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„Er is geen partij die zo hardneicicig de w e t van 
de kristeiijke solidariteit overtreedt als de partij 
van de kristen-demokraten. Het werd er tot een 
traditie. (...) De vadermoord is er ingeburgerd.'' 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard". 29 januari 1985) 

Onze onvervangbare rol 
Ver buiten en boven de slechte detective-story rond de 

rakettenkalender heeft het partijbestuur van de Volksunie 
zich vorig weekend afgezonderd in een bezinnings- en plan
ningsvergadering. 

Een van de redenen ligt voor de hand: 1985 is een verkie
zingsjaar. Het partijbestuur heeft zich echter niet onledig 
gehouden met spekulaties over deelname aan de macht, zoals 
ze thans schering en inslag zijn in de dagbladpers. De Volks
unie is een programma-partij. Voor het verwezenlijken van 
haar programma — en hiervoor alleen — is ze ook bereid 
verantwoordelijldieid op te nemen. 

De Volksunie heeft een onvervangbare opdracht: de Vlaam
se staat verwezenlijken en mede gestalte geven aan de Vlaam
se maatschappij. Deze opdracht zal niet of slecht vervuld 
worden zonder de Vlaams-nationalisten. 

Na de verkiezingen moeten er ingrijpende veranderingen 
gebracht worden aan de staatsstruktuur. Het zelfbestuur van 
de gemeenschappen en de vorming van een Vlaamse staat 
dringen zich op uit de feiten. De politici die dit dossier ook 
tijdens de volgende legislatuur voor zich zouden willen uit
schuiven, begaan een misdadige fout. Ze loochenen het licht 
van de zon als ze niet inzien, dat de sociaal-ekonomische pro
blemen en deze van de staatshervorming totaal met elkaar 
verbonden zijn. 

Een volgende legislatuur moet beide problemen doeltref
fend aanpakken. Alleen de verkiezingsuitslag van de Volks
unie en de graad van haar overwinning zijn daarvoor g a r a n t 

Het partijbestuur heeft zich dan ook logischerwijze gebogen 
over de weg en de middelen om de verkiezingsslag te winnen 
en de grootst mogelijke Volksunie-vooruitgang te garanderen. 

Eveneens heeft de Volksunie-leiding onderzocht, hoe en in 
welke richting het beleid moet worden omgebogen. Zoals het 
thans gaat, kan het niet verder. De huidige regering heeft geen 
enkel van haar doelen bereikt, ondanks de inlevering van de 
gezinnen die voor 10 % werden afgetopt, waar bovenop nog een 
belastingstijging van 5 % kwam. Vooral tijdens de recente har
de winterperiode is het verschijnsel van de nieuwe armoede 
volop aan het licht gekomen. Al de inspanningen van de 
bevolking hebben geen verlichting gebracht In de werkloos
heid en leidden niet tot sanering van de overheidsfinancies. 
Het aantal werkzoekenden nam tijdens de huidige regering 
met 200.000 toe. De staatsschuld steeg in dezelfde periode met 
1.800 miljard, hetzij ongeveer 180.000 fr. per hoofd of 540.000 fr. 
per gezin. 

Daarnaast is de regering Martens de meest on- en zelfs anti-
Vlaamse regering sinds jaren: Cockerill-Sambre, F-16, Hap
part, Chooz, Wezembeek-Oppem, telexschandaal, miljarden
transfers naar Wallonië, uitholling van de Vlaamse regering 
bewijzen het ten overvloede. 

Dat de huidige opties gefaald hebben, is flagrant. Ook een 
socialistisch alternatief, met zijn voor de rijksfinancies beden
kelijke gevolgen, biedt geen uitweg. We leven in een periode 
van grote en wereldwijde veranderingen. De mislukte pogin
gen om er zin en richting aan te geven, bewijzen de onmacht 
van de klassieke doktrines. De Volksunie wil een derde weg 
wijzen, die zij trekt vanuit de krachtlijnen van de Vlaams-na-
tionale beginselen. 

Centraal bij de besprekingen op het VU-topberaad heeft de 
tewerkstelling gestaan: het opstellen van krachtige en plan
matige beleidslijnen voor de werkverschaffing. De gesel van 
de werkloosheid, die ook tienduizenden jongeren treft, is een 
regelrechte kwaal voor ons volk geworden. Geen enkele 
Vlaams-nationalist kan dulden dat deze kwaal voortwoekert. 
Het is een schande voor ons bestel dat het deze toestand laat 
voortduren en dat de ontmoedigde jeugd daarenboven opgeza
deld wordt met een miljardenschuld die tot ver in de volgende 
eeuw op haar zal drukken. 

Het belangrijkste tema van het eerstvolgend Volksuniekon-
gres, op 9 en 10 maart te Kortrijk, zal dan ook de bespreking en 
goedkeuring zijn van een breed opgezet en gedurfd tewerkstel
lingsplan. 

De Volksunie wenst niet te berusten en wijst de levensmoe
heid en het doemdenken af. Er zijn in Vlaanderen nog 
voldoende gezonde krachten, er is nog genoeg arbeids- en on
dernemingszin om het tij te keren. Vlaanderen kan de uitda
ging aan. Maar er is geen tijd meer te verliezen! tvo 
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Belgische Dallas 
Eergisteren ging de franstalige kristendemokraat en 

ex-minister van Defensie José Desmarets zichzelf 
aanmelden. „Ik heb de rakettenkalender goedge
keurd," riep hij uit Net zoals Simonet beschuldigde 
ook hij de socialisten van aktieve medewerking. 

DE hele rakettenkwestie be
gint op een slechte Belgi
sche kopie van het Ameri

kaanse Dallas-feuilleton te lijken. 
(Met weliswaar minder fraaie 
hoofdrolspelers). In deze serie 
heeft men verschillende afleverin
gen na elkaar gezocht naar de 
moordenaar van een zekere Bob. 
In de Belgische versie was men 
dagenlang op zoek naar de „va
der" van de rakettenkalender. De 
(voorlopige?) ontknoping bete
kent echter een anti-klimaks. Wie 
had gedacht dat de Belgische een
maker Desmarets zich plots als dé 
dader zou aandienen? Bovendien 
hoeft men helemaal niet Sherlock 
Holmes te heten om dit opgezette 
plannetje te ontmaskeren. De ver
klaringen van Desmarets kloppen 
immers niet met de datum die 
gewezen minister Simonet aan
duidde. Wat wél definitief duidelijk 
wordt is de medeplichtigheid van 
de socialisten. 

Sinds de SP in de oppositie 
verzeilde poogt deze partij te 
doen geloven dat zij maagdelijk 
onschuldig is in het rakettendos-
sier. Stilaan raakt deze opgefokte 
myte ontluisterd. De socialisten 
waren ongetwijfeld op de hoogte 
van die bewuste militaire kalender 
met het oog op de installatie van 
mensdomvernietigende kernwa
pens in ons land. Tot 1981 maakte 
de SP deel uit van de centrale re
gering en toen aanvaardde zij het 
NAVO-dubbelbesluit, dat in de 
plaatsing voorzag. Nu blijkt dat 
ook de SP vijf jaar geleden instem
de met de raketteninstallatie. 

Over de heel precieze datum 
bestond echter nog geen sluiten
de afspraak. 

Alleen de Volksunie is dus kon-
sekwent in haar verzet tegen ra
ketten in ons land. Zij was in 79 de 
eerste partij van het land die zich 
tegen de installatie uitsprak en al 

die tijd is zij dit ondubbelzinnige 
standpunt trouw gebleven. De so
cialisten hebben uiteraard het 
recht te hopen dat zij nu met 
verbale krachtpatserij elektoraal 
sukses zullen boeken. Maar deze 
recente woordenvloed zou wel 
eens als een boemerang kunnen 
werken tegen de partij van Van 
Miert. Bovendien maken de frans
talige „PS-kameraden" er geen ge
heim van dat zij helemaal anders 
denken over die gewraakte raket
ten. En de SP-er Willy Claes liet 
onlangs doorschijnen dat hij niet 
bereid is alle kansen op een toe
komstige regeringsdeelneming te 
dynamiteren omwille van de raket
ten. (Evenmin als over Happart!) 

Het is ergerlijk en haast wraak-
roepend te moeten vaststellen dat 
over dergelijke levensbelangnjke 
kwestie alleen gedacht wordt in 
termen van stemmenwinst of 
-verlies. Van regeren is al lang 
geen sprake meer. Integendeel. 
De traditionele partijen nemen hun 
elektorale stellingen in en schijnen 
zich klaar te houden voor de stem
busslag. 

Het is trouwens niet uitgesloten 
dat de toekijkende burger, vroe
ger dan verwacht, zijn kwotering 
kan geven voor dit kotsmisselijk 
akteren van de Belgische Dallas
spelers, (pvdd) 

Op 17 maart stapt de VU mee op achter de 
slogan „Nooit meer oorlog!" 

dÉ 
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... en W I J 
Wil ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wi], naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

OPLOSSING 
WERKLOOSHEID 

Sedert 1970 is de werkicwsheid in 
ons land geweldig gestegen, op heden 
meer dan een half miljoen volledig 
werklozen, met daarbij nog bijna een 
half miljoen niet-uitkenngsgerechtigde 
werkzoekenden 

In die penode hebben de politieke 
partijen met hun vertegenwoordigers 
in de regenngen, buiten enkele lapmid
deltjes, mets gedaan om deze trieste 
explosie tegen te gaan of in te dijken, 
dit zowel op nationaal als op gemeen
telijk vlak ZIJ zijn verantwoordelijk 
voor deze onaanvaardbaar hoge 
graad van werkloosheid Onder dezen 
een groot aantal jongeren die alle 
vertrouwen in de toekomst hebben 
verloren Negenduizend frank voor 
een meerderjange, voorwaar een 
schandalige toestand i 

Sommigen onder hen, door wan
hoop gedreven, stellen een ondoor
dachte daad, komen daardoor in aan
raking met het gerecht en dit met alle 
gevolgen vandien Niet de jongeren, 
maar de ware schuldigen zijn de poli-
tiekers en hun vertegenwoordigers in 
de regenng die het zo ver hebben 
laten komen 

Nochtans kan de werkloosheid in 
een zeer korte penode ojagelost wor
den, ziehier de oplossing In een gezin 
waar man en vrouw werken moet men 
gaan van 2 volle werktijden naar 1,5 
Daarvoor zijn 3 mogelijkheden man 
voltijds werken, vrouw halftijds, vrouw 
voltijds werken, man halftijds, man en 
vrouw elk 3/4 werktijd 

Uit knstelijk oogpunt gezien, en uit 
het standpunt van herwaardering van 
het gezin, meen ik de eerste mogelijk
heid de ideale Ziedaar een eerlijke, 
rechtvaardige en kordate oplossing 
van de werkloosheid evenzo van de 
herverdeling van de beschikbare ar
beid, alle werklozen kunnen dan de 
vnjgekomen plaatsen innemen Door 
het wegvallen van de werkloosheid 
zou men met deze enorme bedragen 
onder meer een toelage moeder aan 
de haard kunnen toekennen aan de 
thuiswerkende vrouw 

Het IS mijn vungste wens een kon-
frontatie te kunnen aangaan met de 
partijvoorzitters, om te weten wie te
gen een oplossing van de werkloos 
heid IS, om te weten wie schuldig is aan 
de vele sociale en familiale drama's 
voortvloeiend door de slechte financië
le toestand van de werklozen 

J.N., leper 

1000 X HIROSHIMA 

In WIJ nummer van 24 januan 11. viel 
mij volgende bnef op van lezer A S uit 
Brussel „1000 x Hiroshima" 

Daarin las ik o a het volgende „De 
meerderheid van onze landgenoten 
willen geen raketten in België" 

Daarop wil ik antwoorden dat deze 
bewenng nog met bewezen is' 

En verder „In een demokratisch 
land moet de regenng zich schikken 
naar de wil van de meerderheid van 
haar landgenoten" 

Hierbij vraag ik aan lezer A S „Wan
neer is dit land ooit demokratisch 
gewees t ' En wanneer heeft hier een 
regering zich ooit geschikt naar de wil 
van de meerderheid die de Vlamingen 
toch z i jn ' " 

En dan „Wanneer wij bedenken dat 
er voor het ogenblik 20000 atoom
bommen over de wereld opgeslagen 
liggen en ieder van deze bommen een 
kracht heeft van 1000 maal deze van 
Hiroshima, dan wordt het voor de 
mens een totale vernietiging" Laat ons 
eens aannemen dat van die 20000 
atoombommen, de helft in het Westers 

kamp zitten en de andere helft in het 
andere 

Als WIJ hier in het Westen nu eens 
eenzijdig zouden ontwapenen, wat zou 
er dan volgens lezer A S met die 
andere 10000 atoombommen gebeu
r e n ' 

Kan lezer A S daar een voldoende 
en geruststellend antwoord op ge
v e n ' Vertrouwt hij — na alles wat we 
reeds van hen gezien hebben en nog 
dagelijks zien (bv in Afghanistan) -
de Russen dan zoveel meer als de 
Amenkanen ' Zouden die overblijven
de atoombommen van de Rus ook met 
het mensdom kunnen verniet igen' 

Volgens mij is een eenzijdige ontwa
pening uit den boze, want als voor
beeld hebben wij juist de atoombom
men die geworpen werden op Hiroshi
ma en Nagasaki Dat waren toen 
werkelijk produkten van eenzijdige 
atoombewapening want alleen de 
Amenkanen bezaten de atoombom 

Waarom dan nu ijveren voor zo
ie t s ' Die wapens zijn er nu eenmaal 
en men kan ze met wegtoveren' Het 
komt er alleen op aan te verhinderen 
dat ze ooit gebruikt worden — en dat 
kan men alleen door evenwicht' 

G.V. Melle 

JAAR VAN HET 
OPENBAAR VERVOER? 

