thorpe.

Domme pech?
Erics eindeloze reeks valpartijen vormen natuuriijk stof voor
diskussie. Geboers, zo zegt men,
njdt niet zijn motor maar zichzelf
aan stukken. Hij neemt te veel
risiko's en wordt daardoor een
slachtoffer van zichzelf. Geboers,
goed van de tongriem gesneden,
stelt daartegenover dat hij nooit
voorzichtiger reed dan in de voorbije weken, dat er duidelijk een
(gunstige) evolutie is in zijn rijstijl.
Het ongeluk in Guadalajara zou
uitsluitend te wijten zijn aan domme pech. Geboers reed beheerst
en doelgericht Het kan best zijn
natuurlijk en geen insider beweerde het tegendeel, maar twaalf
breuken stemmen toch tot nadenken. Vooral daar Eric voor de
mikrofoon beweerde dat hij in de
voorbije weken al zwaardere tuimelpertes had gezet die gelukkig
goed afliepen... Dat stemt dan natuurlijk dubbel tot nadenken. Geboers dus ook dit jaar geen wereldkampioen in de 500 cc

Verwoed gevecht
De topklasse van het motorcross wordt nochtans door onze
rijders gedomineerd. In de eerste

reeks van de Grote Prijs van
Spanje werden de eerste drie
plaatsen door landgenoten bezet:
1. Malherbe, 2. Jobé, 3. Geboers.
Duidelijker kon met. In de andere
kategorieen blazen we lagere tonen. Tellen we eigenlijk niet meer
mee. Jacky Martens is in de
125 cc de enige die nog serieus
weerwerk biedt, maar hij zal de

inderdaad om kwart voor tien alsnog moest aanvangen Het heet
dat daardoor nog meer geweld
werd voorkomen. Mogelijk Maar
ondanks alles met bewezen.
Waarom hebben de beide aanvoerders het woord niet gericht
tot „hun" publiek' Waarom hebben ZIJ de kans met gegrepen om
duidelijk te maken dat het zo met
verder kon? Waarom hebben zij
zich als „werknemers" niet los
gemaakt van hun broodheren?
Want de spelers wisten natuuriijk
dat er doden gevallen waren. Dat
bleek uit al hun verklanngen achteraf. Ze speelden zogezegd om
de doden (of de „gevallenen") te
eren. Was het misschien daarom
ook dat zij een „ereronde" liepen
n a ^ b o p - v a n J e partij en de
overwinning toch meenden te
moeten „vieren"? Men had minstens dat heidens ntueei, gezien
de dramatische gebeurtenissen,
van het „programma" (dat volledig
werd afgewerkt!) mogen schrappen.

Umberto Eco...

Nederlander Strijbos of de Italiaan
Madii toch niet echt kunnen bedreigen. Ons motorcross draait
overigens in een gesloten cirkel.
Het bondsbeleid en de bondsfiguren staan ter diskussie. Het klimaat
is aangetast en zoiets voorspelt
weinig goeds.
In
onze
motorcrosswereld
woedt inderdaad al jarenlang de
taalstrijd. Nu eens latent dan weer
openlijk. Het gevecht duurt nog
steeds voort. Als naar gewoonte
boven de hoofden van de belanghebbenden, boven de hoofden
van de piloten die het allemaal
mogelijk maken maar daarom nog
mets te vertellen hebben. In afwachting mogen die enkel hun
breuken tellen en voor Geboers
zijn dat er ongetwijfeld te veel.

W e spreken van „ritueel" naar
aanleiding van een bijdrage van de
bekende Italiaanse schrijver Umberto Eco over het Heizeldrama. In
„The Guardian" van vrijdag 7 juni
haalt de auteur van „De Roos"
biezonder zwaar uit naar de voetbalsport en haar hedendaagse
„verschijningsvormen". Hij hekelt
ook de inderdaad ergelijk wordende bloeddorst van de media. Eco
benadert het gebeuren met het
kwetsend cynisme van een in zijn
eer geraakt intellektueel. Emge
mildheid, enige poging tot begrip is
hem vreemd. Maar het ergste is
dat hij geen ongelijk heeft Dat ons
voetbal in zijn slechtste en bijgevolg ook meest gecommercializeerde gedaante niet ver meer af

Umberto Eco. „Voetbal is
roos met doornen i"

een

IS van die zogezegd donkere middeleeuwen. Nu ook zoeken de
betrokkenen de verklaringen voor
ongelukken overal behalve bij
zichzelf...

Aktie
„overleven"
De Fifa en de Uefa hebben
intussen toegeslagen Engeland
wordt teruggedreven in de volkomen afzondering Allen moeten
boeten voor de fouten van weinigen. Precies die voetballers die in
de uitoefening van hun beroep
nog enig respekt opbrengen voor
de tegenstanders worden gestraft Want als er éèn voetballand
zieker is rond dan op het veld dan
is het zeker Engeland Die vaststelling maakt het wedervaren van
de Engelse klubs en spelers dubbel pijnlijk. Al begnjpen ze zelf wel
dat er iets moest gedaan worden.
Toch blijven we het naïef vinden
van Uefa en Fifa te geloven dat
met de uitsluiting van Engeland de
grote zuivenng is ingezet Misschien beginnen de problennen
pas Getuige daarvan de interviews die de Duitse televisie afnam van de „inlandse" hooligans
Om naar met te spreken over de
foto's van de supporters van Paris
St-Germain naar aanleiding van
de Franse bekerfinale. De bittere
kelk is nog met tot op de bodem
geledigd. De aktie overieven van
het internationale voetbal is pas
begonnen.-

BuüoechkomiüSelhalen

Europech is dé specialist m het samen
repatriëren van u zelf, uw gezin, uw wagen,
uw bagage en eventueel ook uw caravan of
aanhangwagen Die repatriëring voeren we
uit met eigen mensen en eigen veilig mateneel
Maar Europech is ook net zo goed de
dienstverlener bi| uitstek voor alle bijstand
die u in het buitenland zou nodig hebben
Zo'n VAB-reisverzekering kost amper
1 390 Bfr voor u en uw wagen (+eventueel
aanhangwagen of caravan) Betaalt u 600 Bfr.
meer, dan is uw hele gezin mee verzekerd
Dank zij Europeen kunt u een heel jaar
lang met een gerust gemoed overal in Europa
(behalve in Turkije) rondreizen, de VABEuropechcentrale is 24 uur op 24 bereikbaar
Verkrijgbaar bi| de VTB-VAB-kantoren
en vertegenwoordigers, bi) de Kredietbankfilialen en de agentschappen van de ASLK
Ook bij de VKT en WW-afdelingen, bij
Vakantiegenoegens en de ATB Natuurvnenden.

mbrengt u véÊg ten^thm.
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„Meester van den steenwerke vanden torre.^'

Brussel herdenkt
Jan van Ruysbroeck
„Jan van Ruysbroeck ? Maar die hebben ze in Brussel toch pas enkele jaren geleden herdacht?" Die bedenking zullen sommigen zich allicht maken bij het
vernemen dat 1985 werd uitgeroepen tot een Ruysbroeckjaar Amper vier jaar geleden, in 1981, werd
inderdaad Jan van Ruusbroec (1293-1381) gevierd.
Ruusbroec is de beroemde mysticus en tevens eerste
prior van Groenendaal Dit jaar herdenkt men zijn
naamgenoot Jan van Ruysbroeck (ca. 1400-1485). Enige duiding bij een mogelijk misverstand.

J

A N Van Ruysbroeck raakte
vooral bekend doordat hij
tussen 1449 en 1455 de
slanke spits van het Brusselse
stadhuis bouwde Toch zijn en de
veertiende-eeuwse mysticus en
de vijfbende-eeuwse bouwmeester vermoedelijk van hetzelfde
Brusselse geslacht van Ruysbroeck waarvan de naam voortdurend terugkeert in dokumenten
van de 13de tot de 15de eeuw
„Ruisbroek" is de naam van een
wijk binnen de twee omwalling
van Brussel Deze buurt werd
begrensd door de Kapellekerk, de
Koudenberg en de Zavel waar
vandaag nog steeds de „Ruisbroekstraat" loopt Verscheidene
historici betwijfelen dan ook ten
stelligste dat de mysticus Ruusbroec (1293-1381) iets zou te maken hebben met de gemeente
Ruisbroek die thans een deelgemeente IS van Sint-Pieters-Leeuw

,,Lakens"...
Op 28 mei II werd het Ruysbroeckjaar plechtig ingezet met
een akademische zitting in de gotische zaal van het Brusselse stadhuis, onder de monumentale toren
die door de vijftiende-eeuwse
bouwmeester werd opgetrokken
Vertegenwoordigers van de gemeenschapsminister voor Kuituur,
van het stadsbestuur van Brussel
en van de Nederlandse Kultuurkommissie voerden er het woord
Na een muzikaal intermezzo verzorgd door de .Mechelse Liedertafel" werd de feestrede uitgesproken door de Brusselse historicus, tevens archivaris bij het Algemeen Rijksarchief dr Paul De Ridder
Spreker evokeerde op beeldrijke wijze het Brussel waar Jan van
Ruysbroeck rond 1400 geboren
werd De armoede van brede bevolkingslagen stond er in schrille
tegenstelling tot de njkdom van
het patriciaat dat er niet alleen
letterlijk maar ook figuurlijk de
lakens uitdeelte Toch werd haar
machtspositie steeds sterker gekontesteerd Nieuwe families die
stilaan een zekere welvaart verworven hadden eisten medezeggenschap bij het bestuur der stad
Na een oproer in 1421 wisten zij
op dit vlak trouwens hun slag
gedeeltelijk thuis te halen De ambachten kregen van dan af een
plaats op de Grote Markt In het
verruimde stadsbestuur zaten ook
leden van de familie van Ruysbroeck die als steenhouwers metselaars en
bouwondernemers
aanzien hebben verworven Na
1421 besloten de Brusselse wet-

13 JUNI 1985

houders het tussen 1402 en 1420
opgetrokken stadhuis (de huidige
linkervleugel met de onderbouw
van de monumentale toren) verder af te werken met een rechtervleugel en een slanke torenspits
Mogelijk speelde daarbij ook de
naijver met Leuven een rol
Leuven, de oude hoofdstad van
het hertogdom Brabant, was inderdaad reeds lange tijd in een
konkurrentiestrijd gewikkeld met
Brussel voor de titel van eerste
stad in Brabant Toch had de Zennestad de Dijlestad overvleugeld
Omdat de Leuvenaars met wilden
onderdoen voor hun rivalen besloten ZIJ een gelijkaardig stadhuis te
bouwen dat nog schitterender
moest worden dan het Brusselse
voorbeeld Toen men te Leuven
aan de slag ging, bleef men ook te
Brussel met bij de pakken zitten

Meester Jan
In 1444 werd de eerste steen
gelegd voor de nieuwe rechtervleugel van het Brussels stadhuis
en in 1449 legde Jan van Ruysbroeck zijn eed af als „Meester
van den steenwerke van den torre
van der stad raithuyse op de
merct" Amper zes jaar later, in
1455, was het werk voltooid Vanaf dat moment bezit Brussel zijn
beroemde toren „Den stadthuyse
triumphant staet te Bruessel in
Brabant" luidt het triomfantelijk op
een zestiende-eeuwse afbeelding
van dit monument
Jan van Ruysbroeck die naast

zijn loon als bouwmeester vermoedelijk nog een aardige stuiver
verdiende als leverancier van de
voor de bouw noodzakelijke zandsteen uit zijn eigen steengroeven,
werkte ook elders in Brabant en in
de Nederlanden Te Leuven bouwt
hij een sluis op de Dijle en voorziet
er de Sint-Gertrudiskerk van een
spits Tussen 1459 en 1483 werkte
hij in opdracht van de hertog van
Boergondie aan de bouw en het
herstel van de vestingen van die
vorst Het hospitaal van Oudenaarde kreeg van hem een met
beelden versierde waterput Later
werkte Jan van Ruysbroeck aan
de Sint-Guidokerk te Anderlecht,
terwijl hij ook lange tijd verbonden
was aan de loge van Sint-Goedele
te Brussel en er vermoedelijk betrokken was bij de bouw van de
westertorens
Dr De Ridder plaatste van
Ruysbroeck in het ruimere kultuurhistorische kader van de
Boergondische Nederlanden en
van het vijftiende-eeuwse Europa
Onze gewesten waren toen samen met Italië toonaangevend op
verschillende terreinen De Nederlandse primitieven brachten een
aantal vernieuwingen in de Europese schilderkunst, terwijl ook de
bouwmeesters en beeldhouwers
een nieuwe stijl ontwikkelden De
belangnjkste vertegenwoordiger
was ongetwijfeld Claus Sluter uit
Haarlem die in het Brusselse ambacht der „steenbickeleren" was
ingeschreven en met zijn medewerkers uit de Zennestad ondermeer de beroemde Mozesput m
het kartuizerklooster van Champ)mol te Dijon realizeerde
De Brabantse gotiek werd door
leerlingen van Jan van Ruysbroeck ver buiten het hertogdom
verspreid De Brusselse architekt,
Hendrik van Pede, bouwde het
stadhuis van Oudenaarde dat met
dat van Brussel en Leuven tot de
gaafste parels van de laatgotische
bouwkunst behoort. Jan van Eijcken, bracht als „Hanequin de Bruselas" de nieuwe stijl naar Sfjanje,
terwijl Lodewijk van Bodegem in

het
Bourgondische
Bourg-enBresse werkzaam was Niet alleen
de bouwmeesters maakten Brussel vermaard Ook de tapijtwevers
en de houtsnijders droegen bij tot
de luister van de Zennestad
Kleurrijke wandtapijten en houten
retabels prijken vandaag nog
steeds m talloze Europese paleizen en musea