Recepties en lintjes doorknippen is 
nog wat anders dan zorgen dat het 
openbaar vervoer ook ri jdt De kleine 
heeft weeral moeten ofidraaien voor 
het gure winterweer Bij gebrek aan de 
taalknobbel wagen onze beleidsmen
sen het met hun licht eens te gaan 
opsteken in het Noorden, vooropge
steld dat ze weten waar dit wel zou 
kunnen liggen 

Zich verschuilen achter overmacht 
en dat dit maar eens om de twintig jaar 
voorkomt Een oorlog komt ook maar 
eens om de zoveel jaar, en daar steken 
we al onze miljarden in Indien de 
Russen het ooit in hun bolleke moest-
len knjgen ons met een weertype van 
het ganse ABC een bezoekje te bren
gen, dan waren ze voorbij voor we ze 
qezien hadden' 

P.B, Berg 
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lepel & vork... 
TZestautant „ KzMasseHtbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 675 fr 
traiteurdienst 

Dortmnnder Ihier-Braii-lioveii 
Tervuuraev 60, Leuven. 016-22 86 72 
Kon. Astndl 88, Konöoh. 03 467 30 32 
Brugse Baan 1, Hulste • 086-7116 36 
Nieuw Brugstr 28, Brussel 02-218 74 89 

Grote parkeerterreinen zaten vrij voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

FAMILIE OEMERTOGH FAUT 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn-
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Industnele 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 5712 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur - Jaarlijks verlof december 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die ï^. 
Wynkroeg 

• Jonge man met diploma A4 mecha
nica, zoekt een betrekking in het Brus
selse 
• 30 j man met getuigschnft A3 
mechanica-carrosserie, zoekt een be
trekking in het Brusselse 
Voor inl zich wenden tot Volksverte
genwoordiger-Burgemeester Dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 
• Dame, 21 jaar en wonende in het 
Lierse zoekt werk Diploma apoteekas-
sistente wil werken in een farmaceu
tisch bedrijf Ref nr 0667 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met Volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplein 1 te 2800 
Mechelen, tel 015-209514 Gelieve 
het refnr te vermelden 
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Coppieters: 
figuur van '84 

Wase topfiguur 
Vorige week verkoos de Wase 

Persklub niemand minder dan VU-
ere-senator Maurits Coppieters 
tot „Figuur van het jaar '84". Wij 
sluiten ons graag aan bij deze 
hulde. 

In het informatieweekblad „Het 
Vrije Waasland" publiceerde men 

ten: VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz dreef boven. Tijdens 
het eerste deel van het debat, 
over de bestrijding van de huidige 
krisis, wist VBO-voorzitter Leysen 
zich te handhaven. Maar toen het 
gingover de staatsstruktuur, waar
binnen Vlaanderen het jaar 2000 
moet tegemoet treden, werd Ley
sen met zijn unitaire gedachten 
duidelijk in de verdediging ge
duwd. 

„ Vlaanderen wordt gedwars
boomd in zijn emancipatie. Zal een 
bestuurlijke scheiding tussen 
Vlaanderen en Wallonië onvermij
delijk geld kosten, dan kan even
goed gesteld worden dat de kos
ten voor het samenleven in dit 
land ook zeer aanzienlijk zijn", be
nadrukte Schiltz. De minister aar
zelde zelfs niet om te stellen dat, 
indien de lat gelijk zou liggen voor 

Onlangs verscheen VU-voorzitter Vic Anciaux voor de rechtbank omdat 
hij het, zoals zoveel andere Vlaamse dokters, aandurft het korporatis-
tisch en ondemokratisch optreden van de orde van geneesheren te 
laken. Die orde heeft inmiddels in Genk een dokterspraktijk gemoles
teerd. Drie dokters (hun politieke gezindheid doet er niet toe) werden in 

de gevangenis opgesloten en beschuldigd van bendevorming. 

deze week het eerste deel van 
een uitvoerig vraaggesprek met 
Coppieters. En opnieuw straalt 
daaruit het dynamisme dat van 
deze politicus zo'n boeiend figuur 
maakt. Zowel over de Vlaamse 
Beweging als over de Europese 
gedachte, de vredesproblematiek, 
onze samenleving en de kerk 
weet Coppieters zaken te vertel
len die tot nadenken stemmen. Die 
even doen opkijken. En ongetwij
feld weer kontroverses zullen los
weken. 

Wat er ook van weze, Coppie
ters blijft een hele grote meneer. 
Het verheugt ons dat men dit in 
zijn Waasland ook beseft. 

Schiltz 
versus 
Leysen en 
Claes. 

Groots debat 
De gespreksavond rond het 

tema- „Haalt Vlaanderen het jaar 
"2000" met de heren Schiltz, Claes 
en Leysen is uitgegroeid tot een 
zeer hoogstaand en verrijkend de
bat. Het was ingericht door de 
Werkgemeenschap „Vlaanderen 
Morgen" en mocht zich verheu
gen in een zeer grote opkomst 

Het zal wel chauvinistisch klin
ken, maar niemand zal het betwis-

de beide landsdelen, dan het Lim
burgs probleem niet zou bestaan 
en daarenboven zou de bruto-
loonkost voor het bedrijfsleven 
met liefst 25 miljard per jaar kun
nen verminderd worden! De ware 
boycot van de Belgische centrale 
regering op het vlak van de Vlaam
se identiteitsbevestiging in het bui
tenland werd ook scherp gehe
keld door de VU'er. 

Ook Lode Claes verklaarde dat 
de machtsverdeling nog steeds 
ongelijk in het voordeel van de 
Franstaligen speelt. Maar hij was 
minder optimistisch over de kan
sen voor Vlaamse machtsverwer-
ving. 

Zei VdB... 
In het kader van zijn bezoek aan 

de genaamde NAVO-bondgeno-
ten ging minister van Buitenlandse 
Betrekkingen Leo Tindemans ook 
zijn Nederlandse ambtgenoot Van 
den Broeck opzoeken 

Deze stelde met alleen dat het 
NAVO-bondgenootschap geen 
aanblik van verdeeldheid en zwak
te mag bieden De overeengeko
men verbintenissen dienen nage-

m 
DEZE 

>MEEK DITigL 
De Zuidhollandse eilanden zijn 

sedert de vreselijke 
overstromingsramp van 1953 
geen echte eilanden meer Het 
gigantische Deltaplan heeft de 
bewondering van de wereld 
opgewekt Het heeft de kracht 
van de mens bewezen in zijn 
strijd tegen het water Het 
menselijke genie heeft niet 
alleen het land teruggewonnen 
op de zee, het heeft tevens de 
eilanden met elkaar verbonden. 
Alleen de Westerschelde blijft 
volledig open en stroomt vrij en 
krachtig tussen Zeeland en 
Zeeuws-Vlaanderen. Ze vormt 
de zeevaartroute naar 
Antwerpen. Tevens de 
reusachtige poort waarop langs 
Terneuzen de kleinere Gentse 
haven wordt bereikt 

Vorig weekeind verbleef het 
partijbestuur van de Volksunie 
op de zuidelijkste punt van 
Walcheren. In het lieve 
havenstadje Vlissingen. Aan de 
mond van de Westerschelde. Ik 
ben blij dat deze plaats gekozen 
werd. 

Het doel van een paar 
bezinningsdagen ligt voor de 
hand. 1985 is een 
verkiezingsjaar De Volksunie 
dient zich klaar te maken voor 
de elektorale slag. Maar we 
wilden meer We voelden de 
nood ons te beraden over de 
toekomst van ons volk op 
langere termijn. Het is toch 
ondenkbaar dat de neergang 
ongestoord zou voortgaan. 

Vlaanderen mag niet bij de 
pakken blijven zitten. 

Tijdens de vele uren grondig 
debatteren bleef er voor de 
partijbestuursleden weinig tijd 
over om rond te kijken naar de 
omgeving. En toch... De ruime 
vergaderzaal bood een prachtig 
uitzicht op de brede stroom en 
zelfs de wijde zee. Enkele korte 
onderbrekingen gaven de 
gelegenheid tot wandelen op de 
dijk. Deze momenten waren 
overweldigend. Niemand 
ontkwam aan een diepere 
bezinning. We beseften aan de 
oever te staan van de meest 
bevaren zeestroom ter wereld. 

De vaargeul ligt er verbazend 
dicht bij het land. De ene 
vrachtboot na de andere voer 
voorbij Op weg naar de 
Vlaamse havens. En terug. Een 
grootse aanblik. 

Voor onze ogen werd het 
zichtbaar bewijs geleverd van de 
reéle verbondenheid van 
Vlaanderen en Nederland. We 
voelden rechtstreeks de ware 
kracht van ons volk. Aan de 
delta van de grote stromen. De 
lage landen bij de zee. 

De plaats en het doel van 
onze bijeenkomst vloeiden in 
elkaar Het grootste en 
aanhoudend gebeuren van de 
handelstrafiek op de 
Westerschelde hield nauw 
verband met de temata die we 
bespraken. Vlaanderen heeft alle 
troeven die je maar denken kan 

om de wereldkrisis aan te 
pakken 

Het komt er alleen op aan 
daarvan overtuigd te zijn. Het 
ingeslapen volk wakker te 
schudden en te wijzen op al zijn 
mogelijkheden. Drie havens die 
Vlaanderen een uitzicht bieden 
op de wereld. Een gunstige, 
centrale ligging in het Europese 
avondland. Een werklustig volk. 
Een hoogstaande kuituur Een 
groot begrip voor elkaar en een 
gevoel van samenhorigheid. 

Het geknoei van de 
traditionele machthebbers steekt 
schril af tegen de kwaliteiten van 
het volk. De Vlamingen hebben 
slechts één groot gebrek. Ze 
laten de zogenaamde bewindslui 
voortdraaien in hun eigen 
modder Ze keren zich ervan af 
maar doen er niets tegen. Ze 
hebben geen nationale fierheid. 
Dit verzet ontketenen is onze 
taak. Gedaan met het 
doemdenken en de 
levensmoeheid. Terug optimisme 
aankweken bij ons volk. Het 
wezenlijk geloof in de kracht 
van de Vlaamse mens. 

We kunnen het! Maar het is 
de hoogste tijd dat we eraan 
beginnen. 

Vic ANCIAUX 

leefd te worden. 
Zei minister Van den Broeck 

aan Tindemans: „Wij komen onze 
verbintenissen alvast na. Wij gaan 
vooralsnog geen raketten plaat
sen omdat wij zulks aan de NA VO 
ook niet beloofd hebben. Jullie 
hebben die belofte wél gedaan." 

Oneerbaar 
voorstel 

„De regering en inzonderheid 
de Vlaamse ministers hebben een 
unieke kans laten verloren gaan 
om een situatie recht te trekken 
die niet alleen onbillijk maar ook 
sociaal nefast is voor de Vlaamse 
ontplooiing." 

In deze en nog veel andere 
bewoordingen heeft de VLIR 
(Vlaamse Inter-universitaire Raad) 
de Vlaamse ministers in de rege
ring Martens gelaakt omwille van 
de goedkeuring die zij gehecht 
hebben aan het „inhaalplan voor 
Wetenschapsbeleid" van de Waal
se minister Maystadt. 

De Vlaamse achterstelling 
wordt hierdoor struktureel beves
tigd. 

Alleen reeds voor de recht
streekse universitaire financiering 
voor het wetenschappelijk onder
zoek werd de Vlaamse gemeen
schap vorig jaar 1,7 miljard be
roofd. 

Het fameuze „inhaalplan" voor
ziet geen frank om de achterstel
ling van de Vlaamse gemeen
schap, zij het zelfs langzaam aan, 
weg te werken. 

De VLIR had bij het formuleren 
van haar kntiek dan hoegenaamd 
nog geen weet van het feit dat 
voorzitter Geens van de Vlaamse 
regering akkoord zou gaan met 
Maystadts oneerbare voorstellen. 

Voorzitter 
Paul Verbeke 

Verbelie vrij 
Vorige week vrijdag werd de 

voorzitter van de „Vlaemsche Fe
deralistische Party", de h. Paul 
Verbeke, vrijgesproken. Deze 

heuglijke tijding werd door talrijk 
opgekomen sympatizanten uit 
Frans- en uit Belgisch-Vlaanderen 
op applaus onthaald „Dat is het 
begin van de officiële erkenning 
van de Vlamingen in Frankrijk", 
nep een dolgelukkige Verbeke na
dien uit 

De feiten zijn genoegzaam be
kend (zie interview vorige week): 
omwille van het aanbrengen van 
affiches „Bienvenue en Flandre" 
werd proces tegen deze jonge 
partij opgemaakt Maar door zich 
op het principiële vlak te gaan 
stellen — „het betreft een erken
ning van de mensenrechten in 
Frankrijk" — en onder druk van 
o.m VU-Europarlementslid Kuij-
pers oordeelde de rechter in Ha-
zebrouck dat men deze zaak kon 
klasseren. „Pur et simple". 