Seven
Bliscappen
Brussel was tevens een belangrijk centrum van de Nederlandse
letterkunde Dr De Ridder vestigde er de aandacht op dat een der
meesterwerken van de middelnederlandse literatuur ,de seven
Bhscappen van Mana" hier geschreven werd In 1448, d w z een
jaar voor Jan van Ruysbroeck zijn
eed aflegde als bouwmeester van
de stadhuistoren verordenden de
Brusselse schepenen „Dat men
alle jaeren een spel spelen sal ten
dage van de processie opte Niedermerct van Brussele" Terwijl
van Ruysbroeck tussen 1449 en
1455 de werken aan de spits van
het raadhuis leidde, speelde men
aan de voet van die werf jaarlijks
éen der zeven „bliscappen" Ónder het bewind van de Boergondiers telde Brussel met minder dan
vier
rederijkerskamers
„den
Boec", „de Corenblomme", „de Lelie" en „de Violette" Zij luisterden,
in opdracht van het stadsbestuur,
de talrijke feesten en stoeten op
De belangstelling van het Brusselse stadsbestuur voor de eigen
Brabants-Nederlandse letterkunde blijkt nog uit andere feiten Het
dertiende-eeuws Brabants nationaal-epos. Jan Van Heelu's „Rymkronyk van de slag van Woenngen", is tot ons gekomen dank zij
het afschnft dat de Brusselse wethouders ervan heten maken in
1444, dit IS vier jaar voor van
Ruysbroeck begon met het op)trekken van de torenspits Rond
diezelfde t j d voltooide de vermaarde copiist Hendrik vanden
Damme, in ofKiracht van het Brusselse stadsbestuur, een afschnft
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Den eedt van meester Janne van Ruysbroeck

se op de merct'

meester vanden steenwerke vanden torre vander stad raithuy-

(1449) zoals hij werd opgetekend

in een pnvilegieboek

van de stad

Brussel

. den torre van den stad raithuyse
op de merct"

van de volledige „Brabantsche
Veesten" van Jan van Boendale
Dr Willem van Eeghem, een
uitmuntend kenner van de middelnederlandse letterkunde, wees
erop dat Brussel tijdens de Boergondische vijftiende eeuw volgende meesterwerken leverde tot de
Nederlandse letterkunde 1 de
mooiste mysteriespelen (nl de
„seven bliscappen van Mana"), 2
het eerste burgerlijk drama (nl
Collijn van Rijssele's „Spieghel der
Minnen") en 3 het eerste „presentspel" (nl het gelegenheidsgedicht dat Collijn Caillieu in 1480
wijdde aan de geboorte van Margareta van Oostenrijk)

Troje...
Uit al die werken spreekt — en
dr De Ridder liet met na daarop de
aandacht te vestigen — een grote
liefde voor de stad Brussel die met
het antieke Troje vergeleken
wordt „dit Ylion van Troeyen, dat
es Bruessel binnen Brabant gelegen"
BIJ het slot van zijn uiteenzetting
stelde de spreker dat tussen de
vijftiende en de twintigste eeuw,
ondanks alle verschillen, toch ook
een aantal gelijkenissen bestaan
Ook tijdens het „Herfsttij der Middeleeuwen" heerste er een krisissfeer De angst en de onrust, voortvloeiend uit de onzekere toekomstfjerspektieven, heett toen in
belangrijke mate bijgedragen tot
wat de Noordnederlandse kultuurhistoricus Johan Huizinga omschreef als „'s levens felheid" De
Ridder hennnerde er aan hoe
toen de middeleeuwen helemaal
uitgebloeid waren, vanuit Italië een
nieuwe wind over heel Europa is
gewaaid de Renaissance Hij stelde tot slot dat ook vandaag een
nieuw „Rinascimento" kan aanbreken „Brussel kan — in harmonie
met de rest van Brabant en met de
andere gewesten — ook tijdens
dit nieuwe tijdperk een eigen onvervangbare bijdrage leveren tot
de kuituur in dit deel van Europa"
Uit de entoesiaste reakties
bleek dat de Brusselse Vlamingen
meer nog dan vroeger, zijn gaan
beseffen welke uitmuntende bijdrage hun stad geleverd heeft tot
de algemeen Nederlandse kuituur

M9
De „groenen" over zichzelf

De Groene
Beweging
De opkomst en groei van de „groenen" in sommige
Europese landen is aanleiding geweest tot al heel wat
interpretaties de simplistische — zoals de „mannen
met de geitewollen sokken", naast de pikante — de
partij van de meloenen, van buiten groen en van binnen rood — en de kwaadaardige, zoals in Duitsland,
waar men sprak van de „Partei der RAF".
Maar wat zeggen de groenen zelf^ Wat is hun
taktiek, hun doelstelling, hun ideologie"^ Want er moet
toch een idee achter schuilen Zelfs al vergelijkt men
het verschijnsel soms met andere politieke strovuren,
zoals bij voorbeeld Degrelle in 1936, zoals na de oorlog „L'Uomo Qualunque in Italië, Poujade in Frankrijk,
de Provo-beweging in Nederland en elders

D

E groenen noemen zich
vaak de ecologen" de
Waalse groene partij heet
trouwens Ecolo Maar hier zitten
w e al aan de eerste begnpsverwarring
en
dubbelzinnigheid
Haeckel heeft woord en begrip
ecologie voor het eerst naar voren
gebracht in 1868 De ecologie is,
wetenschappelijk gezien, samen
met paleontologie en etnologie
een der belangrijke takken van de
biologische antropologie Maar als
zodanig is ze ver verwijderd van
wat de ecologisten er vandaag
willen onder verstaan Hun ecolo
gie' IS een deel geworden van een
futurologie die uitmondt in een
katastrofisme en in een voorbij
zien aan alle retroaktieve verschijnselen van elk weerkeren
naar het evenwicht bij een groei
proces dat zichzelf zou bedreigen
enz

Dubbelzinnig
Daarbij komt nog, dat de neoecotogisten het onder mekaar oneens zijn zowel wat aard en omvang van de aangekondigde katastrofen als wat de middelen tot
bestnjding en voorkoming ervan
betreft Dubbelzinnigheid dus in
de terminologie en haar interpretatie
Een tweede dubbelzinnigheid
ligt in de aard en wijze van hun
voorstelling van de natuur en van
het milieu en het negeren van het
fundamentele probleem Het gaat
er met om te weten of men voor
of tegen vervuiling is niemand is
er voor De vraag is welke houding men als de meest gepaste en
doeltreffende beschouwt Moeten
WIJ de gedaantewisseling van ons
eco-systeem en de daaruit ontstane problemen oplossen door op
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onze stappen terug te keren"? Nie
mand kan zeggen Stop de geschiedenis ik wil eruit schreef
Claude Monter in het Journal de
Geneve' al in 1977 De belangnjkste natuurwet is die van de gekompliceerde en antagonistische
struktuur van het heelal en de
algemene levenswet die van de
stnjd van het konflikt De oorspronkelijke goede natuur is een
rousseauiaanse
myte
Kuituur
wordt altijd bekomen door overwinning op en ordening van de
natuur (zonder haar nochtans te
toochenen) Hier ligt dus een tweede dubbelzinnigheid de opvattingen over natuur ^ n beschaving en
hun absolute evaluatie als goed en
slecht

Provo
Een derde dubbelzinnigheid ligt
bij de neo-ecologisten in het dubbeldenken enerzijds beroepen zij
zich op een konservatief pnncipe,
op het beginsel van het behoeden
en bewaren van wat als noodzakelijk betracht wordt voor een
gezond verder leven — maar anderzijds IS heel hun denken en
handelen geïnspireerd door een
maatschappij-vernietigend nihilisme en anarchisme dat wij reeds
bij de provo-beweging konden
vaststellen In die zin zijn de groenen trouwens een voortzetting
van het provoverschijnsel Gunther Rohrmoser wellicht de belangnjkste knstelijke filozoof in de
Bondsrepubliek professor voor
sociaal-filozofie
en
teoloog
schreef hieromtrent De groenen
zijn geen kommunisten, fascisten,
liberalen of konservateven, doch
ideologisch veel meer het produkt
van het verval van alle op de
bodem van de Aufklarung gegroeide ideologieën De milieukwestie dient hen als specifiek
periode-verschijnsel tot het teweegbrengen van een trend,
waarvan de perspektieven alle in
de nchting van een anarcho-socialisme wijzen

,,Belgisch..."
En ten slotte is er de negatie
van wat juist in de maatschappij
aan natuur overblijft namelijk de
mens in zijn aardgebonden gemeenschappen van familie tot

(foto Dann)

Koenraad te Neerpede
Van 15 tot 23 juni heeft in de beeldig gerestaureerde hoeve .Lange
Wei" te Neerpede een tentoonstelling plaats met beelden en tekeningen
vlan de uit Gent afkomstige artiest Koenraad Wim Croonenberghs
schreef over het werk van Koenraad ,ln zijn beeldhouwwerk vertelt
Koenraad ons zijn barokke, soms fantastische surrealistische verhaal
met sarkasme ironie tederheid of met gulle lach
Doorheen zijn werk ervaart men zijn verbondenheid met de grond
waarop hij leeft alsook zijn verbondenheid met de grote Vlaamse kunsttraditie
De tentoonstelling die mede georganizeerd wordt door Neerpede
Blijft' en de Vlaamse w'erkgroep Klimop is op zaterdag en zondag open
van 10 tot 20 u Van maandag tot vrijdag van 14 tot 19 u
Wie de verplaatsing naar Neerpede-in-Anderlecht doet ziet meteen
hoe Brussel-Bruxelles van dit Vlaamse dorp een woestijn heeft gemaakt
De Lange Wei is een echte oaze gebleven

volk Het beiangnjkste milieu voor
de mens is de mens zelf in die verbondenheid De groenen blijken
wel belangstelling te hebben voor
het behoud en het leven van bomen en vogels en vissen maar
met voor hetgeen de menselijke

Verliefd worden kost nietsTrouwen wel.
KB'Autolening
Voor u de knoop doorhakt en uw hand
tekening zet onder Het Contract van de Eeuw
springt u best eens binnen m een kantoor van
de Kredietbank Daar wacht u immers een bh)de
verrassing
Het tarief van onze KB Autolening is zo
voordehg dat u meer kunt kopen dan u kon
dromen Ons tarief hgt namelijk heel wat lager
dan het wettelijk toegestane maximum En dat
geldt ook voor met cliënten
Bovendien kan u ook voor uw moto of uw
tweedehandswagen een KB Autolening aan
vragen Verliefd worden kost niets maar trouwen
hoeft ook niet duur te zijn als u nu leent bij
de Kredietbank
Kom er maar eens rustig over
praten

Beter bij de bank van hier

persoonlijkheid verheft boven het
naamloze individu Tussen individualisme en universalisme is er
voor hen geen plaats voor sociale
verbondenheid Dat is dan nog
een dubbelzinnigheid hun basis
demokratie die slechts een afgietsel IS van het subsidiariteitsbeginsel van het solidarisme staat afwij
zend tegenover datgene wat de
mensheid juist op natuurlijke basis
differentieert het nationale
In zijn boek Hoe groen is de
helling dat een zeer goede uiteenzetting brengt van de groene
opvattingen trekt volksvertegenwoordiger Ludo Dienckx daarom
ook van leer tegen het volksnatio
nalisme De konsekwenties van
die opvattingen zijn er dan ook
naar de unitaire belgicist Dienckx
begaan met het behoud van de na
tuur wijst het nationaliteitsbeginsel af en plaatst zich met buiten
maar tegen de hele Vlaamse beweging
Slechts vanuit een herbronning
vanuit een totale en realistische
maatschappij-opvatting
die de
utopieën van Rousseau en zijn
tijdgenoten achter zich laat is een
werkelijke en noodzakelijke ecologische beweging mogelijk
Jos Vinks
Ludo Dienckx ,Groen is de helling' 166 biz Uitg Soethoudt & C°
Antwerpen - 298 frank
Ursual Haverbeck-Wetzel Dr Herbert Gruhl e a „Zur Bilanz der grunen
Bewegung', 28 bIz - Junges Forum,
Hamburg - DM 6
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Het VU-partijbestuur
deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 10 juni heeft Algemeen Voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid.

Textielpian
Principieel is de VU geen voorstander van ondoelmatige en ekonomisch
niet-verantwoorde subsidienng van
ondernemingen De Volksunie kan
echter hoegenaamd niet akkoord gaan
met de verschillende behandelingen
door de Belgische regenng van de
Nationale Sektoren, al naargelang
deze in hoofdzaak in Vlaanderen of in
Wallonië gelegen zijn
De VU maakt zich degelijk ongerust
— net zoals de syndikale en patronale
midcdens — over de uitvoenng van
het textielp)lan Gezien de slechte oneindigheid van de Belgische Staat, hjkt
het voor de VU met meer dan normaal
te zijn dat de textiek>ndememingen, die
voor 70 % in Vlaanderen gelegen zijn,
op een gelijkwaardige wijze worden
behandeld als de Waalse staalsektor
Vermits de schukien van het Waalse
staal onlangs opnieuw voor tientallen
miljarden volledig werden kwijtgeschokJen, eist de Volksunie dat de
terugbetaling van de overheidsparticipatie door de textelbednjven zal gebeuren voor de fc)elastngheffing
Door deze maatregel zal voor de
textielt)ednjven ten minste de helft
worden kwijtgeschoklen, wat in vergelijking met het Waalse staal nog een
zeer redelijke eis ia Wij vragen ons
overigens af, waarom de Belgische
Regenng blijft talmen met de andere
uitvoenngsaspekten van het textielplan, gezien hierover tussen de syndikaten en de patroons een volledig
akkoord bestaat

Minister Olivier heeft het voornemen ongeveer 8,5 miljard uit de nationale begrobng ter beschikking te stellen voor werken aan de infrastruktuur
van gemeenten en provincies, en zelfs
voor werken aan beschermde monunfienten.
De VU noemt deze jslannen van
Olivier een georganizeerde staatskorruptie HIJ wil duidelijk de gemeenten
omkopen met begrotingsmiddelen
achter de rug van de Vlaamse Regenng Het gaat hier immers zonneklaar
over bevoegdheden die aan de gewesten zijn toegekend Deontologisch
en wettelijk heeft minister Olivier zelfs
met het recht om te praten over deze
infrastruktuurwerken, en zeker met
over de restauratie van beschermde
monumenten De Volksunie gek>oft
ovengens met dat het over een éénmalige operatie gaat Wij zijn ervan
overtuigd dat Olivier en de hberalen
langs deze onwettelijke weg een aantal Waalse gemeenten wnllen bevoordeligen, om elektorale redenen.
De VU betreurt dat meneer Geens,
voorzitter van de Vlaamse Regenng,
samen met de CVP en de PVV eens te
meer het bewijs hebben geleverd van
een slaafse kollaboratie met de Belgische Regenng Ten gronde eist de
Volksunie dat deze 8,5 miljard aan de
gewestregenngen zou toegekend
worden volgens een sleutel op basis
van de nstomo's Zodanig dat langs
Vlaamse kant het bij dekreet opgerichte investenngsforxjs voor de mfra-

Werkaanbieding
Vlaarr«gezinde vereniging in het centrum van Brussel zoekt voor een
goedgekeurd BTK-projekt (duur 1 jaar) dnngend

een licentiaat
politieke of sociale wetenschappen
of
ekonomische wetenschappen
of
handelswetenschappen
Moet uitkenngsgerechtigd zijn
Kandidaturen met curriculum vitae schnftelijk indienen bij redakbe WU,
Bamkadenplem 12 te 1000 Brussel onder de letters BAR-1

struktuur van ondergeschikte besturen, deze miljarden zou kunnen besteden volgens objekbeve nonmen
Als besluit moeten wij vaststellen
dat na het zogenaamde sanenngsfonds van minister Nothomb, dit nieuwe plan van minister Olivier andermaal
een uitholling is van de al zo povere bevoegdheden toegekend bij de gewestvorming van 1980
De CVP en de P W zouden hun
mooie woorden over verdere federalizenng beter vandaag reeds in de
praktijk omzetten'

Voerstreek „bezette dorpen"

Happartonthaal voor
VU-afdelingen te Voeren
Na de betoging te Hasselt waren VU-Hamme, Dendermonde en
Kontich te gast bij VU-Voeren.
Z o was dat reeds wekenlang tussen deze VU-afdelingen afgesproken en gepland. Groot was dan ook de verwondering wanneer reeds
van bij het vertrek te Hasselt de drie VU-bussen aanvankelijk
opgehouden werden door rijkswacht en BOB. Slechts onder begeleiding van een bereden politie-escorte en dat na veel gepalaver met senator Walter Peetere en Kontich-voorzitter Erwin Brentjens, kon dan
toch uiteindelijk de trip naar Voeren worden gemaakt
BIJ elke invalsweg bleek Voeren een
t>ezet dorp kombi's, overvalwagens,
R4-tje& De VU'ers, t)ij wie voor velen
dit een eerste kennismaking met de
Voerstreek was, en vooral de 15 jongens en meisjes onder hen voor wie
dit als een prettige familieuitstap was
aangekondigd, korxten hun ogen haast
met getoven. 130 VU-betogers kregen
een politiet>ewaking van 300 njkswachters. Een veHxHjding die we intussen in de Voer al zijn gewoon
geraakt Die lijken dus nog altijd veel
gevaarlijker dan knminele bverpoolsupportersDe verworxjenng werd vertxjstermg, zelfs ontsteltenis, toen t>leek dat
kNj de „San Martmo" een klad franstakge radio-, dagfcilad- en tv-reporters met
„txc" en lens klaar stonden- om wét te
noteren of te verstaan?
Ook een uitgebreide politiemacht
stond, onder geleide van een heuse
kommandant en tx>venop de arrorKlesementskommissans Wiertz m hoogst
eigen persoon, te wachten om prompt
senator Walter Peeters en Erwm
Brentjens en VU-Voeren-voorzitter
Theunssen naar hun intenties te nformeren.