Toen WIJ hem nadien kontak
teerden verklaarde Verbeke dat 
dit proces de zaak van de Vlamin
gen in Noord-Frankrijk veel goed 
had gedaan 

W I J feliciteren onze zusterpartij 
met de goede afloop van deze 
rechtszaak en wensen hen alle 
moed toe U kunt ook uw steun 
betuigen door een financiële bij
drage te storten Want het blijft 
voor de VFP een ontzettend zwa
re opdracht om hun mening op 
vredelievende wijze aan alle Vla
mingen in Noord-Frankrijk ken
baar te maken Vanaf deze week 
openen wij een steunlijst, onder 
toezicht van de VU-EVA-fraktie 
Maak nu nog een bedrag over 
„EVA-Steunfonds" te 1040 Brus
sel op het rekeningnummer „424-
6072011 -25" met vermelding 
„Sympatie voor Frans-Vlaande-
ren". Wij houden u op de hoogtei 
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De goeie weg... 

Toch vervroegde verkiezingen? 
Het openlijk geruzie tussen de 
regeringspartijen, maar ongetwij
feld ook het gevecht met blote 
messen in de CVP zelf maken 
duidelijk dat er van regeren geen 
sprake meer is. Het lijkt er sterk op 
dat men op zoek is naar de bana-
nenschil om het kabinet te laten 
vallen. Bovendien wijst de recente 
advertentiecampagne van zowel 
de PVV als de CVP er op dat deze 
beide partijen ernstig rekening 
houden met een spoedige stem
busslag. 

Sinds vorige week pakt de CVP 
uit met advertenties die schreeu
wen dat we, dankzij de CVP, „op 
goeie iveg"zijn. Onmiddellijk dach
ten wij aan het gezegde: „De weg 
naar de hel is geplaveid met goede 
voornemens". Want dat wij, Vla
mingen, „dankzij" de CVP aardig 
naar de Hades onderweg zijn leidt 
toch geen twijfel. De afgrijselijk 
hoge werkloosheid, de zeer zware 
schuldenlast en de toegenomen 
belastingdruk zijn slechts enkele 
van de meest tastbare „resultaten" 
van het CVP-bewind. 

Schaamteloos stelt de CVP dat 
er ruimere werkgelegenheid is ge
komen! Deze partij beweert zelfs 
dat zij duwt aan de kar voor „een 
gezonder milieu". En wat de CVP 
bedoelt met „naar een voller ge
zinsleven" is ook duister. Tenzij 
men daarmee bedoelt dat de ge
zinnen in de voorbije jaren veel 
aan koopkracht hebben ingeboet. 
Of misschien hanteert men straks 
nog eens de wansmakelijke truuk 
van „de ziel van 't kind". 

Als de vos... 
Met een uitgestreken gelaat 

heeft de PVV-voorzltter Verhof-
stadt zijn kollega's-partijvoorzit
ters uitgenodigd om sluitende af

spraken te maken over de finan
ciering van de partijen. Als de vos 
de passie preekt, boer pas op je 
ganzen! 

Het is uiteraard juist dat het zó 
niet verder kan Het vorig jaar 
gepuliceerde boek over „het geld 
van de CVP" verwekte grote be
roering. Vooral de rechtstreekse 
partijfinancienng door de kerk, het 
katoliek onderwijs én talrijke be
drijven deed een storm van ver
ontwaardiging oplaaien. Meer spe
ciaal het geven van 'steun' in ruil 
voor 'diensten' is verontrustend en 
ruikt naar korruptie. De PVV be
weert hieraan iets te willen veran
deren... 

De mooiklinkende PVV-voor-
stellen zijn echter ongeloofwaar
dig, Wie twijfelt eraan dat precies 
de liberalen geregeld „presentjes" 
ontvangen van bevriende firma's? 
Voorts is er het nuchtere feit dat 
de PVV in het verleden steevast 
één van de eersten was die de ge
sprekken over een „open partij
boekhouding" liet afspringen. De 
jarenoude VU-voorstellen in dit 
verband kregen trouwens nimmer 
de steun van de liberalen. 

Dit neemt niet weg dat een 
grondig debat over de poen van 
de partijen hoogst gewenst is. 
Maar dan liefst in een iets ruimer 
verband, waarbij nog andere kwa
lijke uitwasemingen van ons „de-
mokratisch systeem" mogen be
sproken worden. 

IMeen Nothomb 
Reeds geruime tijd doet het 

gerucht de ronde dat minister van 
binnenlandse zaken Nothomb de 
huidige voorzitter van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht wil 
laten vervangen door een franko-
foon. De huidige president, profes
sor Fleerackers, zou 
weggepromoveerd worden naar 
het • vice-goeverneurschap van 
Brabant. 

Voorzo'n 20.000 tot 30.000 jongeren verstreek deze week de befaamde 150-dagen-wachttijd. Sinds het be
halen van hun einddiploma en hun eerste stempel liggen ruim zes maanden. Al die tijd moesten zij zonder één 
frank zien rond te komen, tenzij ze steun van het OCMW genoten. Ook straks wordt het geen rozegeur en ma
neschijn: een alleenstaande volwassen werkzoekende moet zien rond te komen met 12.818 fr per maand! 

Ondertussen is de kans ook klein dat deze jongeren spoedig aan de slag zullen kunnen. Want van een 
doeltreffend tewerkstellingsbeleid is vooralsnog geen sprake... (foto Beiga) 

De bedoeling van de franko-
foon Nothomb is doorzichtig. Hij 
wil de Vlamingen beroven van het 
voorzitterschap van de Kommis
sie die erover moet waken dat de 
taalwetgeving wordt geëerbie-

Het mes uit het Sanhedrin 
D E hele rel is begonnen 

met een paar perfiede 
zinnetjes van Tindemans 

In een „Soir'-interview: „De 
Navo-kalender werd destijds 
goedgekeurd door een Belgisch 
minister. We weten niet wie. We 
zoeken om zijn naam te vinden'. 

Tobback moest niet eens het 
warm water uitgevonden hebben 
om de naam van de onbekende 
te raden. De naam werd hem als 
het ware ingefluisterd door Tin
demans in hoogst eigen persoon. 
De onbekende minister, zo obs
cuur en onbenullig dat niet eens 
zijn naam kon onthouden wor
den, was niemand minder dan 
Swaelen. Vandaag partijvoorzit
ter van de allerachtbaarste en 
allereerlijkste heer Tindemans. 

Nee, het enige wat Tobback te 
doen had, was het mes op te 
nemen dat Tindemans voor hem 
had klaargelegd en het in de rug 
van Swaelen te ploffen. 

Daarmee is de kring gesloten. 
Swaelen, in de CVP omhoogge-
klommen via de clan en de pro-
tektie van Tindemans, wordt door 
zijn bloedeigen peetvader over
geleverd aan het mes. De C in de 
partijnaam staat voor Christelijk, 
de partij zelve is gehuisvest in de 
Tweekerkenstraat en broeder
moord wordt er gepleegd liefst in 

stilte of par personne interposée. 
De engel der wrake heet Tob
back en zijn hand werd bewa
pend door een der hogepriesters 
van het sanhedrin. De dader is 
gekend, we moeten ditmaal niet 
eens een naam zoeken, we weten 
wie het is. De broedermoord 
werd gesigneerd. Tindemans. 

In een editoriaal van de „Stan
daard" heeft Manu Ruys de lange 
rij opgesomd van voormannen 
die het mes in de rug kregen of 
de dolk tegen mekaar hanteer
den: Van Cauwelaert, Lefèvre, 
Eyskens, Martens, Tindemans. 
Keer op keer door de eigen partij 
uitgeroepen tot alleenzaligma
kers, mannen met wie alles zou 
veranderen, rotsen waarop 
Tweekerken gebouwd was. Keer 
op keer vernietigd of wegge
werkt Gekeeld achter vrome 

koelissen of door een ingehuur
de moordenaar. 

Aan deze veemrechters, voor 
wie de C in de naam van hun par
tij niets anders is dan het middel 
om de tafelen der macht te om
floersen tot verheven altaren, is 
het land sinds jaar en dag uitge
leverd. 

Er is geen enkele reden voor 
ons om ook maar enige kompas-
sie te hebben met Swaelen. Met 
Tweekerkense perfidie heeft de 
man de jongste maanden een 
oneerlijke campagne gevoerd 
rond de grote teneur dat de 
Vlaams-nationalisten zich ver
grepen aan de C van christelijk, 
in de onderwijskwestie bijvoor
beeld of door een duivels pakt 
met de socialisten. 

En toch heeft men deernis met 
deze man, gebruikt en uitgekne
pen door wie op zijn scheve 
schouders het \^oorzitterschap 
legden van (nog altijd) Belgiës 
grootste partij De bijbelse zon
debok, gevild door een slachter 
met het mes uit het sanhedrin. 

Asjeblief Wie is de volgende 
op de korte weg van palmzondag 
naar Golgotha doorheen de 
Tweekerkenstraat? 

De late en minstens verdachte 
ophelderingen van Desmarets 
hebben alvast deze weg niet ver
legd. 

digd. Dit nu voorstellen als een 
bevordering voor Fleerackers is 
potsierlijk, vermits de funktie van 
vice-goeverneur van Brabant so
wieso naar een Vlaming moet 
gaan. Tegen deze kruiperijen van 
Nothomb werd reeds herhaalde
lijk heftig geprotesteerd. Ook het 
Davidsfonds wijst het opzet van 
Nothomb volledig af. 

Tegelijk wijst het Davidsfonds 
op de noodzaak om de gemeen
schapsregeringen mee het recht 
te geven tot voordracht van de 
kandidaat-burgemeesters en van 
de kandidaat-provinciegoever-
neurs. Een overgroot gedeelte van 
de taken van deze politieke gezag
dragers valt immers onder de be
voegdheden van de gemeen
schapsregeringen. Het is niet ge
rechtvaardigd dat het recht tot 
voordracht uitsluitend bij de natio
nale minister van binnenlandse za
ken blijft. 

Faciliteiten 
afschaffen 

Op een debatavond in Wezem-
beek-Oppem was het tema „facili
teiten" aan de orde. Met sprekers 
uit Voeren, Komen en Wezem-
beek-Oppem. Uiteraard pleitten 
de vertegenwoordigers van Voe
ren en de Vlaamse randgemeen
ten rond Brussel voor de onmid
dellijke afschaffing van de facilitei
ten. Deze wettelijke tegemoetko
mingen aan de franstaligen in 
Vlaanderen worden immers sinds 
jaar en dag misbruikt als middel tot 
het pesten en vernederen van de 
Vlamingen. 

Verrassend was echter de stel
ling van Noël De Craemer, Vlaam
se Komenaar en spilfiguur van het 
Vlaams schooltje aldaar. Ook hij 
vroeg de afschaffing van de facili
teiten, alhoewel deze in Komen-
Moeskroen bedoeld zijn om de 

Vlamingen ter wille te zijn. „Omdat 
ik zie dat de toestand voor onze 
Vlaamse vrienden in het Brusselse 
randgebied en in Voeren niet lan
ger houdbaar is." Op de vraag of 
dit geen gevaren inhoudt voor de 
Vlamingen in Komen, antwoordde 
De Craemer dat zij het „met wat 
meer Vlaamse arrogantie en met 
de nabijheid en de steun van het 
ekonomisch veel sterkere Vlaan
deren desnoods zonder facilitei
ten kunnen klaren!". 

Dit moedige standpunt verdient 
bewondering. En het verstevigt 
bovenal de gegrondheid van onze 
jarenlange eis dat de faciliteiten 
moeten afgeschaft worden. 

Brusselse 
grenzen 

Er zijn zo van die politici die 
steeds weer opnieuw proberen. 
Ook al is hen al duizend en één 
keer duidelijk gemaakt dat het 
uitgesloten is. 

Eén van die keikoppen is Jean 
Gol, vice-premier en boegbeeld 
van de franstaiige liberalen. Vorige 
week zei hij andermaal dat de 
begrenzing van Brussel niet defini
tief is, maar integendeel moet ge
wijzigd worden. Alle Vlaamse par
tijen hebben - althans verbaal -
gesteld dat over de begrenzing 
van Brussel niet meer kan worden 
gesproken. Voor hen moet Brus-' 
sel beperkt blijven tot de 19 ge
meenten. Amen en uit Wanneer 
puntje bij paaltje komt kan dit 
natuurlijk nog veranderen, tenmin
ste als men de waarde van stoere 
politieke verklaringen een beetje 
weet te interpreteren. 

Feit is dat Go! met zijn pogingen 
niet geïsoleerd staat. Van zodra 
ook maar één Vlaamse partij enige 
zwakheid in dit verband zal tonen, 
zullen de frankofonen in groep 
deze kans uitbuiten. En wie weet 
hoe die Vlaamse partij zal heten,..? 
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Een zoveelste politieke kalender 

De f oef van de 
belastingvermindering 

Ja, er komt belastingverlaging. Nog vóór de decemberverkiezingen. De 
kersverse minister van Financiën Grootjans heeft zulks in een gesprek met het 
dagblad „De Tijd" onomwonden verklaard. Het gehakketak bij de evaluatie van de 
begrotingsuitgaven voor de komende vijfjaren is nu dus overduidelijk ingegeven 
door uitgesproken elektorale motieven. 