Verbod
En of ze wel wisten dat t)urgervader
Happart alle wandelingen en optochten had vertxxten?
Dat werd uiteraard niet zo maar
genomen Het programma zou afgewerkt worden De gezelhgheid van de
San Marbno verwarmde de harten
Ook al was die dag zelf de uitbater er
door Hapjsart bij burgemeesteriijk
schnjven, van op de hoogte gesteld
dat de t>randveiligheid met meer voldeed en dat hij daarom terstond moest
skjiten, stonden de tafels prachtig gedekt
De 130 weeMenge koude schotels
maakten er met minder om Welkomstwoordjes en wederattenties werden
gewissekd Het was echt formidabel I
Nadien werd een toeristische txjsuitstap door de Voerense prachtnatuur
gepland Walter en Erwin weer op 't appel.
„Provocatie"
Die vlaggen voor de achterruiten
van de bussen waren provocatie. Die
moesten weg Met wat parlementaire
viterpellaties in het vooruitzicht leek de

repliek echter afdoend De bussen
konden vertrekken, mét vlag en wimpel, echter met zonder de onafscheidelijke komtM's vóór en achter i
De uitstap was prachtig De gidsen
waren tioeiend in hun zangeng
„Veurs" de Voerenaars houden hartstochtelijk van dit prachtig stukje Platdiets Vlaanderen En de pinten in de
„Fntuur" en in „Nieuw Moelingen"
smaakten heerlijk, zoals overal in
Vlaanderen, vooral als er emoties moeten weggespoeld worden En daar kan
zelfs een onschuldige familiale ontmoeting tussen VU-afdelingen in Voeren al voor zorgen!
Het heeft ons van onze Voerenaars,
blijkt>aar nog steeds écht Vlamingen,
„op de tsamkaden", rx3g meer doen
houden dan dat reeds het geval was.
Voorzitter Theunissen, gemeenteraadslid Mia, en vele anderen, het was
echt onverbeterlijk.
Tot ziens- maar dan eens in Hamme
Want daar kan nog altjd om het
even welke Waalse t x ^ zelfs met een
knalrode Waalse haan voor de achterruit rustg op Dnegoten van onze
heerlijke „jsaling op grootmoederswijze" komen proeven En er zal geen
kassei opgetkl worden En ook die
tx>er op Dnegoten wijst hen wel de
weg naar „'t Scheldeoord" of „de Plezanten hor als zij 't met vinden, omdat
de wegwijzers er alleen in 't Nederlands zijn ledere Hammenaar moest
ne keer naar Voeren komen M»schien knjgen zij dan ook een stukske
van het bewust en verbeten dagdagelijks verzet tegen zoveel Waalse chantage en arrogantie

Europese Vrije Alliantie
te gast in Leuven...

Vorige week woensdag, bij gelegenheid van het EVA-colloquium
EVA-gasten en de Erasmus-wijk — de huidige St-Geertruiparochie
brengt de eregroet met „onze Leeuw"
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in Brussel was er verbroedenng tussen de
te Leuven Vendelier Guy van Autgaerden

Na de eredrink, aangeboden door afgevaardigden uit de nabije Artisbrouwenj, bezoeken Bretoenen, Elzassers, Valdotains en Comish-men
ol.v Europarlementslid Willy Kuijpers, het verkrotte Klem Begijnhof waar
nieuw leven groeit
„De Spaanse Brabander", een uitstekend volksnationaal spijshuis geleid door Dirk Lambrechts en „Onder de Toren" een gerestaureerde
herberg (met prachtige Vlaamse renaissancemuziek!) uitgebaat door
Piet Schapens, waren de pleisterplaatsen

w&
VU-initiatief te Waarschoot
Werkgroep „Tewerkstelling en werkloosheid" legt dossier voor:

Gemeenten kunnen
arbeidskansen vergroten
W A A R S C H O O T — O p maandag 20 mei stelde V U - W a a r s c h o o t
haar plannen v o o r aan de pers. H e l eerste deel van de a v o n d w e r d
een „ d i a g n o s e " van de huidige situatie en haar historische kontekst,
het t w e e d e gedeelte o m v a t t e de „terapie", een v o o r s t e l o m er wat aan
te doen.
Voorzitte van de Waarschootse
werkgroep „Tewerkstdrmg en werkloosheid" Walter Georges schetste de
hele problematiek D e werkloosheid,
„een aanbodsoverschot van arbeidskrachten", laat zich best voelen o p het
gemeentelijk vlak. Daar m m e r s gaat
men naar het stempellokaal vraagt
men om inlichtingen, enz De gemeenteiike overheid is ook bij machte ber>aalde problemen te verhelpen, en zou
in een positieve aanpak initiatieven
voor begeleiding, scholing van werklozen e d kunnen ontpkjoien, maar zou
ook een veel aktievere tewerkstellingspolitiek kunnen nastreven

Stiefmoederlijk
Maar ook op nabonaal vlak schort er
iets sinds het aantreden van de huidige regemg steeg het werklozenajfer
met 91 000 eenheden, waarvan bijna
de helft in Vlaanderen De statistieken
tonen aan hoe het met Oost-Vlaanderen en Waarschoot gesteld is. In de
evolutie van de tewerkstelling blijkt
bovenvermelde gemeente stiefmoederlijk bedeeki te zijn Vooral de Textilia-shjiting zou verantwoordelijk zijn
voor de enorme daling van werkgelegenheid tussen 1980 en 1982, waar de
neerwaartse trend voor Waarschoot
die voor de provincie en fiet Rijk
ruimschoots overtreft Ook de evolutie
in de tewerkstellingsstruktuur naar
ekonomische sektoren spreekt boekdelen de tertiaire sektor wmt hoe

langer hoe meer artieidskrachten die
verdwijnen uit de pnmaire en sekundaire sektor Toch blijft industrie de
hoofdsektor, wat op een verouderd
tewerkstellingspatroon wijst

De gemeente
als werkgever
D e gemeente kan de mogeBjkheid
zélf als werkgever op te treden benutten, d m v een effekbef personeelsbeleid Men stelt nl vast dat op het
huidige moment slechts 15 personen
in vast verband worden tewerkgestekt, hoewel er eigenlijk 17 plaatsen
zijn, de overgrote meerderheid van het
personeel is tewerkgesteld in de traditionele gemeentelijke aktiviteiten (administratie, wegen, politie)
De gemeentelijke bijdrage in het
O C M W creëert mdirekt tewerkstelling
voor 9 personen, en m de Gemeentelijke Sporthal vzw werken 2 personen
voltijds. Verder zijn er projekten BTK,
D A C en tewerkgestelde werklozen,
doch dit blijkt financieel met de goedkoopste optossing te zijn
BIJ fiet zoeken naar nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden merkt men op
dat enerzijds tijdelijke statuten, kumul
e d onverenigbaar zijn met anderzijds
de 2 vakante betrekkingen, en dat een
hele reeks domeinen op soaaal en
welzijnsgebied totaal onbetreden blijven Men moet het dus zoeken in
gemeentelijke dienstverlening waardoor men meteen ook meer mensen

„Handige Handen",
krea-beurs in Lede
LEDE — Onder de noemer „Handige handen" gaat op zondag 11 augustus in een reuzengrote tent op de

GentbruggeLedeberg naar
het Zwin
en Damme
De Dr J Goossenaertsknng Gentbrugge-Ledeberg en F W - G e n t b r u g g e
houden hun jaarlijkse lentereis op zondag 16 juni 1985 In de voormiddag is
er een geleid bezoek aan het natuuren vogelreservaat het Zwin In de
namiddag wordt het stadje Damme
bezocht
Om 8 u 15 vertrek naar het Zwin
Verzamelplaats
Dienstencentrum
Gentbrugge Braemkasteelstraat
Om 12 u 30 middagmaal Iedereen
kan zijn eigen piknik meebrengen Er is
ook een restaurant
Om 14 u vertrek naar Damme, daar
mogelijkheid tot bezoek aan het stadhuis, de Onze-üeve-Vrouwekerk te
Damme Het Mantiem museum of het
Uilenspiegelmuseum Er kan ook gewandeld worden langsheen de Damse
Vaart

kan tewerkstellen Zodra het gemeentelijk stafpersoneel 17 werknemers
telt kan men uitbreiden d m v tijdelijke
statuten Ook gemeentelijke investenngen kunnen omwille van hun arbeidsintensief karakter een belangnjk
tewerkstellingsbevorderend
effekt
meebrengen (vb renovatie van woningen, toegankelijkheid van openbare
gebouwen, opsplitsen van grotere
werken, politiek van openbare werken)

Tewerkstellingsfonds
O p gemeentelijk vlak kunnen echter
ook andere tewerksteUingsbevorderende initiateven genomen worden
Een eerste punt hierbij is het bevorderen van het investenngsklimaat M e n
zou in de gemeentelijke begroting een
„tewerkstellingsfonds" (premies) kunnen voorzien, men zou de belasting op
dnjfkracht en op het tewerkgesteld
personeel kunnen afschaffen Men
zou een innovatief beleid kunnen voeren t o v leegstaande bednjfsruimten
en men zou kunnen proberen een
maximale bescherming van de landbouwgronden door te voeren
Het tweede punt ligt op het vlak van
voorlichtng, promotie en dienstverlening Als mogelijkheden ziet men effektief en efficient opkomen voor bedrijven in nnoeilijkheden, steunen en/of
innchten van manifestaties om eigen
zelfstandige bednjven buiten Waarschoot bekend te maken, aktieve promotie, snelheid, soepelheid en duidelijkheid IV m het afleveren van vergunningen en aanvragen, en het voorzien
van een schepen belast met de tewerkstellings- en werkloosheidsproblematiek en/of een KMO-voorlichtingsambtenaar

Lokale initiatieven

terreinen van het St-Maartenskollege,
Nieuwstraat Lede, een beurs door
waarop iedereen die in het bezit is van
kunstzinnige handen en daarmee dan
ook wat d o e t welkom is
Een biezondere plaats wordt voorbehouden voor „Kant uit het land van
Aalst" Iedereen die meent aan kreatieve vrijetijdsbesteding te doen, zowel
individueel als in groep, is welkom kan
gratis een ruimte beschikbaar krijgen
en de zelfvervaardigde „kunstwerken"
tentoonstellen, verkopen of z'n hobby
demonstreren Er wordt hier dus duidelijk gemikt op het kreatief zijn
Biezondere aandacht zal gaan naar
breiwerk, patchwork, haakwerk enz.,
maar een tekenaar een beeldhouwer
enz zal zich hier best op zijn plaats vinden Ook handelaars in hobbyboeken
en handwerkmateriaal zijn welkom Iedereen verzorgt zelf zijn stand, tafels
en stoelen zijn ter beschikking en er
wordt gezorgd voor een natje en een
droogje Voor de goede gang van
zaken wordt verwacht dat de geïnteresseerden op tijd inschnjven Dat kan
gebeuren via Rita Galle Ledezijdestraat 74 9310 Lede (tel 053-77 79 65)
Organizatie Sociaal-Kulturele Vereniging ,Pnester Daens"

BROUWERIJ

De kostprijs van deze lentereis bedraagt 260 fr (toegang tot het Zwin inbegrepen) Inschrijvingen kunnen voor
15 juni 1985 gebeuren op volgende
adressen
Mark Symoens, Bruiloftstraat 87
9219 Gentbrugge, tel 091-3000.29
Andre Eliano, O De Gruyterstraat
30, 9219 Gentbrugge tel 091-305254

BREENDONK
Tel. 031-86.71.21
V o o r « A L - u w bieren
en limonades
Bijhuizen: Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen

Hildegard Callewaert Merelbekestraat 10 9230 Melle, tel 091-308083
L e v e Bogaert, Weverboslaan 26,
9219 Gentbrugge, tel 091-31 1941

Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19, Gent

MOORTGAT

Tal. 031-36.10,11

Tel. 091-2Z45.62

Alain Vervaet lichtte het 3de punt
toe, nl de , lokale initiatieven" Deze
sturen aan op mentaliteitswijziging en
hebben tot doel op plaatselijk vlak
aktiviteiten. projekten en programma's
ontwikkelen die werkgelegenheid stimuleren, het versterken van de regionale ekonomie, het zinvol inschakelen
van werklozen Om dit doel te bereiken moeten verschillende groepen (organizaties, overheid bednjven, individuen) samenwerken Om de verwezenlijking te vergemakkelijken zou
men werken met een „regionaal stimulenngsbureau', een koordinerend orgaan Mogelijke initiatieven zijn bedrijfskontaktbeurzen, bedrijfsfinancienngsmogelijkheden,
bedrijfsstimulenngsbureaus innovatie- en uitvindersbureaus,
managementen
uitvindersbijeenkomsten, werklozenprojekten, bedrijvencentra Deze bedrijvencentra zijn gebaseerd op het
princiep van het verschaffen van nodige ruimtes aan verscheidene in de
kinderschoenen staande bedrijfjes die
dan gezamenlijk en goedkoop over
noodzakelijke voorzieningen kunnen
beschikken (elektriciteit telefoon se
kretanaat )
Walter Georges beklemtoonde tot
slot dat het gemeentelijk beleid inzake
werklozen fel mag herzien worden
Verbetenngen zouden liggen in informatieverstrekking (over plaatsingsmogelijkheden, bijscholing aanwervingsexamens), participatie in werklozenprojekten dn projekten die verband
houden met gemeenschapstaken, vorming en kreativiteit ontspanning commerciële aktiviteiten denk aan recycling-)
Het IS een dringende noodzaak dat
de gemeenten zelf hun verantwoordelijkheid opnemen door de aanzet te
geven tot ruimere arbeidskansen door
een positief beleid
Het behoort tot de plannen van V U Waarschoot deze idee onder de bevolking te verspreiden door propaganda
en debatavonden
Katia Van de Voorde
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OOST-VLAANDEREN
JUNI
14 W A A R S C H O O T „Begeleiding van de sollicitant" uiteenzetting door
Prof Stefaan Lievens (RUG) om 20 u in zaal „Hoop op Vrede'
Inkom gratis Org Dr Goossenaertsknng
15 ASSENEDE Kleinkunstavond met Jef Eibers in de polyvalente zaal
te Assenede Aanvang 20 u Inkom 120 fr Voorverkoop 100 fr
Kaarten in voorverkoop in het Vlaams huis 't Leeuwke, Diedenkplein
22 Assenede
16 AAIGEM- Wandeling vertrek om 14 u, aan de boerdenj van Jan De
V u y s t Populierenstraat 15, Opaaigem, ong 6 km Leiding Raf
Sienaert Na de wandeling barbecue in voormelde boerdenj ong
vanaf 17 u Inschnjven voor 14 juni Prijs 150 fr p p , kinderen — 12 j
100 fr Inschrijven bij G Mallefroy (Burst), M Rottiers (Bambrugge) J
Govaert (Bambrugge), J Ckippens (Mere), A Everaert (Mere), W
Van Der Eist (Erpe)
21 W A A R S C H O O T Debatavond ,Tewerkstelling en Werkloosheid in
Waarschoot" Samenstelling panel werkkjze, werkgever, vakbondsafgevaardigde, afgev schepenkollege, afgev van de Vlaamse Executieven Aanvang 20 u in zaal Brueghelhof, Leest 56 Inkom gratis
Org Dr Goossenaertsknng
22 SINT-AMANDSBERG- Proefavond voor Vlaamse streekbieren
Club T I C Deinze, Dendermondsesteenweg 411, Sint-Amandsberg
Aanvang 20 u Org FVV-St-Amandsberg
28 SEMMERZAKE-GAVERE Barbecue om 19 u 30 in de serres van
Hugo Vandewalle, Biestjeslos, 9745 Semmerzake Adres Hugo
Vandewalle Dorp 86, Semmerzake, tel 091-84.2742 Pnjs 300 fr
30 LEBBEKE Met de bus naar Diksmuide Vertrek om 7 uur aan het gemeentgehuia Kostpnjs bus 300 fr„ kinderen 220 fr Inschnjven bij
Johan De Mol, Lebbeke, tel 052-21 01 48 Organizatie Davidsfonds
Lebbeke

Werkloosheid
in Waarschoot
De statistische problemen bij het berekenen van de w e r k l o o s h e i d
zijn o m v a n g r i j l e Het g e v o l g h i e r v a n is, dat de reële w e r k l o o s h e i d met
± 2 5 <Vo w o r d t o n d e r s c h a t E c h t b e k e n d s t a a n a l l e e n d i e v o l l e d i g
w e r k l o z e n die aan de v o o r w a a r d e n van toelaatbaarheid en uitkeringsgerechtigheid beantwoorden.
De statistieken leren ons dat de
werkloosheid in Waarschoot in de
penode 1970-1984
verelfvoudigde
(Meetjesland x 9, België x 6 8) met
een werkloosheidstoename die naar
1984 toe tot 82 % oploopt Ook de
werkloosheidsgraad (verhouding volledig werklozen / tegen werkloosheid
verzekerden) ligt beduidend hoger
voor Waarschoot specifiek is ook dat
de vrouwelijke bevolking rond 1970
een bijna ongelooflijke stijging k e n t

Jong en_
Bovendien was lang meer dan een
kwart van de Waarschootse werklozen in mindere of meerdere mate
arbeidsongeschikt (oudere werklozen,
geen of onaangepaste opleiding) hoewel we nu een positieve evolutie in de
toestand kunnen waarnemen Deze
trend kan echter gedeeltelijk verklaard
worden doordat een aantal ongeschikte werklozen nu andere dan werkloosheidsuitkenng genieten

- oud
Opvallend voor de indeling naar
leeftijd IS dat meer dan een vierde van
de mannelijke werklozen ouder dan 50
jaar zijn maar dat bijna 40 % van de
werkloze vrouwen zich in de groep
tussen 25 en 40 jaar bevinden De

VU-Wondelgem
naar IJzerbedevaart
VU-Wondelgem njdt op 30 juni met
eigen wagens naar Diksmuide Verzamelen om 8 u 30 op de parking van de
Vroonstallednes (kant St-SebastiaanstraaO Voorziene aankomst in Diksmuide ± 10 u Daar wachten we
elkaar op en gaan gezamenlijk naar de
bedevaartweide
Na de plechtigheid is iedereen vnj
Meestal maken we er iets gezellig van
bij de meegebrachte piknik
Aan de chauffeurs wordt gevraagd
hun auto te versieren met de leeuwe
vlag of een bedevaartaffiche Gegadigden die mee willen met de auto betalen 100 fr als deelname in de kosten
Ook een warme oproep om de
huizen te bevlaggen op 30 juni en
11 juli

jeugdwerkloosheid verdeelt zich in
meer dan 1 / 4 van de mannen (jonger
dan 25 jaar) en meer dan 40 % van de
vrouwen De kategone pas afgestudeerden maakt voor beide seksen
ongeveer 11 % van de werkloosheid
uit
VU-Waarschoot evalueerde deze
onhoudbare toestand en ging kntisch
na wat vanuit de gemeente kan gedaan worden om verbetenng te brengen in de lokale tewerkstellings- en
werkloosheidssituatie
Als oorzaken van het uitblijven van
reaktie noemt men het gebrek aan
financiële middelen en de mentaliteit
van de gemeentebestuurders Nochtans beginnen werkloosheid en tewerkstelling binnen de gemeente, pas
in latere instantie kan men die problemen in regionaal of nationaal verband
situeren

St.-Gillis-Waas
naar
Diksmuide
De afdelingen St-Gillis-Waas, Meerdonk en St-Pauwels leggen een busreis in naar de IJzerbedevaart In de namiddag brengen w e een bezoek aan
de stad Brugge waar er 2 gidsen ons
de stad helpen bezichtigen
Men kan inschrijven op het sekretanaat 03-7707439
St-Niklaasstraat
131 te St-Gillis-Waas
Opstapplaatsen
kerk Meerdonk
7 u kerk De Klinge 7 u 10 hoek Eecbergstraat-'t Kalf 7 u 20 kerk St-GillisWaas 7 u 30 Dnes St-Pauwels
7 u 40
Thuiskomst is voorzien rond 21 uur
Inschnjven voor 20 luni 1985

ZOIWEC}
• Gevraagd helpsters (gezinshelpsters, familiale helpsters, sanitaire
helpsters) gespreid over 8 part-times
voor gezins- en bejaardenhulp over
het ganse arrondissement Kortnjk en
leper In dienst treden vanaf 1 juli
Inlichtingen en plaatsaanbiedingen bij
Franz Van Steenkiste Volksvertegenwoordiger Zeger van Heulestraat
40 te 8710 Kortnjk-Heule (tel
056-357992)

13 JUNI 1985
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Spring eruit,
win de Lotto-buit.

Lod. Dosfelcentrum
deelt mee
Het Vormingscentrum
Lodewijk
Dosfel organizeert tijdens juni en half
juli volgende kursussen
O p 6,10, 13,17 en 20 juni (13 u 3016 u 30) Ekonomie (n)iets voor mij?
Namiddagkursus rond ekonomie voor
beginners Kursusbijdrage 1 000 fr In
Vakbel Limburgstraat 90-92 te 9000
Gent
O p l l , 1 4 , 1 8 , 2 1 e n 2 5 j u n i ( 1 3 u 3016 u 30) A B C van de politiek. Namiddagkursus om wegwijs te raken in ons
politiek bestel Kursusbijdrage 600 fr
In Trefcentrum West-Flandria, Graaf
Gwijde van Namenstraat 7 te 8500
Kortrijk
O p 26 en 27 juni C20 u-23 u )
Gemeentefinancien en autonomie.
Recente evolutie op gemeentelijk vlak
Kursusbijdrage 400 fr In Vakbel, Limburgstraat 90-92 te 9000 G e n t

O p 29 juni (9 u 30-17 u ) Het
verdriet van Vlaanderen. De verzuiling en de invloed op de politiek Kursusbijdrage 500 fr In het gemeentehuis van 2350 Vosselaar (nabij Turnhout)
O p 2, 9. 16 en 30 juli (20 u-23 u )
Nationalisme in België. Over Waalse,
Duitse en Belgische bewegingen Kursusbijdrage 750 fr In Vakbel, Limburgstraat 90-92 te 9000 Gent
O p 8, 10 en 12 juli (9 u 30-12 u 30)
Samenlevingsvakantie. Een blik achter de schermen van een toenstische
gemeente te Middelkerke (Onderwijsstraat 1) Kursusbijdrage 600 fr
Op 15 en 17 juli (20 u-23 u ) Een
Vlaamse kijk op het schoolpakt D e
schoolvrede bedreigd en een pleidooi
voor een alternatief onderwijsbeleid
Kursusbijdrage 400 fr In Trefcentrum,
Markt 15 te 1860 Lennik

Het einde... of
naar een nieuw
België?
In dit kleine land leven dne verschillende volkeren samen Vlamingen, Walen en Duitstaligen Dit samenleven gaf
en geeft herhaaldelijk aanleiding tot
scherpe konflikten De nationale bewegingen in België en hun onderlinge
beïnvloeding is het tema van een vierdelige kursus georganizeerd door het
Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel
Op dinsdag 2,9,16 en 30 juli, telkens
vanaf 20 u wordt het Belgisch probleem onderzocht in de VAKBEL-lokalen, Limburgstraat 90 te G e n t
Getuigenissen van mensen ter
plaatse, videobeelden, enz het komt er
allemaal bij kijken
Inschrijven vooraf is wel noodzakelijk Dit kan bij het Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4 te
9000 Gent, of telefonisch 091-257527
(kantooruren), waar je ook terecht kan
voor alle inlichtingen

Aalsterse
Daensvrienden
naar Diksmuide
Ook dit jaar gaan de Priester Daensvnenden van Aalst naar Diksmuide
Vertrek om 8 uur aan De IJzer, Vlaanderenstraat 13, Aalst zondag 30 juni
1985
O m 11 uur deelname aan bedevaart, daarna bezoek aan het graf van
Dom Modest Van Assche in Steenbrugge Terug omstreeks 21 u 30
Kosten autocar leden 100 f r , nietleden 250 f r , kinderen beneden d e 14
jaar 100 fr (voor het herkenningsteken
moet elk afzonderlijk zorgen)
Inschrijven bij Joachim V a n der
Meersch, Ledebaan 59, Aalst tel
705253, voor 12 juni

Vlaamse burger
als Iclienc.

ErembodegemTerjoden
kultureel

En natuurlijk " ^
hebt u die klecdingsproblennen als
de naald van uw weegschaal rond
de 150 kg schonnnnelt of als u de
respektabele lengte van 2 nn of
nneer bereikt!

De Volksunie-afdeling van Erembodegem-Terjoden ncht tijdens de kermisfeesten van 14 tot 17 juni 1985 hun
jaarlijkse tentoonstelling in Deze keer
proberen ze een nieuwe formule uit
waarbij dne kunstvormen met elkaar
gekonfronteerd
worden
Enerzijds
worden schilderijen van Geert Bauwens tentoongesteld en anderzijds
beelden van Serge Bunoz Het geheel
wordt muzikaal ondersteund door de
jazzgroep Mardi Grass uit Grembergen Deze laatsten zullen later op de
avond ook instaan voor de herojsening
van het Volksunie-kikaal Ek:kerlyc in
Terjoden

is werkelijk de enige
speciaalzaak voor
EXTRA BUITENMATEN
in België met 6 meesterkleermakers doorlopend
tot uw dienst.

Iedereen wordt hierbij op deze beide gelegenheden uitgenodigd op vnjdag 14 juni vanaf 20 uur D e tentoonstelling loopt tot 17 juni

U moet echt niet naar Holland of Duitsland
wanneer u een extra grote nnaat bezit en toch
een ruime keus wenst, een goede kleermakersservice verlangt en graag de juiste prijs betaalt
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870

Zondag 16 juni

Daensdag
te Aalst

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78

nnet zijn 1.000 nn^ winkelruimte-zijn parking voor 200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie-shop iets drinkt.