HET is zover gekomen dat 
twee Waalse ministers 
mekaar in de haren vlie

gen. Gol en Maystadt slaan me
kaar met begrotingsnota's om de 
oren. 

Maystadt, die nochtans verla
ging van de personenbelasting 
ook niet miskent als elektorale 
troef, wordt door Gol verweten 
dat hij bij de begrotingsprognoses 
te pessimistisch zou zijn. De libe
raal Gol is er natuurlijk, net als zijn 
Vlaamse politieke bondgenoten, 
kost was kost op uit om voor de 
kiezer te verschijnen met de pres
tatie dat — wat dan ook door de 
huidige regering aan blunders mag 
gepresteerd zijn — men er toch 
eindelijk in geslaagd is om de 
belastingdruk op de gezinnen te 
verminderen. 

Of althans, de schijn van zo'n 
prestatie op te hangen. 

Opbod 
Maystadt blijkt nog niet zo sterk 

aangegrepen te zijn door de elek
torale koorts. 

Maar hoedanook: de begro
tingsminister Maystadt, de minis
ter van Financiën Grootjans en de 
vicepremier Gol zijn het uiteinde
lijk roerend eens: geloof het of 
niet, er komt „eerlang" belasting
vermindering. Politiek staat voor 
niets. 

Het Internationaal Muntfonds 
heeft er zopas nog op gewezen 
dat de „sanering van de overheids
financiën" voor het belangnjkste 
gedeelte is toe te schrijven aan 
een verhoging van de staatsin-
komsten, eerder dan werk te ma
ken van efficiënte en verantwoor
de bezuinigingen. 

Die verhoging van Inkomsten 
betekende een opdrijven van de 
diverse vormen van belastingen; 
fiskale en parafiskale zoals het In 
vakjargon heet 

De drastische inleveringen van 
de bevolking, in diverse vormen, 
hebben slechts als resultaat dat de 
begroting van de Belgische staat 
voor dit jaar „amper" een tekort 
vertoont van nagenoeg 500 mil
jard frank, terwijl voor de afbeta
ling van de batterij leningen even
eens in '85 meer dan 422 miljard 
dient afgedekt te worden. 

Maar, toevallig zijn er ook ver
kiezingen in het vooruitzicht, en 
dus komt de truuk van de belas-
tlngvermlndenng weer uit de poli
tieke mouw. Met dan nog een 
opbod tussen de liberalen en de 
Waalse PSC. 

Zware punktie 
Zoveel is duidelijk: mocht die 

fameuze elektorale belofte ook 
waargemaakt worden dan nemen 
de miljarden rode cijfers op het; 
staatsbudget weer toe. ' , •^. 

Tenzij men het oogverblindend 
elektoraal cadeau achterbaks laat 
betalen door de fiskusplichtige 
burger. 

En over dat voornemen heeft 
alvast PVV-minister Grootjans 
een forse uitspraak gedaan in de 
Tijd: „Langs de ene kant heeft men 
op fiskaal gebied getracht de za
ken af te remmen, maar aan de an
dere kant is men in de sociale 
sektor overgegaan tot het nemen 
van maatregelen die zwaar heb
ben doorgewogen. De vraag is 
dan wanneer er belastingvermin
deringen komen, of men die zware 
punktie in de sektor van de sociale 
bijdragen laat bestaan. Maar die 
diskussie moet nog in de schoot 
van de regering plaatshebben." 

Kortom, komen er belastingver
lagingen, met de bedoeling het 
liberale kiezerskorps te doen aan
groeien, dan wordt nu reeds door 
de nieuwe minister van Financiën 
uitgekeken naar de zoveelste ex
tra-bezuinigingen in de sociale 
sektor, in het onderwijs en door 
middel van een volgehouden wer
vingsstop in overheidsdiensten. 

Meerjarenplan 
Maar, er is meer. Ook al is men 

er van liberale zijde op uit budget
tair te knoeien met belastingverla
gingen, men is nu reeds vooral aan 
het knoeien met de termijnplan
ning. 

Dit laatste Is trouwens een vas
te gewoonte aan het worden van 
de opeenvolgende regeringen 
Martens. Na de vaudeville met de 
termijnplanning voor de installatie 
van de kemraketten (de militaire 
en de politieke kalender) komt er 
in de komende maanden het ge
goochel met vervaldata voor de 
eerste, tweede en zoveelste fase 
van belastingverlaging. 

Of van wat daarvoor moet 
doorgaan. Minister Grootjans 
heeft reeds een „meerjarenplan" 
op zak. Maar de keerzijde van de 
medaille is dus onverbiddelijk een 
bezuiniging in de uitgaven van de 
overheid. 

Niet het aanvatten van de strijd 
tegen zoveel verspillingen van ge
meenschapsgeld, waarbij de kabi
netten van Defensie en Openbare 
Werken bovenaan de lijst kunnen 
geplaatst worden. 

Nee, sanenng van de staatsfi-
nanciën, gepaard gaand met (al 

dan niet vermeende) verlaging 
van de personenbelasting zal in 
liberaal perspektief op de allereer
ste plaats mogelijk gemaakt wor

den door nog maar eens het 
snoeimes te zetten in de „sociale 
sektor". 

Minister Grootjans laat daar nu 
reeds geen twijfel over bestaan. 
Inmiddels hebben we er kennis 
kunnen van nemen dat minister 
Gol begrotingsminister Maystadt 
verwijt misleidend te zijn In zijn 
fjessimistlsche begrotingsprogno
ses. De rijksbegroting is verwor
den tot een elektorale speelbal. 
Waarbij getracht wordt het [X)li-
tiek fatsoen hoog te houden door 

te gewagen van „een aktualisering 
van het regeringsbeleid." 

Die herhaalde „aktualisenng" 
heeft er gewezen federalist Mar
tens nog immer niet toe gebracht 
gevolg te geven aan zoveel stu
dies (en niet alleen van Vlaamse 
professoren) die hebben uitgewe
zen dat de Vlaamse gemeenschap 
niet zo diep in de ekonomische krl-
sisgolven zou meegesleurd wor
den indien zij tenvolle over de 
eigen opgebrachte middelen zou 
kunnen beschikken, (hds) 

Er is een gewezen kabinetschef van premier Martens, Jean-Luc Dehaene, die sinds geruime tijd als minister 
onder meer begaan is met een sanering in de ziekenhuis-sektor Allicht daartoe heeft hij onder meer 
deskundige Jan Peers, algemeen koördinator van de Leuvense universitaire ziekenhuizen in zip kabinet 
opgenomen. Samen stonden ze dan ook vorig weekend op de Leuvense Gasthuisberg te glunderen bij de 
opening van het nieuwe ziekenhuiscomplex dat rektor De Somer zelf bestempelde als een „gezondheidsfa-

briek". En maar besparen, direkteurs van de „gewone klinieken"... (foto Pol Bolsius) 

Bikkelhard gesteld 
„Hetgeen men met industrie

beleid bedoelt is niet steeds dui
delijk. In het verleden heeft men 
een paar plannen uitgewerkt die 
op niet veel meer zijn uitgemond 
dan op de oprichting van een 
aantal organizaties en op de om
vorming van de Nationale Inves
teringsmaatschappij (NIM) tot 
een publieke holding. 

Dit alles heeft zeer weinig bij
gedragen tot de ekonomische 
vernieuwing van ons land'. 

DIrekteur Vandeputte van het 
Verbond van Belgische Onder
nemingen heeft voorbije dinsdag 
voor de BRT-radIo zijn kritiek op 
het zogenaamd „vernieuwd In
dustrieel beleid" van de Belgi
sche regering niet gespaard. 

Zonder zoveel woorden te ge
bruiken verweet hij de regering 
haar deflatiepolitlek. Eén element 

V daarvan blijkt nu bikkelhard In de 
realiteit verwezenlijkt te zi jn: de 

vermindering van de koopkracht 
van de bevolking. Wat, en dat 
belangt de ondernemers aan, als 
direkt gevolg heeft dat de onder
nemingen die geen zaken doen 
met klanten uit den vreemde In 
toenemende mate in nijpende 
schoentjes brengt 

De konkurrentie-gevechten 
die in de sektor van de grootwa
renhuizen Is losgebarsten tonen 
overduidelijk aan dat op korte 
termijn de levenskansen van veel 
bedrijven in ons land niet meer 
afhangen van de zoveel gelaakte 
„hoge loonkosten', maar meer 
om meer van het heropkrukken 
van de koopkracht van de gezin
nen. 

Terzake zit het VBO dan ook 
zelf op een volkomen verkeerd 
spoor. DIrekteur Vandeputte ont
wikkelt ook nu nog de tesis dat 
men de arbeidskosten zou kun

nen verminderen door de sociale 
zekerheidsbijdrage te verlagen. 

Die verademingsoperatle ver
dienen de ondernemers én de 
werknemers vanzelfsprekend 
dringend. 

Maar daarmee gaat dan weer 
een vermindering van de inkom
sten in de sektor „sociale zeker
he id ' gepaard. En daarop heeft 
het VBO dan deze toverformule 
bedacht: „Wil men vermijden dat 
het tekort van de sociale zeker
heid vergroot, dan zal de vermin
dering van de bijdragen moeten 
gepaard gaan met een verminde
ring van de sociale uitgaven." 

Zoveel is dus duidelijk. 
Het VBO is met zijn stelling in 

eenspraak met financiënminister 
Grootjans: er moet nog meer 
bespaard worden in de sociale 
sektor. Martens V kan niet ont
kend worden een duidelijk uitge
sproken profiel te hebben. 
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Senator Oswald Van Ooteghem: 

„Na Flanders Technology 
afspraak op 
Flanders Liberty!'' 

Vorige week is in de Vlaamse Raad het jaarlijks maratondebat over de begroting 
begonnen. Een debat dat een zevental dagen zal in beslag nemen en waarvan de 
eindstemming pas eind februari moet verwacht worden. 

Helemaal niet in verhouding tot dat maraton-karakter staat het voorwerp van het 
debat: niet eens 90 miljard. Nothomb met zijn departementje van Binnenlandse 
Zaken kan meer besteden dan de 9 Vlaamse ministers samen. Of zoals Oswald 
Van Ooteghem schamper opmerkte: „ Vlaanderen is ekonomisch zo belangrijk als 
Denemarken, zoniet belangrijker, maar het beschikt niet eens over de middelen 
van het Groot-Hertogdom Luxemburg". 

HET kan niet ontkend wor
den dat de Vlaamse rege
ring, en meer in het bie-

zonder minister Hugo Schlltz, 
vastgehouden heeft aan het goe
de voornemen een ortodoxe be-
grotingspolitiek te voeren. Hele
maal eenvoudig is dat niet, want 
het struktureel evenwicht tussen 
middelen en uitgaven moet bij de 
Vlaamse begroting haast het 
evenwicht van een kasboekbegro
ting benaderen. 

Bovendien startte de Vlaamse 
regering gehandicapt, omwille van 
de prefinancieringen van het ver
leden. Geleidelijk werden deze af
gebouwd. Met sukses in de sektor 
leefmilieu en voor tweederden in 
de sektor welzijns- en gezond
heidsvoorzieningen. Tegelijkertijd 
werd het investeringsprogramma 
voor dit jaar fel ingesnoerd, zodat 
de last voor de toekomst fel ge
slonken is. 

Gauw gevuld 
De regering zette dus een be

langrijke stap op weg naar een 
struktureel evenwichtige begro
ting. Wel diende Schiltz toe te 
geven dat de regering zich schul
dig heeft gemaakt aan de zo ge
laakte debudgetteringstechniek: in 
de sektor huisvesting werd een 
uitgave van 4,4 miljard gekonsoli-
deerd. Alles bij mekaar evenwel 
„werd er een poging gedaan om 
een doorzichtige eenheidsbegro-
ting voor te leggen met een zeer 
funktionele struktuur, die de kon-
trole vereenvoudigt en de samen
werking tussen Raad en regering 
bevordert". 

Het schoentje wringt elders. Na 

drie jaar Vlaamse regering kan 
met F'aul Peetere slechts vastge
steld worden dat de Vlaamse kin
derhand gauw gevuld is. 

De bevoegdheden blijven mini
maal en onduidelijk. Meer zelfs, 
dag na dag wordt de geringe 
autonomie verder uitgehold door 
— ook de Vlaamse — ministers 
van de centrale regering. 

En dan de middelen... Volgens 
Bob Maes tekenen ook zij de 
onderhorigheid van de Vlaamse 
regering ten opzichte van de cen
trale. Voorzitter Geens mag dan al 

verklaren dat de financiële toe
stand van zijn regering niet langer 
houdbaar is — en de man heeft 
overschot van gelijk — maar dan 
moet hij dringend de daad bij het 
woord voegen. Als CVP'er even
wel is ook hem de kunst om nu 
eens warm en dan weer koud te 
blazen niet vreemd. Zijn kapitulatle 
inzake het plan-/Vtoysfac/f voor we
tenschappelijk onderzoek is het 
recentste bewijsstuk. 

Van in den beginne werden de 
dotaties onderschat Voeg daarbij 
de onrechtvaardige verdeelsleutel 

en een eerste bron van de erger
nis van Bob Maes is aangeduid. 
Doorslaggevend evenwel is het 
feit, dat van de belofte om die 
benadeling langs de ristorno's 
recht te trekken niets in huis is ge
komen. Zij bedragen niet eens 10 
th . van de totale begroting, en dat 
terwijl tegen dit jaar de 50 t.h. in 
het vooruitzicht was gesteld. 