Aartselaar

succ
OPEN:
13 JUNI 1985

Boomsesteenweg 3 5

KLEDING

ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR
VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR

De Daensdag te Aalst wordt dit jaar
gehouden op zondag 16 juni In de
eucharistieviering om 10 u , in de S t Martinuskerk, zal de homilie worden
gehouden door pater Goedghebeur
abt van de abdij Affligem Nadien om
11 u wordt een optocht gehouden
naar het monument op de Werf waar
J Van der Meersch, voorzitter van de
Pnester Daensvnenden een boodschap zal brengen O m 12 u in het
stadhuis zal het woord gevoerd worden door Paul Daels, voorzitter van het
IJzerbedevaartkomitee, die zal handelen over de toekomstige Vlaamse
Staat in het licht van de tema's van de
komende IJzerbedevaart
Nadien wordt een drink aangeboden O p de middag heeft een gezellig
samenzijn plaats in zaal Madeion op de
Grote Markt

M4r
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vu-Geel:

ANTWERPEN

natuurwandeling en barbecue
Op zondag 23 juni organizeert VUGeel twee aktiviteiten
— een geleid bezoek aan het natuurreservaat „De Zegge"
— een gezellige barbecue in het
vu-lokaal .Molenhof"
Om 13 u 30 komen we samen op de

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
van ^ t w e r p e n
Geneeskundig
personeel
Volgende bediening wordt
open verklaard.
— één plaats van geneesheer-diensthoofd (rang 1) voltijds in de dienst voor Neus-,
Keel- en Oorziekten van het
Algemeen Ziekenfonds Middelheim.
De benoeming zal geschieden in ti)delijk verband (d.wi.
„waarnemend" voor buitenstaanders).
De kandidaten moeten de
leeftijd van 35 jaar bereikt
hebben op het ogenblik van
hun aanstelling.
De kandidaten moeten van
Belgische nationaliteit zijn.
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het sekretariaat. Lange Gasthuisstraat
32 te Antwerpen, uiterlijk op
1.7.1985.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 400 fr (voor bepaald
benoemde personeelsleden,
nihil).
Inschrijvingsformulieren
en volledige voorwaarden te
bekomen op de 7de DirektiePersoneelszaken,
Lange
Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 03-223.57.11). (Adv. 99)

werft (naast de markO te Geel, van
daaruit ri|den we dan met eigen vervoer naar het natuurdomein Telaatkomers kunnen om 14 uur nog aanpikken
aan het Biologisch centrum van de
Zegge
Een woordje meer uitleg over dit
opmerkelijke reservaat „De Zegge" is
een overblijfsel van het vroegere
„Geels Gebroekt" dat grotendeels
voor landbouwdoeleinden werd ontgonnen Het reservaat geeft een t>eeld
van de vroegere Kempen met turfkuilen, rietvelden, schrale graslanden, elzenhoek en eiken- en beukenbos
Het gebied is belangnjk zowel omwille van zijn fauna — een aantal
zeldzame vogelsoorten verblijft ter
plaatse o a de buizerd, de sperwer en
de boomvalk — als zijn flora (met o a
in het wild bloeiende gevlekte orchideeën)

Deze natuurwandeling zal onder leiding van ervaren gidsen staan die ons
de mooiste plekjes van het reservaat
zullen tonen
Na de wandeling kan de inwendige
mens versterkt worden tijdens de
grootse Molenhof-bartjecue
Tegen demokratsche pnjzen 2(X)
fr voor volwassenen, 50 fr kinderen,
zal het FVV-Geel (olv gemeenteraadslid ül Tofjs) de heerlijkste gerechten klaarmaken
De vuren worden ontstoken om 16
uur en „Het Molenhof' bevindt zich
Wildersedijk 3 te Ge^
U schnjft het best in — voor 15 juni'
- bij ül Tops (tel 587552) of b j
afdelingsekretans Jef Proost (tel
587029)
Jorit Sels

Gemeente Kapellen
(Provincie Antwerpen)
Volgende betrekkingen in vast verband zijn te begeven:
— twee betrekkingen van lid werkliedenpersoneel (met weddeschaal 1.12)
— een deeltijdse betrekking van 10 u / w e e k van lid onderhoudspersoneel (met weddeschaal l.lO)
De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 16 juli 1985 (eventueel aangetekend) bij het gemeentebestuur toegekomen zijn.
Bijkomende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de
personeelsdienst (teL 03-664.73.70 - toestel 21).
De Gemeentesekretaris,

De Schepen
voor Personeelszaken
G. SCHONKEREN
(Adv. 98)

R. HANNES

Eigenaardige CVP-politiek
te St.-Katelijne-Waver

Omdat mensen
belangrijk zijn...
De benoemingspolitiek van de CVPSt-Katelijne-Waver is op zijn minst
eigenaardig te noemen

Hier volgt het relaas van enkele
feiten waaraan enorme spanningen en
hoge verwachtngen voorafgingen,
doch die afgesloten werden met nog
grotere teleurstellingen en de daaruit
voortvloeiende diefj-menselijke ellende

ALLE ROUWKLEDING
voor dames en heren

Voor de, door het gemeentebestuur
opengestelde betrekking van een verpleegkundige in vast dienstverband
voor het OCMW-rustoord te St-Katelijne-Waver. boden zich 40 kandidaten
aan Vijf daarvan slaagden in het eksamen, nl dne kandidaten uit onze gemeente (O L-Vrouw-Waver), éen uit
IVIechelen en éen uit Leuven

De meest uitgebreiide kollekties
zwart en grijs
voor (James en heren.
Alle (denkbare maten !
Alle retouches wor(Jen (jirekt gedaan
terwijl U rustig van een koffie geniet

De Grote Belgische Mo(dezaak

SUCCES KLEDING MEYERS
Boomsesteenweg 35 Aartselaar
Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel
OPEN alle dagen van 9 tot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot
21 uur- zaterdag van 9 tot 18 uur- zon- en feestdagen gesloten.

Omdat voor de plaatselijke CVP-top
klaarblijkelijke mensen uit onze eigen
gemeente niet zo belangrijk zijn, wordt
tijdens de OCMW-raadszitting van
15 mei 1985 de benoeming vastgesteld van de kandidaat uit Leuven
Zeer merkwaardig
En die merkwaardigheid wordt nog
onderstreept als men weet dat een
van onze eigen kandidaten met bno in
de proeven slaagde, nl Anita Fleerackers uit O L-Vrouw-Waver
Doch met getreurd bij de CVPi
Het feit dat Anita liefdevol opgevoed werd in een diepknstelijk pleeggezin en haar pleegvader, Louis Fleerackers gedurende 20 jaar voorzitter is
geweest van het ACV, wordt met al
even veel zwier aan de CVP-laarzen
gelapt
Vader Fleerackers begnjpt het allemaal met meer zo goed Waar zijn de
beloften gebleven van sommige CVPmensen om de kandidatuur van zijn
dochter te steunen'
In alle geval staat vast dat door deze
CVP-beslissing nog maar eens bewezen IS hoe belangnjk mensen voor hen
zijn, als ze maar — en liefst ver — van
buiten onze gemeente komen

JUNI
15 STABROEK, 5de Barbecue m het lokaal van de Vnje Schutters, Oud
Broek te Stabroek Aanvang 19 u Pnjs 350 fr, 150 fr voor een kinderschotel Voonnschrijving tot 12 juni bij Fred Van Maldeghem, Populierenlaan 17 te Hoevenen, tel 6649359 Orgamzate VU-Stabroek
16 WOMMELGEM: Dienstiietoon in Den Klauwaert van 11 u tot 12 u
door Bart Vandermoere
16 DEURNE: 14 u 30 Heidewandeling met de ganse familie, vertrek aan
het station Heide-Kalmthout
21 TONGERLO/WESTERLO: Frans Van Woensel houdt een causerie
over het NSKK Oprichting en inzet aan alle fronten van Europa
tijdens de WO-II Aanvang 20 u 30 in de Kapellekeshoef te Tongerio
Orgamzabe St-Maartensfonds Kempen
22 KONTICH: Vlaamse Knng vienng midzomerzonnewende, 21 uur,
VNJ-terrein, Altenastraat
22 WIJNEGEM: Zomerbarbecue vanaf 19 u 30 in en rond „De Schuur",
Wommelgemsesteenweg Inschnjven voor 8 juni bij Piet Bellens,
Brouwerslaan 25 (3531533) of Pleter Mees, Tumhoutsebaan 528
(3539464)
26 SCHOTEN- Sporenvienng m zaal Forum Inkom 120 fr Vermindenng
voor CJP, bejaarden, militairen en gezinnen, deze kaarten kosten
80 fr St-Philippuskoor verzorgt deze vienng en gastspreker is
burgemeester mevr Algoet
26 LIER: Sprekersavond door pater Ramey Tema partnermoeilijkheden, huwelijksmoeilijkheden VNC, Berianij 80, üer om 20 u 30 Iedereen welkom, ook niet-teden Org FW-Uer
28 WOMMELGEM: Grabs etentje voor alle akbevelingen van de
Wommelgemse VU-afdeling, in den Klauwaert aanvang 20 u
28 MOL: Tot 4 juli, txiekenbeurs en tentoonstelling in zaal Malpertuus,
Tumhoutsebaan 15, Mol
28 HEIST-OP-DEN-BERG: Tot en met 30 juni, grote ballonwedstnjd,
deelname bradenj. 20 fr per ballon, mooie pnjzen voorzien, snoepje
grati&
29 VOSSELAAR: Studiedag Tema Verzuilingsproblematiek. In het
gemeentehuis van Vosselaar, kursusbijdrage 500 fr Vooraf inschnjven FVK Turnhout Vonckstraat 39, 2770 Herenthout (014-51 5596)
of Vormingscentrum L Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent (091257527) Org Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
29 RIJMEN AM- 4de reuzenbartiecue van het VNC, in het Weynishof
Deelnemingspnjs 300 fr, kinderen 150 fr, kleuters tot 6 jaar grabs
Aanvang 17 u Kaarten te verknjgen bij VNC, tel 015-209514
30 HEIST-OP-DEN-BERG: Georgamzeerde deelname aan de 58ste
Uzertsedevaart Opstap Unie Heist om 7 u sbpt Pnjs 200 fr p,p,
jeugd 1(X), kind — 12 j grabs.
30 WOMMELGEM: Met de autobus naar de Uzerbedevaarl Pnjs 220 fr
Inschnjven bij bestuursleden

Zaterdag 29 juni te Rijmenam

4de reuze barbecue
van Vlaamsnationaal centrum
Vong jaar al was er een reuzetoeloop van Vlaams-nabonalisten en
simpabzanten op de 3de grote barbecue — met attrakbes — van het
Vlaamse Nabonaal Centrum
En dit jaar gaan in samenwerking
met de VU-afdelingen van gans het
arrondissement Mechelen de verwachtingen nog overtroffen worden
De opbrengst werd verleden jaar
reeds verdeeld in de verschillende
noodgebieden waar de VU het moeilijk

heea
Ook dit jaar zal dit gebeuren en is
ook een groot gedeelte van de ofv
brengst t)estemd voor het propagandafonds bij de as verkiezingen
Het wordt dus als het ware een
laatste gezellige ontspannende bijeenkomst voor de zomervakanbe en voor

de drukke najaarsakbvitat van de verkiezingen
In het prachtage kader van Weynishof, geurend van dennegroen en heidekruid wordt het een heerlijke zomerdag, met een ontspannende sfeer,
verzorgd door de fanfare Kempenland
Er zijn pitbge dranken en lekker
gebraden vlees voorzien, omkranst
met fnsse verse Mechelse groenten
en dat alles naar hartelust'
Er IS ook een reuze-lotenj met een
vliegtuigreis en een verblijf van 1 week
in Tenenfe of Alicante Start van de akbviteiten 17 uur Deelnemingspnjs
300 fr - Kinderen 150 fr - Kleuters tot
6 jaar grabs Kaarten te verknjgen bij
alle VU-afdelingsbesturen en bij VNC,
Ontvoenngsplein 1 te Mechelen, tel
015-209514

Meer kinderen verwacht
op de NCC-speelpleinen

Een oproep voor meer monitoren
Voor de zomervakantie worden een duizendtal kinderen verwacht
die zullen deelnemen aan de speelpleinwerking van de Nederlandse
Kultuurkommissie van Brussel.
Wie graag met kinderen werkt, vindt een boeiende vakantiejob op
één van de twaalf speelpleinen in de Brusselse agglomeratie Afhankeli)k van leeftijd, ervanng, diploma's en brevetten kan je een van de
volgende funkties opnemen-wie 16 jaar is (op 111985) doet onderhoud
op het plein of wordt hulpmonitor tegen 500 f r per dag, wie ervanng
of een brevet heeft wordt monitor (17 jaar) tegen 600 fr per dag of
animator (19 jaar) tegen 700 fr per dag De speelpleinleiding wordt
toevertrouwd aan volwassenen (minimum 21 jaar) tegen 1000 fr per
dag
Vooral voor de maand augustus zoeken we nog medewerkers
Daarom bellen (tel 4277848) of schrijven naar de NCC-dienst speel- i
pleinen, Saincteletteplein 30 te 1080 Brussel
(meegedeeld) i
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Eerste vrouwelijke VU-mandataris in Izegem

WEST-VLAANDEREN

Renata Blondeel naar O C M W

JUNI
Enkele m a a n d e n geleden legde
R e n a t a B l o n d e e l d e e e d af als
O C M W - r a a d s l i d Daarmee heeft
d e I z e g e m s e V U n a a s t vijf m a a n delijke gemeenteraadsleden, o n d e r w i e drie s c h e p e n e n , e n é é n
mannelijk O C M W - r a a d s l i d , nu o o k
een vrouwelijk mandataris.

14
15

17

Renata Blondeel, echtgenote
van VU-afdelingsvoorzitter Joris
V e r b e k e , e n s i n d s vele j a r e n w e r k ,<:aam in e e n I z e g e m s bedrijf, s t o n d
in 1 9 8 2 o p d e V U - l i j s t v o o r d e
gemeenteraadsverkiezingen
Ze
behaalde 364 voorkeurstemmen
Er s t o n d e n t o e n 21 v r o u w e n o p d i v e r s e lijsten S l e c h t s vier o n d e r
hen scoorden beter

27

30
30

In d e m e e r d a n 6 0 jaar o u d e g e schiedenis v a n het Vlaams-nation a l i s m e in I z e g e m , h e b b e n v r o u w e n m e e r m a a l s e e n rol g e s p e e l d
M a a r R e n a t a B l o n d e e l is t o c h d e
eerste vrouwelijke mandataris. Z e
IS m e t e e n o o k a f g e v a a r d i g d in d e
I z e g e m s e B o u w m a a t s c h a p p i j , in
h e t V U - b e s t u u r e n in h e t politiek
k o l l e g e v a n d e V U Z i j is aktief in
h e t F V V - b e s t u u r v a n a f d e s t a r t in
Izegem

In die zin moet vooral de BTWaanslagvoet van 6 % behouden blijven Deze motie was niet naar de zin
van ons CVP-PVV-gemeentebestuur
Daarom ook sloot men snel de vergadenng af
Orgelmuseum
naar

Brugge

Ons CVP-PVV-bestuur is nu tevreden Het orgelmuseum mag uit de
Koksijdse toensmefolder geschrapt
worden Maar geen nood de verenigingen en gepensioneerdenbonden
weten nu waarheen Uitstappen kunnen ingericht worden naar Brugge om
ons orgelmuseum te zien
O m een Waalse Week te organizeren is er geld genoeg, doch om deze

De slag om Brussel

unieke verzameling te Koksijde te houden geen sprake vani Stond het met
in het CVP-kiespamflet Orgelmuseum
— verwerving in het gemeentelijk patnmonium
Geen

Grardlaan!