Bij wijze van voorbeeld citeerde 
Bob Maes slechts de kijk- en 
luistergelden. In Vlaanderen wordt 
zo'n 9 miljard geïnd, maar slechts 
3,6 miljard daarvan komt de 
Vlaamse Gemeenschap ten goe
de. De rest verdwijnt in de centra
le staatskas. Met het gevolg dat de 
Vlaamse regering nog 1,4 miljard 
moet bijpassen, om de BRT toch 
een iet of wat aanvaardbare be
groting te gunnen. 

Geen 
ruggegraat 

Met die pietluttige 90 miljarden 
moet de Vlaamse regering het dus 

Waal = Vlaming + 2.000 fr. 
^ ^ E geraamde ontvangsten van de be

groting van de Vlaamse Gemeen
schap belopen in totaal bijna 80 

miljard. Minder dan 1 t.h. hiervan zijn eigen 
algemene ontvangsten, terwijl meer dan 
99t.h. afkomstig is van de centrale over
heid. 

De middelen die afkomstig zijn van de 
centrale overheid bestaan voor 87,5 t.h. uit 
diverse dotaties. De ristorno-bijdragen 
worden geraamd op 7 miljard of nauwelijks 
8,8 t.h. van de centrale middelen. Voor het 
grootste gedeelte dienen zij dan nog ter fi
nanciering van overgedragen bijkomende 
lasten. 

De centrale regering weigert dus nog 

steeds de beloften na te komen, die bij de 
bespreking van de staatshervorming van 
1980 werden gedaan en die voor de volgen
de 5 jaar een aangroei van de ristorno's 
voorzagen tot het niveau van de dotaties. 
Op deze wijze zou voor Vlaanderen de 
nadelige verdeelsleutel van de dotaties 
rechtgetrokken worden. 

Deze nadelige verdeelsleutel heeft tot 
gevolg, dat het thans nog steeds zo is dat 
het Waalse gewest uit de centrale kas 
8.089 fr. per inwoner ontvangt tegenover 
Vlaanderen 6.119 fr. per inwoner. 

(Hugo Schiltz, Gemeenschapsminister 
van Financiën en Begroting) 

O. Van Ooteghem: 
„...niet eens de middelen 

van Luxemburg!" 

rooien. Met alle gevolgen van-
dien... 

In de loop van de eerstvolgende 
weken zullen we op alle terreinen 
— ekonomie en tewerkstelling, 
binnenlandse aangelegenheden, 
ruimtelijke ordening, leefmilieu, 
huisvesting, gezondheidsbeleid, 
onderwijs, buitenlands beleid, bij
stand aan personen en kuituur — 
die gevolgen onderzoeken. Want 
zoals steeds vaardigde de fraktie 
van Paul Van Grembergen telkens 
meerdere woordvoerders af, wat 
van het hele begrotingsdebat in 
een belangrijke mate een VU-
beleidsverklaring maakt. 

Om deze algemene beschou
wingen af te ronden, doen we een 
beroep op Oswald Van Oote
ghem. Fundamenteel verweet hij 
de leden van de Vlaamse regering 
en inzonderheid de Vlaamse Eer
ste minister, dat zij blijk geven van 
te weinig ruggegraat om de 
Vlaamse belangen op nationaal en 
internationaal vlak te verdedigen. 
Zij slagen er zijns inziens niet in, 
tenminste het schamel aandeel af 
te dwingen waarop Vlaanderen 
krachtens de staatshervorming 
recht heeft. Die bevrijdende stap 
ontbreekt om Vlaanderen de nodi
ge eigen financiële middelen te 
verschaffen en om Vlaanderen de 
noodzakelijke autonomie te bezor
gen 

„Alle initiatieven om Vlaande
ren in te schakelen in de derde 
industriële revolutie zijn welkom. 
Wij steunen initiatieven zoals 
FLAG, MEDITEK, AGRIV, FLORA, 
ENERGIK, INTRADIV en alle an
dere puzzelwoorden. Om met 
een door u geliefd anglicisme te 
besluiten, mijnheer de Voorzitter, 
wij zullen aanwezig zijn op Flan
ders Technology. Wij hopen U 
ook te ontmoeten op Flanders 
LibertyT 
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SENAAT 
I I Beterschap" 
volgens 
Martens 

Onvermoeibaar zetten de Waal
se socialisten hun geweeklaag 
over de taalkaders verder. Maan
dag jl. brachten zij de Diensten 
van de Eerste minister ter sprake. 

Maar even onvermoeibaar 
countert Rob Vandezande inter
pellatie na interpellatie. „De aan
houder wint" is nu eenmaal zijn 
leitmotiv. En de volharding van 
onze senator kennende geven we 
de PS weinig kans om ooit zonder 
slag of stoot haar eisenbundel 
kwijt te kunnen. En gelukkig maar, 
want op de Vlaamse eksellenties 
rekenen staat gelijk met bouwen 
op drijfzand. 

Evenwicht!? 
Ditmaal maakte de VU-senator 

korte metten met de aantijgingen 
van de socialist Degroeve en 
FDF'er Peetermans. Deze laatste 
steekt er trouwens zijn neus tus
sen, wanneer hij dom en agressief 

Senator Rob Vandezande: 
de aanhouder winti 

wat Vlaminghaterij kan spuien. 
Als vertrekpunt hanteerde Van

dezande het statistisch gegeven 
dat Wallonië 16 t.h. meer ambtena
ren telt dan Vlaanderen. Dat over
wicht situeert zich vooral in de 
gewestelijke en plaatselijke dien
sten. Wat de Franstaligen nu willen 
is een „evenwicht" op centraal 
vlak: 50 th . van de betrekkingen 
met 40 th . van de bevolking. No-
thomb stemde reeds in voor zijn 

departement. Tindemans enga
geerde Molitor en Martens... 

... beloofde beterschap. Beter
schap omdat er in zijn diensten 
voor de eerste en de tweede trap 
44 nederlandstalige en 47 fransta-
lige ambtenaren-generaal werk
zaam zijn. Bij de tweetaligen zijn er 
weliswaar 4 Nederlandstaligen 
meer, maar dat kan toch slechts 
de fout van de Franstaligen zelf 
zijn. Beterschap omdat er voor de 
derde tot de twaalfde trap 341 
Nederlandstaligen zijn tegen 303 
Franstaligen. 

Beterschap? „Wanneer we re
kening houden met het grotere 
werkvolume aan nederlandstalige 
kant, dan zijn de taalkaders nau
welijks een exakte weergave van 
de toestand". De pariteit is volgens 
Vandezande dan ook totaal on
aanvaardbaar. Als criterium moet 
het werkvolume gehanteerd wor
den, en dat tot op het hoogste ni
veau. Dat stemt trouwens over
een met een advies van de Ver
enigde Kamers van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht. 

Beterschap? Wordt er nu nog 
niet voldoende Vlaams geld naar 
Wallonië aangezogen!? 

PARLEMENfAIRE 

SROKKEIS 
Politici 
liegen nooit... 

In Nederland verscheen zopas 
een vermakelijk boek onder de 
titel „Een minister-president ver
koopt nooit leugens". 

Voor de eerste maal kunnen we 
aldus kennismaken met de beledi
gingen en uitspraken, die niet in 
het verslag van de Tweede Kamer 
mochten afgedrukt worden. Want 
zoals in ons land bepaalt ook het 
kamerreglement van onze noor
derburen, dat de voorzitter be
voegd is te bevelen dat bepaalde 
uitdrukkingen niet in de verslagen 
mogen worden opgenomen. 

Lijkendossier 
Zo mag er bij voorbeeld niet 

gescholden worden. Woorden als 
„smeerlap", „bandiet" of „schurk" 

dient een volksvertegenwoordiger 
niet te gebruiken. Doet hij dit toch, 
dan wordt hij door de voorzitter 
afgehamerd en krijgt hij de gele
genheid een fatsoenlijker uitdruk
king te gebruiken. Het scheld
woord noch de korrektie worden 
in de „Handelingen" afgedrukt. Ze 
worden wel bewaard in het zoge
heten „lijkendossier" van de Twee
de Kamer. 

D.J. Hoekstra, parlementair re-
dakteur van het Algemeen Neder
lands Persbureau (te vergelijken 
met Belga), kreeg de toelating dat 
dossier door te nemen en schreef 
er een gezellig boek over. Hij ging 
tot zo'n honderdvijftig jaar terug, 
want ook toen namen ze in Den 
Haag niet steeds een blad voor de 
mond. De titel van de uitgave 
stamt uit een Kamer-vergadering 
van februari 1952. De kommunist 
Wagenaar beschuldigde toen eer-

Jeep-dossier: 
achterdocht gewettigd! 

De recente gebeurtenissen 
rond het jeep-dossier werden 
door Walter Luyten ter sprake 
gebracht Dat dossier sleept nu 
reeds 3 jaren aan „Eigenlijk", aldus 
de senator, „zijn kompensatiekon-
trakten''niet meer dan oogverblin
ding: voor de kontraktanten gaat 
het erom zaken te doen en voor 
de politici zijn ze een middel om de 
publieke opinie ervan te overtui
gen dat ze ernstige inspanningen 
leveren inzake tewerkstelling". 
Wanneer de aanbesteding van het 
hangende vrachtwagen-dossier 
op dezelfde wijze gebeurt, dan is 
— op z'n zachtst uitgedrukt — 
achterdocht gewettigd. 

ste minister Drees, leugens ver
teld te hebben. De toenmalige 
voorzitter Kortenhorst onderbrak 
Wagenaar onmiddellijk, zeggend: 
„Een Nederlandse minister-presi
dent verkoopt nooit leugens." 

Ook equivalenten van „liegen" 
waren tot voor kort niet toege
staan. Een socialist die beweerde 
dat een minister van Landbouw 
het parlement herhaaldelijk had 
„misleid", moest die beschuldiging 
terugnemen. Sarkastische opmer
kingen kunnen eveneens onder 
de banvloek van de Kamervoorzit
ter vallen. Zo had kamerlid Ger-
brandy het een keer over „onze 
Russische vnenden", waarmede 
hij de kommunisten bedoelde. 
Meteen werd hij verplicht de for
mulering te wijzigen. Hetzelfde 
overkwam het parlementslid die 
de begroting van Landsverdedi
ging omschreef als een „oorlogs-
en steekpenningenbudget". 

„Moderner" 
Vandaag kijkt men in de Neder

landse Tweede Kamer niet meer 
zo nauw, en is het mogelijk allerlei 
zaken met meer radikale en/of 
„modernere" woorden aan te dui
den. Woorden die vroeger zeker 
als beledigingen zouden zijn erva
ren. 

Alleen het woord „liegen" is nog 
steeds verboden. Men gaat er 
immers van uit — waarschijnlijk 
tegen beter weten in — dat een 
Nederlands volksvertegenwoordi
ger steeds de echte en de hele 
waarheid spreekt. 

Voor de geïnteresseerden, al 
dan niet parlementslid, nog dit: het 
boek werd uitgegeven bij „De Ba-
taafsche Leeuw" in Dieren (Gel
derland) en kost 29,90 gulden. 

(jeeveedee) 

...waar het 
goed om 
wonen is 

Als je als nieuwkomer — en dan nog wel als opvol
ger van een oerwerkkracht als Willy Kuijpers — in de 
turbulente wereld van de politiek belandt, dan dreig je 
wel eens het noorden kwijt te raken. 

Maar als je dan even op adem en tot bezinning 
komt, besef je maar al te goed dat je een deel van je 
volk vertegenwoordigt in de Hoogste Vergadering. 

HET wordt je maar al te 
duidelijk dat de bevolking 
van je arrondissement op 

je rekent Dan weet je dat dit grote 
arrondissement (dat meer inwo
ners telt dan de provincies Luxem
burg en Namen samen) en in het 
biezonder het Hageland achterge
steld wordt zowel in de strukture-
le uitbouw als bij het overheidsin
vesteringsvolume. Dan leer je vrij 
vlug dat een eigen „regionaal im
pulsorgaan" ontbreekt en dat de 
provinciale overheid van Brabant 
als beleidsorgaan erg weinig sti
mulerend werkt 

Dan dringt het besef tot je door 
dat de splitsing van de provincie 
Brabant daarom een eerste nood
zaak IS. 

Samen met enkele getrouwen 
ga je dan het „Hageland-dossier" 
samenstellen, waaruit spoedig 
blijkt dat dit noodgebied — na 
Limburg en Turnhout — de slecht
ste cijfers boekt inzake tewerk
stelling. Het spreekt derhalve voor 
zichzelf dat een konfederale be-
stuursstruktuur, ook in je eigen 
arrondissement, de nodige geld
middelen zou vrijmaken die je 
broodnodig nodig hebt 

En dan ga je door met het 
ontleden van een aantal indikato-
ren: werkloosheid, pendelarbeid, 
bevolkingsevolutie, industriële 
vestigingen, inkomens, socio-kul-
turele voorzieningen. 

Dan ontdek je dat het Hageland 
een struktureel zwakkere streek 
blijft in de schaduw van de stede
lijke pool Leuven; dat de bevol-
kingsstruktuur een sterke vergrij
zing en grote afhankelijkheidslast 
vertoont; dat de eigen tewerkstel
ling uiterst zwak is met grote 
langdurige pendel en nog grotere 
werkloosheid, die dicht bij het Lim
burgse peil komt; en dat de krisis 
dit gebied dreigt terug te schroe
ven in een onderontwikkeling die 
je al lang voorbij waande. 