Enkele maanden na het overlijden
van beeldhouwer Grard werd in het
schepenkollege door PVV-schepen
Van Duuren de suggestie geopperd
om de nagedachtenis te eren -van
voormelde kunstenaar en de laan waar
hij woonde om te dopen in Grardlaan
Na 50 jaren verblijf te Koksijde vertikte
Grard het ook maar zich aan te passen
aan de taal der streek
Op 19 december 1984 werd dit punt
op de agenda geplaatst van de gemeenteraad Hiertegen ageerde V U raadslid Boucquez fel, doch het voorstel werd door de CVP-PVV-meerderheid en enkele oppositieleden goedgekeurd Alleen Boucquez stemde tegen
en raadslid Vandenbussche (groep
Vernieuwing) onthield zich Thans
werd door de Koninklijke Kommissie
van advies voor plaatsnaamgeving van
de provincie West-Vlaanderen opgemerkt dat bedoelde kunstenaar geen
enkele inspanning heeft gedaan om

Voor a l uw relatiegeschenken,
reklame- en promotie-artikelen,
ballons, stylo's en
verkiezingsartikelen

êve/co
f ERSCNENVENNOOTSCHAP M E I
BEPERKTE A A N S P R A K E L l J K h E i n

G e n e r a a l v a n Merlenstraat 30
Berchem-Zurenborg
Telefoon 239.09.40 - 230.73.49
Telex 32675
13 JUNI 1985

BRUGGE: Volksvergadenng over „Werk in een Vlaamse staat", met
minister Schiltz en senator Van Ooteghem O m 20 u in zaal „De Dijk",
Blankenbergsesteenweg, Sint-Pieters (Brugge)
IZEGEM: Voettocht naar Diksmuide Start om 4 uur aan het Vlaams
Huis, Grote Markt O r g Wandelklub Vlaams Huis
BLANKENBERGE: In samenwerking met andere Vlaamse verenigingen wordt een autocarreis ingencht naar Diksmuide, voor de
IJzerbedevaart onder het motto „Geen voogden, eigen staat"
Inschrijvingen Emiel Duysters 41 30.70 tot 26 juni a.s. Pnjs 220 fr
Vertrek stadhuis, o m 9 u

Deze week
in Knack Magazine

VU-Koksijde wil
BTW-tarief bouw laaghouden
O p vraag van VU-raadslid Maunts
Boucquez heeft de gemeenteraad een
motie goedgekeurd voor het behoud
van het verlaagd BTW-tanef in de
bouwsektor Hiermee drukte hij zijn
bezorgdheid uit omtrent de inzinking in
de Koksijdse bouwnijverheid Er werd
dan ook aangedrongen dat de besluitloosheid van de kandidaat-bouwers
ongedaan zou worden gemaakt door
duidelijke maatregelen van de CVPPVV-regenng

IZEGEM: Vlaams Huis, 4de kaarting, tot 16 juni. Org.- Kaartersklub
Vlaams Huis
GISTEL: Feestvienng „30 jaar Volksunie te Gistel" O m 14 u. 30 akademische zitting met toespraken van Julien Desseyn en Paul Van
Grembergen, in hotel Flandria, Hoogstraat 3 O m 17 u. Opening tentoonstelling, in café Uylenspiegel O m 19 u 30 Feestmaal met als eregast Vic Anciaux Inlichtingen R Anseeuw, tel 059-277870
IZEGEM: Busreis naar Brussel met bezoek aan het Parlement Namiddag bezoek aan het provinciaal domein van Huizingen Start o m
8 uur O r g V V V G Izegem

zich in de plaatselijke gemeenschap te
integreren
P W - s c h e p e n Van Duuren was met
mals voor deze beslissing en zal voetstappen aanwenden bij zijn vnend
Kultuurmimuster Poma Het zal nu te
zien zijn of de Vlaamse Kultuurminister
werkelijk over een beetje Vlaams fatsoen zal beschikken

Fiskaal paradijs?
Hebt ge al uw check ontvangen van
de teveel betaalde fietspaden' Dat
was nogal een grap, zelfs een dure En
zeggen dat w e een PVV-kiespamflet
onder ogen kregen liever fietspaden
dan fietsplaten Doch het kan verkeren Ook onze belastingbnef „ophalen
huisvuil en lozen afvalwaters" is onderweg met een fikse verhoging PVVschepen Van Duuren durft dan nog
zeggen dat Koksijde „een fiskaal paradijs" IS omdat er geen personenbelasting wordt geheven, doch dat andere
belastingen in dit verband dan fel
verhoogd worden, hierover zwijgt hij.

Karel Van Miert, Paul De Keersmaeker, Jean Gol,
Roger Nols, Henri Simonet, Vic Anciaux: ze komen op
8 december allemaal op in Brussel. Grote liberale winst ten
koste van het FDF zou hier zelfs de meerderheid kunnen
redden. Hoe liggen de kaarten nu? Knack peilde de
stemming in de politieke hoofdkwartieren.
D « Biawwe B « k a « r t
De NV Bekaert, één van de grootste
Vlaamse bedrijven, heeft een nieuwe
baas: Jean-Charles Velge. Knack
sprak met Velge over ondernemen vandaag, en over wat de ondernemer tegenwoordig van de politiek verwacht.

voor het eerst in zijn geschiedenis Europees. En daarmee beginnen de problemen voor de bekerhouder pas goed.
Want zo'n Europese campagne kost
geld.

Knack Weekend

D* Kongo v c » LoopoM I I
Een eeuw geleden werd België, door
toedoen van koning Leopold II, een
kolomale mogendheid. Over de manier
waarop de Kongo werd geëxploiteerd,
verschijnt er binnenkort een opzienbarende studie. Daaruit deze week in
Knack een voorpubhkatie.

In Cannes kreeg Cher de prijs voor de
beste aktrice voor haar rol in Mask,
een tranerig drama naar een waar gebeurd verhaal. Patrick Duynslaegher
interviewde de Californische ,,Mutter
Courage".

UHcio Horaitago
Een veertigtal werken van oude
Vlaamse en Hollandse meesters uit het
wereldberoemde Hermitage-museum
in Leningrad zijn voor het eerst sinds
eeuwen weer in onze kontreien te bewonderen. Knack nam m het Rotterdamse Boymans-van-Beuningen museum een kijkje.

Stilaan maar zeker verwerft de afdeling mode-ontwerpen van de Antwerpse Akademie een solide faam, ook buiten België. Knack Weekend portretteert de vijf die nu afstuderen. Namen
om te onthouden.

BOI^OpOOS COFCIO

Cercle Brugge speelt volgend seizoen

Do o i o o w o iichtfaig

K o o i o xooMrdoaaerts
Pieter van Doveren bloemleesde de
schitterendste koele nagerechten. IJs
en sorbet in hun meest geraffineerde
vorm.

Wat is er
met

St.-ldesbald?

In winkels en cafes wordt gefluisterd dat men een grote zelfbedieningszaak wil bouwen in een stille villawijk
Protestbneven werden opgemaakt
door de middenstanders en inwonenden uit bovenvermelde villawijk Doch
het CVP-PVV-schepenkollege heeft
hierover al zijn zegen gegeven Enkel
het commodo en incommodo moet
nog ter sprake komen. M e n spreekt
van een bouwschandaaM „Bescherming van het residentieel karakter van
woonwijken" stond in het CVP-kiespamflet Bredero heeft toch gelijk het
kan verkeren

60/40
Onder de titel „de kaas van ons
brood met laten eten" zal het Overlegcentrum van Vlaamse verenigingen
hierover een pamflet uitdelen De
vraag werd gesteld aan alle gemeentebesturen hun medewerking te verlenen Benieuwd of ons gemeentebestruur hieraan zal meedoen, die nochtans beweert van niemand lessen in
Vlaamsgezindheid te krijgen

Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men VU-plakkers
tegen
Ook Brugge-Noord
ontsnapte
niet aan het geel-zwarte
gevaar
Onder
impuls van vader Antoon
Torfs en dochter
Canne werd zowel op de
straat als aan het raam de daad bij het woord gevoegd. In één adem de
VU-Werkaffiche,
TAK-amnestie
en de komende
IJzerbedevaart
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Diksmuide: 58ste keer!

Géén voogden:
eigen staati
Zondag over veertien dagen gaat in Diksmuide opnieuw de IJzerbedevaart door, voor de 58ste keer Het
komitee koos voor tiet motto „géén voogden: eigen
staat!".
Een voorbeschouwing en een oproep.

H

e t jaar 1985 w o r d t e e n z e e r
belangrijk jaar v o o r d e
Vlaamse Beweging en
voor de gehele toekomst van
onze gemeenschap O p het einde
v a n dit jaar w o r d e n i m m e r s ontzettend belangrijke verkiezingen
gehouden e n zowel het voorspel
als d e f e i t e n n a d i e n zullen e e n
speciale w a a r d e k r i j g e n

E v e n m i n is duidelijk o f d e z e lijst
v o l d o e n d e u i t g e b r e i d zal zijn
H e t s t a t u u t v o o r B r u s s e l , levensbelangrijk voor geheel Vlaand e r e n , zal o p n i e u w in volle s c h e r p te gesteld w o r d e n , maar het eendrachtige front voor onze toek o m s t in o n z e e i g e n h o o f d s t a d
w e r d t u s s e n d e V l a a m s e partijen

Grondwetsherziening

T\^<istautant

,,

v o o r a l s n o g met g e v o r m d En a a n
h e t Franstalige i m p e r a l i s m e in
Voeren en Vlaams-Brabant moet
n u eindelijk paal e n p e r k w o r d e n
gesteld D e amnestieaktie kreeg
n i e u w e vaart, m a a r z o u n u eindelijk t o t k o n k r e t e r e s u l t a t e n m o e t e n
leiden

Vredesonderhandelingen
D e b e s t e n d i g e d r u k v a n d e klein e v o l k e r e n zal o n o n t b e e r l i j k zijn
om de Vredesonderhandelingen
spijts d e aarzelingen, d e o n w i l e n
de dubbelzinnigheid van d e grootm a c h t e n , in w a a r a c h t i g e o n t w a p e ning t e d o e n u i t m o n d e n
De Vlaamse Beweging moet
z i c h in '85 d o o r z e t t e n m e t vernieuwde kracht Niettegenstaande
het opzet o m verdeeldheid en
v e r w a r r i n g t e zaaien, m o e t v o l gens het IJzerbedevaartkomitee
opbouwende
verdraagzaamheid
t o t v e r o v e r e n d e e e n d r a c h t leiden

Precies o o k daarom moet d e z e
IJzerbedevaart uitgroeien tot een
overweldigend sukses

seizoensuggesties
zakenlunch 600 a 800 fr
traiteurdienst

Etniel W i t m a n s s t r a a t
Schaarbeek

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor
feesten banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van t vat
Levende Water Tontssteiner Sprudel
goed en goedkoop aten

RESTAURANT
i
' I
FAMILIE DEMERTOGH FAUT

Hoek
Wolvengracht
en
LeOpOlUStraat

Tel 217 9153
Waar

Vlamingen

t h u i s zijn...
in 't h a r t j e v a n B r u s s e l

36

Tel. 02-734.56.09
Levert kwaliteitskoffie

Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio

• 4 gezins- en bejaardenhelpsters
(halftijds) voor Ovenjse Hoeilaart Kortenberg Steenokkerzeel Zaventem
en omgeving
— Minimum 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigd
— Onmiddellijke indiensttreding

Om 20 u 30 worden alle VU-kaderleden en -sympatisanten verwacht in
het kultureel centrum De Dijk Blankenbergsesteenweg te Sint-PietersBrugge Daargaat de volksvergadenng
door waarop minister Schiltz eveneens het woord zal voeren Het aanwezige publiek zal trouwens ruim de
kans knjgen om met Hugo Schiltz en
de andere mandatarissen te debatteren Het tweede deel van deze mee
ting IS immers opgevat als een soort
praatkafee, waarbij een der sprekers
in de praatstoel komt en bestookt
wordt door vragen uit het publiek.

Zich wenden Vlaams Ziekenfonds
1 Schapenweg 2 Ovenjse Ctel 02687 9542)
• 24 j gehuwde dame met diploma
van hoger secundaire beroepsschool,
afdeling bureelwerken met tamelijk
goede kennis van Frans en Engels, en
ervanng
als bediende-terminaliste,
zoekt een betrekking in het Brusselse
of ten westen van Brussel
Voor inlichtingen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger J Valkeniers,
tel 02-5691604
• Jonge dame 21-22 jaar, diploma
gegradueerde in de logopedie, zoekt
een gepaste betrekking in of polikliniek revalidatiecentra psychiatrische
instellingen of diverse takken voor
buitengewoon onderwijs
Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem senator A
Lonquestraat 31 9219 Gentbrugge tel
091-3072 87

"v:
KAAPSE WIJN
Kaas en Snacks

Die ^ .
Wynkroeg

Van 19u tot middernacht
ZATERDAG vanaf U u
ZONDAG
van U u 13u / tSu 19u
WOENSDAG GESLOTEN

Galerij "UI G A t P A t R T

bij u thuis'

MOLENSTRAAT 45

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Plaatsaanbieding

Na de ontvangst en verwelkoming
wordt een inleiding gegeven door arrondissementsvoorzitter Erwin Van
Dnessche Daarna volgt een uiteenzetting door gemeenschapsminister Hugo
Schiltz en een toelichting bij het V U spoedplan tegen jeugdwerkloosheid
door senator Oswald Van Ooteghem
Dan volgt de gedachtenwisseling tussen deze politici en de bednjfsleiders

CAPE
WINE
TAVERN

KOFFIEBRANDERIJ
SANO

EXCLUSIEF KADER

Hoeft er nog aan toegevoegd dat
WIJ deze volksvergadenng heel erg
aanbevelen"?