Luk Vanhorenbeek 

Na die weinig opbeurende ana
lyse ga je dan denken over maat
regelen om die tekorten en zwak
ke punten van je streek te verhel
pen Met een realistische maar 

•bewuste aanpak. Met je medewer
kers ga je dan de streekeigen 
problemen doorlichten die beleids
aandacht verdienen. Je werkt 
voorstellen uit met betrekking tot 
de ontwikkelingspool Leuven, de 
industrievestigingen, de openbare 
diensten, de verkeersinfrastruk-
tuur, het toerisme, de provincie 
Vlaams-Brabant en het opbouw
werk in het Hageland. 

En deze beleidsvoorstellen voel 
je geleidelijk aan uitgroeien tot je 
eigen „Bijbel", die je in de toe
komst wil en zal volgen. Met één 
doel voor ogen: mee te werken 
aan de dynamiek om van het 
miskende Hageland een levens
krachtige streek te maken, waar 
het goed om wonen isl 

Luk Vanhorenbeek, 
VU-Kamerlld 
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„Internationale van de terreur" slaat toe 

Action Directe 
poogt staatsgezag 
te treffen 

Voor het eerst sinds de Algerijnse oorlog is in 
Frankrijk weloverwogen een moordaanslag gepleegd 
op een hoge vertegenwoordiger van het staatsgezag. 
Vorige vrijdagavond werd generaal René Audran 
door acht kogels getroffen toen hij zijn wagen aan het 
parkeren was voor zijn woning in de Parijse voorstad 
La Celle-Saint-Cloud. 

NOG geen half uur na het 
gebeuren eiste de uiterst-
linkse terreurgroep .Ac

tion Directe" die „executie" op, in 
de naam van Elisabeth van Dyck, 
lid van de Rote Armee Fraktion die 
in mei 1979 in omstreden omstan
digheden werd doodgeschoten 
door de Westduitse politie die 
haar zocht o.m. in verband met de 
ontvoering van en moord op voor
zitter van de Westduitse werkge-
versorganizatie Hans Martin 
Schleyer. 

Sociale 
doelwitten 

Zowel die verwijzing als het 
slachtoffer van de aanslag in La 
Celle-Saint-Cloud illustreerden de 
„internationalizatie" van Action Di
recte dat in september 1979 voor 
het eerst van zich deed spreken 
met een bomaanslag tegen het 
ministerie van Sociale Voorzorg. 
Tot voor kort droegen de aansla
gen van Action Directe een intern 
Frans karakter en waren ze vooral 

gencht op „sociale" doelwitten als 
simbolen van een onrechtvaardig 
geacht sociaal en ekonomisch be
leid. 

Vorig jaar echter zocht Action 
Directe, dat zich door de Franse 
terreurbestrijding in het nauw ge
dreven zag en waarvan nu tal van 
leiders gevangen zitten, aanslui
ting bij de „internationale van de 
terreur", in de eerste plaats de 
RAF en de Italiaanse Rode Briga
des • 

Op 15 januan jl. kondigden Ac
tion Directe en de Rote Armee 
Fraktion in een communiqué hun 
samengaan aan. Een aantal gevan
gen zittende leden van Action 
Directe zijn ook een hongersta
king begonnen, in navolging van 
een groep gedetineerde militanten 
van de RAF die al weken lang 
voedsel weigeren. 

Het grote doelwit van die sa
menwerking IS, zo stond in de 
verklaring, het „Amerikaanse im
perialisme" en de toenemende 
„veramerikanizering van Europa". 

NAVO-mikpunten 
Zowel RAF als Action Directe 

nchten hun akties dan ook voorna
melijk tegen NAVO-instellingen of 
personen of instellingen die de 
samenwerking van de eigen auto
riteiten met de Amerikaanse mili
taire macht symbolizeren. In de 
Bondsrepubliek vonden sinds be
gin december niet minder dan 
veertig aanslagen plaats tegen 
NAVO- of andere militaire installa
ties. 

De lijst van aanslagen van Ac
tion Directe van vorig jaar is even
eens veelzeggend: tegen de wa-
penfabrikant Panhard-Levassor, 
tegen het Atlantisch Instituut van 
Internationale Zaken, tegen een 
vorsingscentrum van de marine, 
tegen het Europees Ruimte-
Agentschap, en tegen een filiaal 
van vliegtuigbouwer Marcel Das
sault. 

In augustus was er ook een 
mislukte aanslag tegen de zetel in 
Parijs van de Assemblee van de 
Westeuropese Unie (WEU). Dat 
was met toevallig want juist de 
WEU is het kader waarin zeven 
Westeuropese landen, waaronder 
België, nauwere samenwerking in
zake wapenproduktie onderzoe
ken om de Europese pijler van de 
NAVO, in dichte samenwerking 
met de Amerikanen, te versterken. 

In dat kader moet ook de moord 
op de 55-jarige René Audran wor
den gezien. Als hoofd van het 
departement Internationale Zaken 

CCC-aanslag op kleppenkamer van NAVO-pipeline te Ensival. (foto Beigai 
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op het ministerie van Defensie 
was hij niet alleen verantwoorde
lijk voor de Franse wapenverkoop 
in het buitenland, maar ook voor 
de internationale samenwerking 
voor wapenproduktie die juist in 
de WEU zo sterk aan bod komt 

Staats-
ondermijnend 

De nieuwe strategie van Action 
Directe, die samenvalt met een 
heropleving van de Rote Armee 
Fraktion in de Bondsrepubliek, 
doet de Franse regering vrezen 
voor nieuwe aanslagen als die op 

generaal Audran. D.w.z. aanslagen 
tegen hoge vertegenwoordigers 
van het staatsgezag of tegen be
langrijke militaire instellingen, aan
slagen die op ondermijning van de 
gevestigde orde uit zijn, door het 
te doen voorkomen dat de staat, 
het gezag, in het defensief gedron
gen zijn, zich niet kunnen verdedi
gen, en dat men ongestraft hun 
belangrijke vertegenwoordigers 
kan doden. 

Die vrees heeft de Franse auto
riteiten ertoe aangezet meer dan 
ooit met andere landen samen te 
werken in de terreurbestrijding. 

H. Oosterhuys 

Gestolen legermunitie 

„Belgische 
konnektie" 

De internationale banden van Action Directe omvat
ten ook een „Belgische konnektie". In maart van vorig 
jaar werden zijn leider Mare Rouillan, diens vriendin 
Nathalie Ménigon en een derde leidende militant, 
Regis Schleicher, in Brussel gesignaleerd. Ze slaag
den er toen in een val van de Belgische politie te ontlo
pen. 

CCC-aanslag te Ittre, een NAVO-pijplijn moest eraan geloven. (Beiga) 

R OUILLAN en Ménigon zijn 
nog steeds op vrije voe
ten, maar Schleicher 

werd later in Avignon gepakt en 
neemt nu deel aan de hongersta
king van gevangen leden van Ac
tion Directe waarmee ze hun eis 
om als politieke gevangenen te 
worden behandeld kracht willen 
bijzetten. 

Oberammergau 
De mislukte aanslag van Action 

Directe tegen een WEU-zetel in 
Parijs, die heel wat slachtoffers 
had kunnen eisen als de 23 kg 
TNT wel ontploft waren, toonde 
eveneens de banden met België 
Vastgesteld werd immers dat de 
spnnglading afkomstig was van 
een voorraad van zowat 800 kg 
die in juni '84 in het Waalse Ecaus-

sinnes was gestolen. Delen van 
die voorraad doken ook elders op. 
Dat was het geval met de 24 kg 
spnngstof die op 18 december jl. 
werd gebruikt in de, eveneens 
mislukte, aanslag tegen een militai
re school van de NAVO in Ober
ammergau En ook voor de aansla
gen door de COC (Cellules Com
munistes Combattantes) tegen 
een oliepijpleiding van de NAVO 
in België werd uit dezelfde voor
raad geput. 

Of de nog steeds erg myste-
neuze CCC deel uitmaken van het 
door Action Directe en de Rote 
Armee Fraktion gevormde „front 
tegen het Amerikaans imperialis
me" valt voorlopig helemaal niet te 
zeggen. Maar dat de CCC zelf 
ook kontakten hebben met de 
„Internationale van de terreur" 
staat wel vast H.O. 
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M4r 
Altijd weer de droom en de daad 

Meer haat dan 
liefde tussen 
rood en blauw 
in Nederland 

In het voorjaar van 1986 zijn er in Nederland Kamer
verkiezingen. Nu al werpen ze hun schaduwen voor
uit, want alle politieke enquêtes voorspellen zware 
verliezen voor het huidige kristen-liberale regerings-
blok. Toch leveren de voorschotten die sommigen 
denken te kunnen claimen, maar schamele resultaten 
op. 

HET zijn vooral de klappen 
die het CDA — mochten 
de pronostieken uitko

men — gaat oplopen, die bepaalde 
liberale en socialistische kopstuk
ken aan het dromen zetten over 
de mogelijkheid van een rood-
blauwe koalitie „Tussen de twee 
bestaat slechts enig verschil in 
kuituur en stijl" beweerde de libe
rale oud-minister (van Onderwijs) 
Pais dezer dagen toen in Den 
Haag het 30-jarig bestaan van het 
wetenschappelijk bureau van zijn 
partij werd gevierd Wereld
vreemd optimisme onder invloed 
van de feestborrel"? Het heeft er 
alle schijn van 

Samenzwering? 
Nederland heeft nog nooit een 

regering gehad van socialisten en 
liberalen Wel zaten zo'n 35 jaar 
geleden beide partijen in een kabi
net, maar in het onvermijdelijke 
gezelschap van de Katholieke 
Volkspartij, voorloopster van het 
CDA Onvermijdelijk, want al sinds 
een halve eeuw is er niet éen 
Nederlandse ministersploeg ge
weest zonder vertegenwoordi
gers van de kristelijke (katolieke 
en protestantse) partijen Het be
gint op een eeuwigheidsgegeven 
te lijken 

Nu was in de jaren dat liberalen 
en socialisten scherp tegenover 
mekaar stonden, de behoefte om 
een eind te maken aan de kristelij
ke alomtegenwoordigheid, bij 
blauw en rood zeer genng Maar 
sinds van lieverlee de verhouding 
tussen PvdA en VVD wat van 
haar scherpe kantjes kwijt raakte. 

Joop Den Uyl „Het kan best tus
sen Hollandse liberalen en PvdA" 

de VVD meer en meer een „volk
se" partij werd en de PvdA veel 
minder de partij voor alleen maar 
de werkman" bleek, is bij sommi

gen de hoop gaan leven dat het 
CDA een keer kan worden uitge
rangeerd Zo IS het een publiek ge
heim dat regelmatig in het statige 
hotel „Des Indes" in Den Haag 
socialistische en liberale kaderle
den en partijbestuurders onder 
voorzitterschap van de vroegere 
VVD-minister van Binnenlandse 
Zaken, Geertsema bijeen komen 
om te praten over mogelijkheden 
om het CDA nu eens een keer de 
rol van oppositiepartij te laten spe
len Bijeenkomsten dus van een 
samenzweerdeng karakter, wat 
— tussen haakjes — voor de 
plaats van samenkomst met 
vreemd is, want „Des Indes" was 
tijdens de eerste wereldoorlog in 
het neutrale Nederland een regel
matig trefpunt voor diplomaten en 
militaire attache's uit landen waar
van de legers elkaar in Vlaanderen 
en Frankrijk op leven en dood 
bevochten 

„Kind van de nood" 
Zetten die socialistisch-liberale 

Haagse gesprekken nu zoden aan 
de dijk'' Wat de gezamenlijke af
keer van het CDA-monopolie aan
gaat, hoeft daarover geen twijfel 
te bestaan Maar dat is altijd nog 
iets anders dan het doorbreken 
van de haat-liefde-verhouding die 
ondanks het verdwijnen van de 
scherpe kantjes tussen de twee is 
blijven bestaan, en waarbij het in 
de liefde vooral gaat om goede sa
menwerking op provinciaal en ge
meentelijk vlak Dat het op lande
lijk niveau lang met zo ver is trad 
tijdens de hierboven genoemde 
viering van het liberale feestje 
duidelijk aan het licht In tegenstel
ling immers tot de vriendelijke 
woorden van Pais legde de ook 
uitgenodigde PvdA-leider Den Uyl 
sterk de nadruk op „de grote 
historische en ideologische ver
schillen" tussen liberalen en socia
listen 

Samenwerking met de VVD 
zou voor hem om taktische of 
praktische redenen msschien op 
den duur wel mogelijk zijn, maar 
het zou „een kind van de nood" 
worden Kamerfraktieleider Nij-
pels van de liberalen was het 
eigenlijk daarmee eens Voor hein 

IS een koalitie met de PvdA zeer 
onaantrekkelijk, want „het gevaar 
IS dan met denkbeeldig dat de 
VVD volledig wordt vermorzeld 
tussen een CDA dat op de rechter 
helft opereert en de PvdA die op 
de linkerhelft werkt" 

Omdat deze uitspraken van 
twee politici van de daad meer 
gewicht in de schaal leggen dan 
de dromen waaraan de „Des In-
des"-gangers zich overleveren, zit 
een rood-blauw kabinet er voor
eerst in Nederland met in Tenzij 
de kiezers in '86 daarvoor een 
weg weten te banen Maar ook in 
dat geval zal het „een kind van de 
nood" zijn Over de levensvatbaar
heid daarvan mag bij voorbaat 
getwijfeld worden (jeeveedee) 
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„FRYSLAN FRIJ" ACTIES 
TIJDENS ELFSTEDENTOCHT 

(Van onze correspondent) 
LEEUWARDEN De radicate groepenng , Fryslén fhj" gaat de komende 

Elfstedentocht gebruiken om verrassmgsacties te voeren voor een autonoom 
Fnesland Een woordvoerder van de groep, die bekend staat als een harde kern 
in de Fnese beweging die streeft naar meer zelfstandigheid, zei dit in een tele 
foongesprek met het Fnesch Dagblad 

„Fryslan frtj" kwam eerder deze week in het nieuws, toen zij hun protesten 
kenbaar maakten door leuzen op de muren van huizen in Leeuwarden te kladde 
ren 

De woordvoerder, die terwiUe van de anonimiteit niet met name genoemd wil 
worden, verklaarde dat men met de acties een veroordebng wil uitspreken over 
het feit, dat Fnesland door „Elfsteden tocht fanaten" commeraeel wordt mis 
bruikt „Nu er iets aan te verdienen valt, mag Fnesland weer opdraven Intus 
sen wordt met de echte wensen van dit land door Den Haag geen rekening gehou 
den Nu ée schijnwerpers van de publiciteit op dit deel van het land zijn gencht, 
zullen we laten weten wat we willen ', aldus de woordvoerder Hij wilde zich niet 
uitlaten over de vorm die de acties zullen knjgen, maar ze zullen m principe 
geweldloos zijn 

,,De graad van ontevredenheid is stijgende, nu met het rapport van de com 
missie „Fnese Taal" duidebjk is geworden dat het beleid m Den Haag ten op 
zichte van de Fnezen nog steeds niet is veranderd' , zo zei de woordvoerder Hij 
doelde daarmee op het rapport dat begm deze week in Den Haagiis gepubhceerd 
en waarover men in Fnesland zeer ontevreden is 

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) heeft zich in een reaktie gedistantieerd 
van de aanpak van de aktiegroep „We vinden de akties begrijpelijk, 
maar als politieke partij steunen we ze niet We willen langs politieke weg 
tot een federale staat komen", aldus een woordvoerder van de FNP 

Men kan de FNP echt met van extremisme beschuldigen 

Elfstedentocht een mythe 

„Zaak Spithost" 
beledigt Friezen 
LJOUWERT — „Als het vriest ontdooien de Friezen." 
Hoe waar dat is bleek maar weer de afgelopen weken. 
Ondanks de gespeelde nuchterheid van een aantal 
Friezen, hadden velen „last" van de gezonde ziekte die 
Elfstedenkoorts heet Bij die koorts gaat het niet om 
die tocht alleen. Gedurende de jongste 22 jaar is de 
Elfstedentocht gewoon een mythe geworden. 

ALS er nog eens een Elfste
dentocht gereden kon 
worden „De Elfsteden-

tochf? Die komt nooit meer " 

Folklore? 
En toen begon het er even op te 

lijken Voor de goede orde De 
Elfstedentocht is een schaatstocht 
— wedstrijd- en toertocht — langs 
alle elf steden van Friesland 
Wrang is daarbij de wetenschap 
dat maar liefst zeven van die elf 
gedwongen werden met ingang 
van 1 januan 1984 op te gaan in 
een groter bestuurlijk geheel Dit 
tegen de uitdrukkelijke wens van 
de bevolking in Alleen voor een 
folklonstisch evenement als die 
schaatstocht mogen ze zich weer 
als stad prezenteren 

Een Elfstedentocht heeft, hoe
zeer ook opgeklopt door de Hol
landse media, een eigen betekenis 
voor de Friezen, de tocht hoort bij 
die verzameling van zaken en ge-

Berjocht 
ut Fryslan 

Hier een tweede „Ber
jocht ut Fryslan". Keimpe 
Baarsma heeft de fakkel 
overgenomen van Onno Fal-
kena die wegens een bepa
ling in de Hollandse lourna-
listen-CAO niet meer voor 
andere bladen mag schrij
ven. 

beurtemssen waarin de Fnezen 
(nog) zichzelf kunnen zijn Bij offi
ciëlere zaken wordt dat de Friezen 
namelijk onmogelijk gemaakt 

De grootste recente belediging 
op dit gebied is de uitspraak van 
de Raad van State — het hoogste 
orgaan in de Hollandse recht
spraak — in de „zaak-Spithost" 
Mijnheer Spithost is een Holland
se leraar Nederlands die m Bur-
gum woont en goed Fries kan 

lezen Als „demokraat" meent hij 
echter recht te hebben op de 
vertaling van officiële stukken in 
zijn eigen taal Een aantal Fnese 
gemeenten en de provincie gaan 
er de laatste jaren eindelijk toe 
over officiële stukken in het Fnes 
te stellen en worden door deze 
kolonialistische uitspraak van de 
Raad van State lelijk in het nauw 
gebracht Een Waal die in Brugge 
officiële stukken in het Frans wil 

„Eng en rechts"... 
In Friesland, een regio met een 

eigen taal, ondanks honderden ja
ren onder Hollands centralistisch 
juk, mogen plaatselijke overheden 
zelf met beslissen welke taal ze 
gebruiken in de kontakten met de 
burgers Zodra een Hollander om 
een vertaling zeurt moet hij zijn 
Hollandse recht hebben 

Tijdens de Elfstedentochtplan-
nen werd Friesland overstroomd 
door journalisten een Vlaamse 
televisieploeg inkluis Deze be
langstelling gold echter puur het 
folkloristische evenement Een 
aantal jonge Friezen besloten hier
van gebruik te gaan maken en de 
onvrede met het regeringsbeleid 
eens duidelijk te demonstreren 

Een Hilversumse omroep nam 
de moeite met de FNP te praten, 
om die even later in een kommen-
taar „eng en uiterst rechts" te 
noemen 

Keimpe Baarsma 
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Drs. Karel Veile: „Het is niet toevallig dat er ook in het Volksunie-kader 
opvallend veel artsen aktief zijn..." 

Paola in 
„deux-pièces"... 

Het begin van de industriële omwenteling ging voor 
de snel toenemende volksklasse gepaard met een zee 
van ellende: schandalige woontoestanden, ondraaglijk 
lange werktijden, een uitputtende en mensonwaardige 
armoede, alkoholisme, prostitutie, verpaupering... Kort
om een makabere dans op de rand van het bestaan. 

DEZE dagen loopt een merk
waardige tentoonstelling 
in Gent over de mentali-

teitsverandenng die zich sinds de 
19de eeuw heeft voorgedaan op 
het vlak van ziekte en gezondheid. 
Wat heeft onze voorouders aan
gezet om andere leefregels en 
normen te gaan toepassen? 

Aktueel gegeven 
Gezondheidszorg is ontzettend 

aktueel. Loop een boekhandel bin
nen of draai de televisie aan en je 
wordt overstelpt door bijdragen 
over zwangerschap, kinderverzor
ging, sportbeoefening, body-buil
ding, seksualiteitsbeleving, alterna
tieve geneeskunde, diëtiek, enz... 
Gezondheid en ziekte zijn maat
schappelijke problemen waarmee 
diverse instanties zich bezighou
den en die bovendien gekonsu-
meerd worden net als een pakje 
boter, een liter benzine of een 
bioskoopticket Het „pilletje" of 
„drankje" is even alledaags als het 
biertje, de boterham en het koffie-
koekje. Voor alles bestaat er wel 
ergens een geneesmiddel — al of 
niet met nevenwerkingen — en 
het ideaalbeeld van het menselijk 
lijf wordt ons dagelijks ingelepeld. 
Gezondheid, ziekte, lichaamsbe-
wustzijn, pijngevoeligheid zijn zo 
evidente en toch zo menselijke 
facetten van het dagdagelijkse le
ven. Ze zijn bovendien ook histori
sche gegevens of realiteiten, die 
evenzeer thuishoren in het verle
den. 

Schaars textiel... 
Dat een textielarbeider uit Gent 

op het einde van de vorige eeuw 

bij voorbeeld bij het ontwaken zijn 
handen en gezicht wast, niet lan
ger met zijn handen eet en niet 
meer in het openbaar op de grond 
spuwt maar voor zijn ongemak
ken naar zijn zakdoek grijpt, lijkt 
op het eerste gezicht een banaal 
gegeven dat noch historisch, noch 
maatschappelijk belang heeft 
Maar wanneer men vaststelt dat 
die textielarbeider geen „abnor
maal" geval was, geen enkeling of 
uitzondering, maar dat integendeel 
grote groepen van de samenle
ving een meer hygiënische levens
wijze aan de dag legden dan een 
halve eeuw tevoren, dan staat 
men wel voor een historisch be
langrijk fenomeen. Deze „gewone" 
handelingen, die wij thans als nor
maal en onproblematisch be
schouwen, getuigen van een ver
anderende houding, een andere 
lichaamsmentaliteit 

Verder is het volkomen on-
dendkbaar dat een vrouw in de 
19de eeuw in het openbaar één 
van de tegenwoordig gangbare 
badpakjes of stukjes schaars tex
tiel had kunnen dragen zonder 
maatschappelijk te zijn veroor
deeld. Paquet-Syphorien schrijft in 
zijn reisverhaal doorheen de Ne
derlanden omstreeks 1811 -'13 dat 
hij „niet wist wat hij zag" toen hij in 
Oostende vrouwen zag baden on
der de mannelijke zwemmers en 
dat het „vele bloot" hem schoc-
keerde. Zelfs tot diep in de twintig
ste eeuw bleef half-naakt ergernis 
verwekken. Een foto, met telelens 
genomen, van prinses Paola in 
„deux-pièces" anno '62 veroor
zaakte een storm van protest En 
dit niet omwille van de onbeschei
denheid van de fotograaf... 

Historicus Karel Veile: 

„...het militantisme 
van de Vlaamse 
plattelandsarts..." 

Onze vaders en moeders deden niet wat ze wilden 
met hun lichaam. Voor alle uitingen van lichamelijk 
handelen golden maatschappelijke normen. Over de 
vraag hoe die gedragskode er gekomen is loopt al en
kele weken een ongemeen boeiende tentoonstelling, 
waarbij een zeer lezenswaardige catalogus hoort. Wij 
hadden een gesprek met Karel Veile, de samensteller 
en auteur van het boek „Lichaam en Hygiëne. Naar de 
wortels van de huidige gezondheidskultuur." 

KAREL Veile is een 25-jarige 
Gentse historicus, die 
thans een doktoraal 

proefschrift voorbereidt onder het 
leiding van professor Romain Van 
Eenoo. De tentoonstelling werd 
opgezet door het „Museum voor 
Industriële Archeologie en Textiel" 
van de stad Gent 

WIJ : De industriële omwente
ling heeft onmiskenbaar gevol
gen gehad voor de sociaal-medi
sche leefomstandigheden van de 
mensen. Verklaart U dit even? 

Veile: „De bedoeling van de 
opgezette tentoonstelling is dub
bel. Op de eerste plaats proberen 
we aan te tonen hoe de industriële 
grootmacht vanaf het einde van 
de 19de eeuw brood zag in die kui
tuur rond lichaam en hygiëne. Een 
kuituur die op vandaag is uitge
groeid tot een ware cultus: body
building, power-training, diëtiek, 
enz... liggen heel goed in de markt 
Boeken over kinderverzorging en 
seksualiteitsbeleving verkopen als 
broodjes. Deze lichaamsbeleving 
is gestart op het einde van de 
19de eeuw. De industrie heeft 
daarop zeer goed ingespeeld. 
Vandaar de massale produktie 
van elementaire hygiënische ele
menten zoals zeep, tandenbor
stels, cosmetica, sanitaire installa
ties, enz. in de twintiger en dertiger 
jaren. Dat was dus onze eerste 
opzet Het Museum van Industrië
le Archeologie in Gent probeert 
immers te illustreren dat industrië
le archeologie ruimer is dan louter 
machines en gebouwen. Ook de 

materiële kuituur behoort tot het 
studieterrein. 

Onze tweede betrachting be
trof het illustreren hoe geleidelijk 
aan de mens tegenover zijn li
chaam is gaan staan. Hoe de li
chaamsbeleving gegroeid is van 
pakweg de 17de eeuw tot nu. 
Vandaag ook een hoofdstuk over 
seksualiteitsbeleving, taboe, 
schroom,... 

Het verband tussen enerzijds 
de bewustwording van de hygiëne 
en anderzijds de industriaiizatie is 
niet direkt maar indirekt Daarmee 
bedoel ik dat er eigenlijk altijd 
reeds groepen van de bevolking 
bestaan hebben die zich bewust 
waren van stank, van gezond le
ven. Maar precies door de indus
triële omwenteling en de sociale 
omstandigheden in het begin van 
de vorige eeuw waren de hygiëni
sche wantoestanden veel nadruk
kelijker aanwezig. Met als gevolg 
dat steeds meer mensen uit de 
burgerij zich bewust geworden 
zijn van dit prangend probleem. 
Pas daarna is langzaamaan de 
bewustmaking gestart rond ge
zondheidszorg, preventief optre
den, netheid... Ook het gezond-
heidsonderwijs kwam op gang en 
leidde tot een wet in 1895. 