Om 18 uur grijpt er in het stemmige
kasteel Tudor een konfrontatie plaats
tussen VU-toppolitici en de bedrijfsleiders van het arrondissement onder
het tema ,Ondernemen en tewerkstellen in Vlaanderen"

lepel & vork...
^^JCassattb
assailtbat^

D e inkom op deze manifestatie is
gratis en de avond wordt opgeluisterd
door de kabaretier Rik Gorissen

Het
VU-arrondissementsbestuur
van Brugge-Torhout Oostkust sluit de
voorjaarscampagne af met een gedurfd en knap initiatief Op donderdag
27 juni gaat er een informatieronde
door omtrent de kongresbesluiten van
de V U

Volksvergadering

1985 m o e t h e t o g e n b l i k w o r d e n
van d e definitieve opruiming v a n
alle b e v o o g d i n g , d i e o n z e o n t w i k keling blijft a f r e m m e n H e t jaar
waann de grondslagen w o r d e n
gelegd voor d e bevrijdende eigen
staatsvorming

Nieuwelaan 47
1860 Meise - 02-269.7045

Doitmimder Ibier-Braii-lioveii
Tervuursev 60, Leuven 016-22 86 72
Kon Astndl 86, Kontich 03457 3038
Brugse Baan 1, Hulste 056-7115 36
Nieuw BrugstP 28, Brussel 02 218 74 89

Konfrontatie:
bedrijf-VU te Brugge

Bedrijfsleiders

Beslissend
moment

Ondanks onmiskenbare pogingen tot afremming en ontreddering uit k o n s e r v a t i e v e e n unitaire
h o e k , m o e t d e d o o r b r a a k naar
waarachtig zelfbestuur, o o k en zek e r o p e k o n o m i s c h , sociaal, financieel e n fiskaal vlak, v e r z e k e r d
w o r d e n Een r u i m e e n d i e p g a a n d e
grondwetsherziening moet dan
o o k mogelijk w o r d e n g e m a a k t ,
m a a r a l h o e w e l alle partijen h i e r v a n
de noodzaak erkennen, w e r d de
lijst v a n t e w i j z i g e n artikelen v a n
d e g r o n d w e t n o g met v a s t g e l e g d

yc

„Ondernemen en Tewerkstellen"

BROOD -

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

0 5 3 - 7 8 36 95

BANKETBAKKERIJ -

LASAT -

WILFRIED BLANCQUAERT

9300 AALST

SPECIALITEIT:

DOOPSUIKER

T e l . 521.14.40
GELEGENHEIDSGEBAK

Tel 014-544007
Grote Kouter 47
Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Uitbergen

Tel 091-67 57 12

?|et ^alinöïjutó
Sedert
JAN

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Banketbakkerij

ANTWERPIA

1910

PAUWELS-DE

BRAUWER

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie
(adv 23)

MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

Or Van De Perrelei 51
Borgerhout
Tel 03-236 5654
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Zou het nog geen tijd zijn om
aan het rijbewijs te gaan werken?
Laat u deskundig bijstaan door
specialisten:

RUSCHOOL
Ferd. VERBIEST
MOLENBEEK,
Leopold ll-Laan 194
(Viadukt Koekelberg)
SCHAARBEEK,
Leuvense steenweg 555
(Meiserplein)
ANDERLECHT,
Bergense steenweg 797
(Wijk Veeweide)

Tel. 426.85.94.
Afzonderlijk teorie, afzonderlijk praktijk of volledige opleiding, naar keuze. Fakultatief:
proefeksamen-teorie (audio-visueel). Ook teorie voor bromfietsbewijs. Ook rijles op automatische wagen.

Tweede
boekenbeurs te
Strombeek- Bever
Voor de vierde keer gaat in het
kultureel centrum te Strombeek-Bever
een tweedehands boekenbeurs door
6000 boeken-afleggertjes zullen worden aangeboden maar er komt meer
over de vloer in het kultureel centrum
O p donderdagavond om 20 u loopt
een dia-voordracht door E Indestege
over ,.De boekbandversienng in de
Zuidelijke Nederlanden in de Middeleeuwen en de Renaissance" De voorverkoop van de boeken-afleggertjes
tegen weggeef prijzen loopt tussen 19
en 24 u, terwijl zaterdag 22 juni en zondag 23 juni de verkoop van 10 tot 18 u
doorgaat

Meise-WolvertemOppem naar

JUNI

Diksmuide

15

O p zondag 30 juni rijden w e met autocar naar Diksmuide Het vertrek is
voorzien om 7 u 40 aan het Gemeenteplein te Wolvertem, en om 7 u 50
aan de Sint-Martinuskerk te Meise Na
de plechtigheid gaan w e op de Reien
varen te Brugge De kostprijs is 200 fr
Gelieve m te schrijven bij Maunce
Passchyn, Vilvoordsesteenweg 81 te
Meise (tel 02-2696935)

Doorlopend
tentoonstelling
van
kant, beeldhouwwerk en muzikale marionetten en door de Brabantse Boekbindersgilde demonstraties van boekbinden

Nieuwe namen
in Halle-Vilvoorde

Tevens staat Mano Van Wijnsberghe op het arrondissementssekretanaat
(Moutstraat 7 te 1000 Brussel, 02511 49 30), elke werkdag van 9 tot
12 u en van 13 tot 17 u (vrijdag enkel
tot 12 u), ter beschikking voor praktische problemen

15

16
23

ALSEMBERG Barbecue in „Ten Broeksele", Brusselsestwg 317, Alsemberg Org V U Alsemberg
NEERPEDE. Kunsttentoonstelling .Koenraad", in Hoeve „Lange
Wei", Kiekenstraat 8, 1070 Neerpede Open op zaterdag en zondag
van 10 tot 19 u maandag tot vrijdag van 14 tot 19 u Inkom gratis, tot
23 juni
ALSEty^BERG: Bartiecue in „Ten Broeksele", Brusselsestwg 317, Alsemberg Org V U Alsemberg
LEUVEN: Dag-uitstap naar Wezembeek-Oppem, verzamelen om 13
u 30 aan Thierbrau (Naamse PoorO Vandaar per auto naar
Wezembeek-Oppem Wie met over een wagen beschikt, kan
kostendelend meerijden Deelnameprijs leden 50 fr, met-leden 75 fr
Inschrijven bij Vital Geeraerts, tel 016-445650 Inrichters Dosfelkring Leuven

VU-Alsemberg nodigt uit

Meer inlichtingen bij J Laeremans,
Beatrijslaan 6 te 1850 Grimbergen
(2694884)

Het arrondissement Halle-Vilvoorde
kreeg een arrondissementssekretans
Stephane
Rummens
(Vilvoordsesteenweg 23A te 1850 Gnmbergen,
02-2699147) terwijl Josee Nauwelaerts het
arrondissementsbestuur
komt versterken

BRABANT

Uiuli
viering
GROTE MARKT IRUSSEL
mottO:

Een reiue hart voor Brussel
Donderdag 11 juli

20 uur

Het afdelingsbestuur wil met nieuwe
initiatieven de Volksunie in Alsemberg
opnieuw in de aandacht brengen Om
de nodige middelen te verwerven
staat een eetfeest in een totaal nieuwe
formule op het programma een barbecue, in „Ten Broeksele", Brusselsesteenweg 317 te Alsemberg, op 15 en
16 juni
Een ontmoetingsgelegenheid voor
alle leden en sympatisanten Het bestuur voorziet tevens de mogelijkheid
om groepen uit gans Vlaanderen op dit
feest te ontvangen en deze een toeristisch of meer natuurgericht programma aan te bieden De streek heeft
inderdaad talrijke mogelijkheden Linkebeek, het door verf ransing geteisterde „klem Zwitserland", Beersel met
middeleeuwse burcht, Herman Teir
linckmuseum en plaatselijke gastrono
mie. Huizingen met provinciaal domein,
Drogenbos met Felix De Boeckmuseum, wandelingen doorheen de
prachtige stukken natuur, de beuken-

bossen, de „heides en beemden" (Alsembergwandeling, Dworpse Escapade, Kesterbeekwandeling, Meigemheidewandeling, Hendnk Consciencepas,
wandelpad Herman Teirlinck-Felix De
Boeck) en tenslotte Alsemberg zelf,
met de hertogelijke kerk, meer dan 700
jaar bedevaartplaats, alles bij elkaar de
inspiratiewereld van Breugel, Con"«cience en Teirlinck
Naargelang de
tielangstelling (toerisme, natuur, rekreatie) kunnen diverse programma's
met begeleiding van streek- en natuurgidsen worden uitgewerkt Bent u met
uw afdeling of vereniging geïnteresseerd in een kennismaking met Alsemberg en omgeving en wenst u te gast
te zijn op onze barbecue (pasteischotel, kip, spiering, of boterhammen),
schrijf dan naar Piet Vansintjan, Pastoor Bolsstraat 55 1641 Alsemberg, of
telefoneer naar Bob Lefaible (023585718) of naar Jos Vandenbergen
'02-3802008)

OIK€feCl€

HOTEL ASTORIA

Gezocht
• Voor haar kunsttentoonstelling in
oktober e k zoekt de Dr Jef Qoossenaertsknng
Gentbrugge-Ledeberg
Vlaams-nationale kunstenaars uit het
Gentse die bereid zijn een aantal van
hun werken tentoon te stellen
Belangstellenden nemen kontakt op
•net Mark Symoens, Bruiloftstraat 87,
3219 Gentbrugge (300029).

550 ^ pp.
iiiidmn tot i2iawi: 1i^p&i ha, lUjiaem/miiAJct/

^fkrnndamLldjclmücm 12 tot 15 u.

Koningsstraat 103,1000 Brussel (Tel. 217.62.90)
Gesloten op zaterdag, zondagavond en feestdagen

13 JUNI 198S

Dringend gezocht!
• Een video-opname van het BRTprogramma „De andere Belgen" (over
de Waalse beweging) Eender welk
systeem Voor het Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel. Bennesteeg 4, te
9000 G e n t
• Limburger met job in Brussel
zoekt een al-dan-niet gemeubelde ruime kamer in de buurt van de as
Drogenbos-Ukkel-Brussel Centrum
Verdere informatie 011-359168
• 21-j tweetalige juffrouw met diploma kantoorwerken -f 1 j sekretariaat
zoekt een betrekking als bediende in
Brussel of ten westen van Brussel
• 25-j tweetalige dame (me* diploma
van kantoorwerken, die reeds enkele
jaren ervanng heeft als hulpboekhoudster), job verloren na reorganizatie
wegens computenzering, zoekt een
nieuwe betrekking in Brussel of ten
westen van Brussel
• 22-j ongehuwde kinderverzorgster
met reeds enkele jaren ervaring in de
sektor (kontrakt is ten einde) zoekt
een nieuwe betrekking in het Brusselse of ten westen van Brussel
• 37-j gehuwde dame met vloeiende
kennis van Nederlands, Frans en Duits
(moedertaal) en goede noties van Engels en Spaans en ervaring als verkoopster (werkte 15 j zelfstandig),
zoekt opnieuw een gelijkaardige job
nu haar 3 kinderen alleen hun plan
kunnen trekken
Voor il zich wenden tot volksvertegenwoordiger Dr J Valkeniers, tel 025691604

• Jongeheer, 19 jaar en wonende te
Bornem zoekt werk Diploma A3 technisch onderwijs, ervaringen als lasser
Aanvaardt alle werk Ref nr 0767
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met volksvertegenwoordiger
Joos Somers, via het Vlaams Nationaal
Centrum. Ontvoenngsplein 1, 2800
Mechelen
D V 0 3 7 Metselaar, wonende te S t Kwintens-Lenmk, zoekt werk
D V 0 3 8 Man, 35 jaar, gehuwd en
wonende te Liedekerke, zoekt betrekking Diploma B2 bouwkunde
D V 0 4 4 Licentiaat Handels- en Consulaire Wetenschappen, 50 jaar, en
woonachtig te Meise, zoekt betrekking Heeft ruime ervanng en is viertalig Nederlands, Frans, Engels en Duits
D V 0 4 5 Drukker, 29 jaar, ongehuwd
en woonachtig te St-Pieters-Leeuw,
zoekt betrekking Heeft ruime ervanng
en IS tweetalig Nederlands-Frans
D V 046 Lasser, 20 jaar, ongehuwd en
woonachtig
te
St-Pieters-Leeuw,
zoekt werk Is tweetalig NederlandsFrans
D V 0 6 1 Laborant A2, 23 jaar, ongehuwd en wonende te St-KwintensLennik, zoekt gepaste betrekking
D V 0 6 8 Werkman, 31 jaar, ongehuwd
en wonende te St-Pieters-Leeuw,
zoekt werk Is tweetalig
D V 074 Klinisch laborant A l , 23 jaar,
ongehuwd en wonende te St-PietersLeeuw zoekt betrekking in ziekenhuis,
apoteek
D V 022 Kinesiterapeut 22 jaar, ongehuwd en wonende te St-PietersLeeuw zoekt gepaste betrekking
D V 0 3 4 Schrijnwerker, 40 jaar, gehuwd en wonende te St-PietersLeeuw, zoekt werk Heeft ruime ervaring
Voor inlichtingen en kontakten volksvertegenwoordiger
Daan
Vervaet
Brabantsebaan 373,1683 St-LaureinsBerchem, met vermelding van het refertenummer Tel 02-5325795 van
18 u 30 tot 21 u 30, enkel op maandagavond

wr
Kanton Maaseik
naar Diksmuide

LIMBURG
JUNI
15 KAULILLE: Barbecue aan het „Teutenhor o m 20 u. Inschrijven v ó ó r
8 juni. Tel.: 011-44.50.67.
22 NEERPELT: Grote barbecue in de tuin van café Majestic. Peerderbaan te Sint-Huibrechts-Lille. Aanvang 20 u. Prijs: 250 fr. Org.: V U Neerpelt

Heusden-Zolder stelt voor:

Sporten op domein Maylandt
Tijdens de jongste gemeenteraad
kwam het domein Meylandt opnieuw
ter sprake. Schepen Frans Vanstipelen (NIeuw-VU) liet de voorlopige
goedkeuring van een ontwerp BPA als
extra-punt op de agenda plaatsen.
Zonder veel moeilijkheden w e r d dit
onderwerp principieel goedgekeurd.
Welke plannen heeft het V O b e l e i d nu
met dit domein?
Het gemeentebestuur wil een atletiekpiste aan het kasteel van Meylandt
inplanten. Ook andere sporttakken
zouden aan bod kunnen komen. Ruimte zou worden voorzien voor jumping,
voetbal, rekreatieve basket volley en
badminton. Voorts wil men aan natuuredukatie gaan doen op het domein en
zal men er tevens prachtige wandelingen kunnen maken. Als al deze plannen in de nabije toekomst werkelijkheid zullen worden, zal Heusden-Zolder, dank zij een vernieuw beleid, er
een pareltje aan haar nu reeds prachtig toerisme-aanbod kunnen bijvoegen.

Sluikstorten
Het gemeentebestuur wil ook zijn
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groene gemeente zuiver houden. In d e
toekomst zullen sluikstorters worden
beboet in de vorm van een indirekte
belasting: 600 fr. per uur en per werkman en 900 fr. per uur voor één
vrachtwagen. Er w e r d echter een minimumbedrag van 5.000 fr. per geval
vooropgesteld.

Het UzertDedevaartkomitee kanton
Maaseik legt bussen In. O p de terugweg houden w e enkele uren halt voor
een bezoek aan G e n t D e prijs w e r d zo
gezinsvriendelijk mogelijk gehouden.
Per persoon 300 fr. en per gezin 800 fr.
Inschrijven bij: Neeroeteren: Jan
Cuppens, Kinrooierstwg. 42, tel.
86.35.50 en W. Rosiers, Wijklaan 2 1 , tel.
86.35.38
Opoeteren: M. Meuwis, Neeroeterenstraat 67, tel. 86.6524; R. Nauwelaerts, Dorperbergstraat tel. 8634.56;
L
Declerck, Dorperberg 18, tel.
86.3624 en M. Vandersteegen. Ridderpadstraat tel. 86.31.08.
Dilsen: M. Vastmans,
89A.

Henrylaan

Kinrooi: G. Gerits, Pastorijstraat 3.
Maaseik: J. Deben, Oude Ophoverbaan 88, tel. 56.47.38.

ZO^KSBCl^
Spanje

Over te nemen

• App. te huur, costa Dorado 50 m
van mooi zandstrand, slapen 6 pers.
Prijs voor 15 d. 15.000 fr. Juli en augustus. Voor juni en s e p t halve prijs. Tel.
053-2129.11.

• Herberg-spijshuls hJormaalschool.
Wegens pensioen laten wij onze volledig Ingerichte zaak, met woonst over.
Biljart 8 kamers, zeer lage huur.
Zeer rendabele gelegenheid voor
dynamisch paar, gelegen te Gent aan
de Heuvelpoort: Citadellaan 5.

Te huur
• Vakantiewoning
087-68.6527.

Teuven. Tel.
Cadv. 78)

16 jaar M'n brommen m'n vnjheid.
NU EEN ZICHT-Want
vrijheid, daar sta Ik op.
als 't op geld aankomt Dus
EN SPAAR-Ook
m'n zichtrekening bj) de ASLK.
En m'n spaarrekening ook.
REKENING.Zo
werkt m'n geld al voor morgen.
LATER EEN
21 jaan 't Leven loopt op wieltjes.
VOORDELIGEMaar onder ons gezegd en gezwezonder de ASLK had ik nooit
LENING. gen,
zo'n vaart genomen. Dank zij m'n

^TBJESB

spaarinteresten kreeg ik
daar een lening uit de
duizend.

ASLK^
we doen met ie mee

Inlk:htingen bij Gert Raneyse van
vrijdag tot maandag: 091-22.4629, andere dagen: 091-28.04.25.

Aanbevolen huizen
Vakantiehuis REIGERSNEST
Pr. Boudewijnlaan 39
8460 KOKSIJDE
058-51.29.25
folder o p aanvraag
Het huls waar V L A M I N G E N
THUIS zijn.
(Adv. 96)

Loodgieter
Dakwerken
Veranderingswerken

Amerikalel 237
2000 Antwerpen
Tel. na 19 u.: 03-238.88.40

ZINK • LOOD - KOPER - PV.C. WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN
SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE
PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN
GRATIS PRIJSOPGAVE

Mdijkaas
Affligem
Jaak
DE PALMENAER

n.v. de winne uyttendaele

ALPANROOF

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.65.75

PVBA BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-582.13.12

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

handelsdrukkerij type - offset
fabrikatie omslagen - zakonnslagen
migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel 052-42.33.04 - 42.39.16
Aan alle eigenaars
van een appartement of villa te
Oostduinkerke
vertrouw de verhuring of verkoop
van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan

WEST-LITTORAL
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke
T e l 058-51.26.29

(Adv. isol

Dr. in de Rechten
Prinses Maria Christinalaan 6
8320 ASSEBROEK-BRUGGE
Tel. 050-35.26.69
ALLE VERZEKERINGEN
LENINGEN
GELDPLAATSINGEN
Schenk uw vertrouwen
aan een beroepsverzekeraar

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31.13.76

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat_
t e l . 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

a Z T i STUDIO
-i-^
DANN

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

02-428.69.84

Vijfhulzen 6, Erpe

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

TeL 053-21.29.11 en 053-21.27.57

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

FRANS VAN MOORTER

Woningen te koop
in de Vlaamse
Ardennen
Z.W. Kantoor ROMAN
Katsijnenhoek 25
9660 BRAKEL

Tel. 055-42.36.36

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-478.19.93
Import - Export

PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gontsestraat 238
9500 Gpraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Sint-Damlaanstraat 41
Wommelgem

Zondag en maandag gestoten.

Loodgieterij, sanitair, zink. gas,
roofing. waterverwarmers.
schouwvegen en regelen
mazoutbranders

Tel. 03-353.70.39

GUIDO NUYTTENS
Dames-, heren- en kinderkleding.

Longtinsiraat 126, 1090 Brussel
TeL 426.19.39

GEORGES DE RAS PVBA

Houtzagerij
DE ROOSE NV.

Autocars, autobus,
ceremoniewagens.
tjegrafenisonderneming

Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD: NINOVE - 9400

Hoogstraat 20
Lede
Tel. 053-21.36.36

Steenweg naar Aalst 496
Tel.: 053-66.8386.
A F D O K E G E M - 9471
Leopoldstraat 114
T e l . 054-33.17.51.
054-33.11.49.
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Beeldhouwer Robert Cochez:

„Ons volk is mijn
bron van inspiratie"
HERFELINGEN — Deze zomer wordt met een
grootse tentoonstelling in het kasteel van Gaasbeek
de artiestenloopbaan van beeldhouwer-restaurateur
Robert Cochez belicht Daarmee wordt deze nu 75-jarige rasartiest de aandacht en de eer gegeven die hem
toekomen. Een portret van een mens van bij ons.

bestemd was mocht ik leren
beeldhouwen. Dat lag zo een beetje in de lijn van zijn stiel."
Met zijn vijftiende werd Cochez
dan naar fatsoenlijk Doornik gestuurd. Een heel avontuur voor
een jongen van de boerenbuiten
die nauwelijks Nederlands kende,
laat staan Frans. Maar in Doornik
leerde, Cochez alles van tekenen.

ne die hem zou toelaten later een
van onze beste restaurateurs te
worden.
Robert Cochez: „Tussendoor
bleef ik meubelen maken, dat
moest om de kost te verdienen,
maar na een jaar bij Rombaux had
ik voldoende stielvaardigheid om
op eigen poten te staan. In een
groot meubelbedrijf te Geraardsbergen leerde ik leerjongens alle
mogelijke stijlen beoefenen. De
klanten waren veeleisend wanneer het hun slaapkamers betrof."
Maar 's avonds trekt Cochez
zich terug in het atelier en een na
een ontspringen aan zijn vaardige
handen beelden die de duidelijke
Cochez-stempel dragen: wellustige naakten, moederweelde, kloeke arbeiders, verbeten boerengezichten. Maar ook tal van opdrachten — vooral religieuze — worden
nauwgezet afgewerkt: kruislieveheren, altaren, kruiswegen, MariI a's, een doopvont

R

OBERT COCHEZ (° 18 rT>ei
1910) werd geboren tussen de schavelingen in de
schrijnwerkerij van zijn vader-timmerman. Bedden, kleerkasten,
stoelen en... doodskisten maken:
het behoorde tot de dagelijkse
stiel. Vier jaar later brak „de eerste
oorlog" uit, jongens uit het dorp
vochten aan de IJzer. Velen sneuvelden, goddank keerden ook velen terug. Onder hen tal van jonge
onderwijzers. Achter de IJzerlijn
waren ze overtuigd flamingant geworden en beslist om in hun dorp
de grote droom van de Fronters
mee te delen.

Beeldhouwer

Cochez: „In een beeld moet je een skelet voelen, m de kop

Robert Cochez: „Ik zag de gotische bogen in de katedraal, ik zag
de afdoening van het kruis. Ik zag
de kristussen van de kruisweg en
de lievevrouwen op de straathoeken. Ik keek er met grote ogen
naar en vond dat allemaal zo mooi
dat ik bij mezelf dacht: dat wil ik
ook kunnen."
WIJ: „Was er dan ook enige
aanleg die In die richting wees?"
Robert Cochez: „In tekenen
was ik op school de beste. Van
kindsbeen af was ik daar reeds
mee bezig, tot op de strijkplank
van moeder. Toen het vader duidelijk was dat ik voor de kunsten

Wie restauratiewerken her en der bekijkt raakt onder de indruk van
de vaardigheid van de restaurateurs. Robert Cochez heeft toch enkele
bedenkingen
Robert Cochez: „Soms ben ik beschaamd wanneer ik de oppervlakkigheid zie, waarmee sommige restaurateurs te werk gaan Vaak wordt
de oorspronkelijke stijl met gerespekteerd of nauwelijks uitgewerkt Een
gebrek aan voldoende scholing is daar de oorzaak van Soms vraag ik
mij af of WIJ met terugmoeten naar een soort gilde die er over waakt dat
de stiel wel goed uitgeoefend wordt en door bekwame mensen Die gilde zou er ook over kunnen waken dat restauratie betaalbaar blijft Nu
heb ik de indruk dat de prijzen de pan uitvliegen door te doorgedreven
onderaanneming of globale aanbesteding Toen ik in Brussel werkte
kwamen wekelijks acht opzichters de werken bekijken. En die moeten
toch ook betaald worden "

.'.; i:gifz.^ir^^

Robert Cochez pakt de uitdaging entoesiast aan. Tussen de
opdrachten bevindt zich het koninginnestuk: „De aanbidding van het
sakrament" aan ^e kerk van de Rijke Klaren. Een zwaar beschadigd
werk uit 1665 van Faid'herbe.
Voor de herstelling wordt een blok
zandsteen van 8.500 kg aangevoerd. He spektakel hangt zo'n
zeven meter boven de grond en
moet voorzichtig behandeld worden. Vanop een stelling pakt Cochez de zieke aan: een arm, een
been, kleren, draperieën, krullen.
Met potaarde modelleert Cochez
bij wat ontbreekt laat drogen en
hakt thuis de stukken in steen uit

Eigen volk

Over restaureren

13 JUNI 1985

MWden 1969 wordt Robert Cochez door de stad Brussel aangezocht om de zwaar gehavende
monumenten van de stad op te
knappen, op de Grote Zavel, aan
het Muziekkonservatonum, de
raadszaal van het stadhuis. Maar
geen beeldhouwer wordt bereid
gevonden de klus te klaren. Ten
slotte valt de hoofdingenieur van
de stad Jean Rombaux op een
oud-leerlinge van Egide Rombaux
en die zegt „ja".

Jean Rombaux, die weet hoe
moeilijk de opdracht wel was,
schrijft achteraf in zijn rapport aan
de stedelijke overheid: „Dit beeldhouwwerk IS gemaakt door de
beste hedendaagse beeldhouwer
Robert Cochez uit Herfelingen in
Brabant."

Het Pajottenland, zo dicht bij
Brussel en de taalgrens, kende tal
van zulke onderwijzers-veteranen:
meester Frans Van Nijvel, de
meesters Raspé en Stevens en
zovele anderen. De meest gekende was wel Staf De Clercq. Zij
zouden een diepe stempel drukken op vele generaties jonge mensen. Ja, van velen zelfs de loop
van hun leven bepalen.

Het was tijdens deze „schoolreis" dat de kleine Cochez onder
de indruk kwam van al het mooi?
dat de metropool te bieden heeft

8.500 kg steen

Boven het rumoer van de stad
en de daver van de trams in regen
en wind krijgt plooi na plooi, been
na been „de aanbidding" zijn schitterende gedaante terug.

„Meesters"

Tussen de scholieren zat Robert Cochez, hij ontkwam niet aan
die invloed. Robert Cochez weet
te vertellen hoe op school Vlaamse liederen werden aangeleerd —
een bezigheid die met zonder enige verdachtmaking was — maar
omdat de meester ook opstapte in
de processie werd hij door „het
geestelijk" geduld... Cochez vertelt
ook hoe hij ergens midden van de
twintiger jaren onder de hoede
van de meester naar Antwerpen
reisde en er met alleen de katedraal bezocht maar met de ganse
klas in een flamingantische betoging sukkelde Niemand heeft ooit
geweten of dat met opzet was of
toevallig.

zorgen door mensen met jarenlange ervaring? Wie beter dan zij die
hun hele leven gewerkt en gewroet hebben kunnen anderen
kennis en ervanng bijbrengen?"

en modelleren en dan — zijn grote
droom — skulpteren.

Bij Rombaux

hersens!"

O p zijn sterkst is Cochez wanneer hij de teugels kan vieren en
zijn fantazie de vrije loop laat
Ontelbaar worden de stukken hier
en in het buitenland. Onvermijdelijk valt het gesprek ook op de hedendaagse kunst

Robert Cochez: „Een belangrijk
vak was anatomie. De Franse
beeldhouwer Paul Richier gaf dat
vak. Hij noemde het „anatomie
artistique", het was de onontbeerlijke kennis van het menselijk lichaam. Hoe vaak zie ik nu op
tentoonstellingen hoe jonge beeldhouwers met eens weten hoe een
lichaam er echt uit ziet De kennis
van het lichaam is nochtans de
eerste vereiste tot een waar kunstenaarschap." De kleine Pajot
moet het in Doornik toch met zo
slecht gedaan hebben want wanheer hij op 15 juli 1929 afstudeert
IS dat met „la plus grande distinction" en met felicitaties van de
jury

Wat een gebrek aan stielkennis,
aan wetenschap om met materialen om te springen. Natuurlijk
hoeft niemand te werken zoals ik,
maar wanneer men mij aaneengelaste fruitbakken als kunst probeert te verkopen dan hoeft het
voor mij met meeri

Maar Cochez wil zich verder
bekwamen en trekt naar Brussel
waar hem het atelier van Egide
Rombaux wacht Daar raakt hij
danig in de ban van de fijngevoelige naturalist die op zijn beurt een
leerling van Lambeaux was Vooral het vrouwelijk naakt van de
meester maakt furore Ook in het
werk van Cochez is deze fijngevoelige zinnelijkheid terug te vinden BIJ Rombaux leert Cochez
ook in steen houwen, een discipli-

Ik zie twee oorzaken waarom
men van de ware kunst wegglijdt
O p de eerste plaats bepaalde media, gsteund door officiële adviseurs, die uitmaken wat goed en
met goed is Op de tweede plaats,
en dat is veel erger, ons kunstonderwijs. Wie nu drie of vier jaar
plastische kunsten gestudeerd
heeft mag les geven, is een grote,
houdt tentoonstellingen en gaat
door als een ware artiest Waarom
het kunstonderwijs niet laten ver-

Robert Cochez: „Ik ben iemand
van de oude school. Gotiek en
renaissance hebebn mijn werk bepaald, dat IS echter een sfeer die
niet meer in de markt ligt Maar als
ik vandaag sommige tentoonstellingen bezoek dan denk ik: Ochgottekestoch!

Herhaaldelijk verklaart Cochez
dat hij zijn onderwerpen uit het
volk haalt waartussen hij leeft
Liever dan zich met zogenaamde
internationale elementen bezig te
houden blijkt zijn omgeving hem
nog dagelijks tot het werk te inspireren.
WIJ: „Biedt ons volk dan zoveel inspiratie dat je er een heel
leven zoet mee bent?"
Robert Cochez: „Neem de
beeldhouwkunst van het Paaseiland tot Michelangelo, allen hebben gewerkt met onderwerpen
die hen dagelijks omringden. Zij
hebben niets gestolen van een
ander volk, waarom zou mijn volk
geen stof genoeg bieden om mijn
werk rond te maken? Ik zie soms
modernisten bezig en dan denk ik:
waar zag ik dit reeds eerder? En
dan weet ik dat ze hun ideeën
daar of daar zijn gaan „lenen". Dat
hoeft toch met als je je eigen
wereld goed bekijkt!"
(m.v.l.)
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