Kwamen daar nog bij: de gevul-
garizeerde medische pers, allerlei 
campagnes in de steden (zoals 
„prijzen voor netheid"), het oprich
ten van openbare was- en badin
stellingen... Allemaal met als doel 
die „vuile arbeider" toch maar een 
minimum aan hygiënisch besef bij 
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Afbeeldingen uit „Handboekje der matigheid" van 1899. 

te brengen. De enige voorwaarde 
om dit hygiëne-koncept ingang te 
doen vinden is uiteraard de le
vensstandaard geweest De grote 
meerderheid van de Vlaamse be
volking leefde tot circa 1880 in de 
meest schrijnende armoede en 
kon zich niet veroorloven een arts 
over de vloer te halen. Maar ook 
een eenvoudig stukje zeep was al 
een hele luxe!" 

Verschil stad 
en platteland 

WIJ: Vanaf wanneer is dit dan 
in gunstige zin veranderd? 

Veile: „Vanaf 1870-1880, het 
moment waarop de goedkope tar
we vanuit Amerika binnenkomt, 
kan de arbeider zich stilaan ook 
andere uitgaven permitteren. Na
tuurlijk liepen niet alle arbeiders 
direkt naar de winkels om zeep. 
Het betrof een geleidelijke evolu
tie. De grote massakonsumptie — 
de demokratizering op het vlak 
van gezondheid — doet zich pas 
voor in de jaren '20-'30 van deze 
eeuw. Het proces begint op het 
einde van de 19de eeuw bij de 
meest gefortuneerde arbeiders 
om in de twintiger jaren overal uit 
te deinen." 

WIJ : Het valt ons niet zo moei
lijk om de werkelijk schandalige 
toestanden te schilderen waarin 
de arbeiders in hun stedelijke 
beluiken moesten samenhokken. 
Maar was de situatie op het 
platteland dan veel beter? 

Veile: „Als wij luisteren naar de 
stem van de medici uit de 19de 
eeuw, dan noteren we uiteenlo
pende geruchten. De plattelands-
artsen omschrijven hun werkter
rein als verschrikkelijk achterlijk 
met ontzettend slechte hygiëni
sche omstandigheden. Terwijl de 
dokters van de steden zeggen dat 

.de situatie „op den buiten" veel 
beter is dan in de stad. Op het plat
teland had men immers de vrije, 
gezonde lucht en propere rivieren 
om in te baden. Verschillende tijd
genoten vertolken dus andere vi
sies. 

Na een studie van de statistie
ken komen we tot genuanceerder 
konklusies. De mortaliteit durft 
'nogal verschillen van regio tot 
regio. We moeten zoeken naar 
een gedifferentieerde mortaliteit: 
naar doodsoorzaak, naar leeftijd, 
naar sekse én naar beroepsklas
se. Maar met deze studie is het 
historisch onderzoek nog lang niet 
klaar. 

Voor mij lijkt het erop dat voor 
bepaalde ziekten de situatie erg 
varieert tussen stad en platteland. 
Tyfus en cholera waren sterk ge
bonden aan stedelijke centra — 
denk maar aan het slechte water." 

WIJ : De „medische literatuur" 
van toen kende een ware expan
sie? 

Veile: „Deze medische litera-
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Een man leidt een vrouw van de 
Tekening 

trappen van een strandkabine 
uit 1886 

tuur IS inderdaad ontzettend njk 
en zeer gevarieerd En in feite nog 
weinig bestudeerd Weet je dat er 
op bepaalde ogenblikken tiental
len medische tijdschnftjes beston
den' ' 

Het professionalizeringsproces 
van de geneesheren omstreeks 
1830- 40 werd vooral ingezet door 
de plattelandsgeneesheren uit 
Vlaanderen Het zijn deze platte-
landsartsen die zeer militant wa
ren en bewust van de sociale 
wantoestanden op het platteland, 
die zich abonneren op internatio
nale tijdschnften Zij verrijkten 
zich met hun praktijkervanng Zij 
hebben uiteindelijk de stoot gege
ven aan het sociaal besef dat de 
arts een belangnjke rol te vervul
len had in die tijd van maatschap 
pelijke evolutie 

Het militantisme van de Vlaam
se arts op het platteland, en later 
ook in de steden, is opmerkelijk 
Het ztjn ook zij die later de split
sing bewerkstelligen van de ko
ninklijke akademie voor genees
kunde Op het einde van die 19de 
eeuw gaan die Vlaamse artsen 
bewust publiceren in het Neder
lands i Reeds in de 18de eeuw was 
er een dokter uit Dendermonde 
die een werk schreef in dne delen 
over de koortsen In zijn eerste 
deel eist hij dat er een Vlaamstali-
ge instelling zou komen voor me
disch onderwijs vooral naar de 
vroedvrouwen toe' Het zijn wer 
kelijk de Vlaamse plattelandsart-
sen die via een kulturele bewust 
wording ook de sociale ontvoog
ding bepleiten Er was toen reeds 
een duidelijk verband tussen so
ciale ontvoogding enerzijds en kul
turele emancipatie anderzijds ' 

Angst voor 
de mikrobe 

WIJ Hoe IS de mentaliteitsver
andering gegroeid' ' Gewoonweg 
uit noodzaak'' 

Veile De bedoeling van de 
tentoonstelling is de mensen ook 
aan het denken zetten Het onbe
wust gedrag van vandaag nl het 
dagelijks wassen en kammen en 
eventueel scheren is een zaak die 
kultureel aangeleerd werd En bo
vendien maatschappelijk opge
drongen Een belangrijk aspekt 
van deze expositie bestaat enn 

duidelijk te maken dat bepaalde 
vormen van hygiënisch gedrag so
ciaal gebonden waren en zeer 
sterk verband houden met een 
statusfunktie 

Een voorbeeld'' Het spuwen 
Reeds van in de 17de eeuw was 
het maatschapp>elijk a h w verbo
den te spuwen, omwille van de 
welvoegelijkheid Maar ook om 
zich sociaal te distantieren van de 
lagere sociale klassen Stilaan 
wordt deze morele stelregel door
gedreven tot bij de minst-begoe-
den Via het gezondheidsonder-
wijs en de talrijke gedragboekjes 
wordt hen voorgehouden dat het 
met netjes staat om zomaar te 
spuwen Op het einde van de 
19de eeuw komt daar een weten
schappelijk argument bij, nl dat er 
in het spuwsel duizenden gevaar
lijke mikroben en haktenen zitten 
die ziektes kunnen veroorzaken 

De schnk voor de mikrobe trau-
matizeert op zekere momenten 
werkelijk de burgerij Begin van de 
19de eeuw gaat men de arbei-
derskwartieren zelfs gewoonweg 
afsluiten van de andere wijken 
door het oprichten van hoge mu
ren bv hier rondom Batavia Uit 
schnk voor besmetting Slechts 
uitzonderlijk komt iemand van de 
burgenj nog lijfelijk in kontakt met 
de bewoners van deze beluiken 
De eerste sociografen zijn dan 
ook de artsen Zij stellen de eerste 
rapporten over de toestand op En 
geleidelijk gaan zij ook drukking 
uitoefenen op de beleidsverant
woordelijken, op de polit ici ' 

WIJ Hoe bedoelt U? 

VI/& 11 

Veile Op het einde van de 
19de eeuw zitten opvallend veel 
dokters in het parlement Dit bete
kent met dat alle artsen-parie 
mentsleden nu eens de arbeiders 
gingen verdedigen maar toch 
hebben zij een onmiskenbare rol 
gespeeld in het sociaal besef 

Trouwens het is met toevallig 
dat er ook in het Volksunie-kader 
zoveel artsen aktief zijn Een so 
ciaal-geengageerd geneesheer 
heeft zich altijd zeer lastig gebon
den aan een traditionele partij De 
geneesheren die wel tot die par
tijen behoorden waren doorgaans 
ook lid van de elite-genootschap
pen voor dokters 

Het zou eens interessant zijn na 
te gaan hoeveel artsen aktief ge
weest zijn binnen de Vlaams-na 
tionale politieke orgamzaties Het 
zullen er relatief bekeken veel 
zijn Er bestaat naar mijn gevoelen 
een verband tussen enerzijds het 
zich distantieren van de traditione-
le-konservatieve partijen en het 
maatschappelijk-progressief be
wustzijn van dokters anderzijds 

Hygiëne achteruit 
WIJ Hoe IS de toestand op 

hygiënisch vlak vandaag in 
Vlaanderen? Gaan we er nog op 
vooruif Op 't eerste gezicht 
toch weL 

Lichaam en hygiëne 
De tentoonstelling ,Naar de wortels van de huidige gezond-

heidskultuur" \s nog tot 17 februan te bekijken in het Bijlokemu-
seum, langsheen de Godshuizenlaan te Gent Dagelijks toegan
kelijk van 9 tot 12 u 30 en van 13 u 30 tot 17 u 30 Cniet op zon
dagvoormiddag) 

In het kader van deze expositie worden ook nog enkele 
voordrachten gehouden Zo kan men op 7 februan luisteren 
naar lic Freddy Mortier over „Nonnenng van lichamelijkheid 
Verpreutsing en lichaamszorg" Op 14 februan spreekt lic Ann 
Van der Eeken over „De uiüx)uw van de medische sektor te 
Gent vanaf 1800" 

De tentoonstelling toont ons zowel opa's badkuip als groot
moeders wasmachine de eerste vuilniskarren en badinstellin-
gen, maar ook affiches en boekjes over zeepcampagnes en 
desinfektie 

Een bezoek meer dan waard 

heid en de algemen hygiene 
Vraag dit maar aan onderwijzers 
De lichamelijke verzorging van 
nogal wat kinderen gaat achteruit 
Dit vindt vaak zijn oorzaak in de 
gezinssituatie Maar onze kon-
sumptiemaatschappij is zodanig 
gericht op fagadeartikelen, zodat 
de elementaire vormen van li-
chaamskultuur en ziektepreventie 
achterwege worden gelaten 

Uit de jongste statistieken van 
de Vlaamse raad voor huisvesting 
blijkt duidelijk dat heel wat van de 

Het neerdalen onder toezicht in de ondergrondse beerputten een wei
nig aangename taak, waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen moesten 

worden genomen Antwerpen 1886 

huizen die voor 1946 gebouwd 
werden nog steeds geen toilet 
binnenskamers hebben evenmin 
als stromend water Het percenta
ge schommelt rond de 10 % ' De 
toestand verbetert er heus met op 
Het maatschappelijk belang dat 
men nu aan gezondheidspreventie 
en lichaamsverzorging hecht is 
zichtbaar minder dan 50 tot 60 jaar 
geleden Het lesuurtje gezond-
heidsonderncht" is kompleet van 
alle lesroosters verdwenen Ook 
het aanleren van omgangsvormen 
bestaat met meer Ik denk dat men 
hier verkeerd aan doet 

Het IS met omdat het ziektepa-
troon verschoven is van infektie-
ziekten naar zg beschavingskwa
len Chart- en vaatziekten ongeval
len kanker zelfmoord) dat hygie
ne nu plots geen belang meer zou 
hebben Preventief onderricht lijkt 
me nog steeds erg belangnjk 
Trouwens hart- en vaatziekten 
zijn te wijten aan ongezond leven 
te veel vet te veel zout te veel 
eten te veel roken 

De ziekten van vandaag zijn 
inherent aan ons sociaal-politiek 
patroon net zoals tijdens de 19de 
eeuw We zijn er op achteruit 
gegaan vrees ik Het zijn met de 
leuke geurtjes en exotische par
fums die het doen Publikaties van 
PMS-centra bevestigen overigens 
dat hoe langer hoe meer kinderen 
met een lijfgeur opgescheept zit
ten 

(pvdd) 

Veile Er is een ontzettende 
paradox ontstaan Vanaf de jaren 
zestig-zeventig jaren van deze 
eeuw beleven we een werkelijke 
, boem' van de lichaamskultus Dit 
houdt verband met de seksuele 
omwenteling en de seksuele 
emancipatie, maar ook met de 
deknstiamzatie en andere aspek-
ten WIJ stellen een massale kon-
sumptie van allerlei fagade-artike-
len vast cosmetica body building 
haarkultuur sportbeoefening Cdie 
zelfs ongezond kan zijn). 

Desondanks stellen we een 
achteruitgang vast van de gezond-
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DE BUIK VRIJ 
DE MAAG PROPER 

HET BLOED ZUIVER 
Men mo«t de verctoptheid, d«x« venchnkke lgke vijmn 

dm d e de mooute grazondheid ruiDeert, Termvden en be 
\c- l i trn door te ffebmiken de 

ROODE PILLEN 
Samengeatetd uit met sorf t*l(oxen plantenutppen on 

•trenr juut fedoacei-d, purteeren de Roode Pillen sAcbt 
en xocder boikpunj i g verdrgvea f e l en Blvraen, ZQ xai 
veren het Moed 

EISCHT DE ECHTE ROODE PILLEN 

ZIEHIER DE ECHTE DOOS 
ooirmgd n e t rood lial, cecloten ne l 
wa«rbortloodje 

Udere p a 1* venierkt L. Dupnu 
Jiuaet 

OPGELET D« RMd« PIUM t|m *M vpfmta,tn •« M«HW 
^^rkotki ifordmt i h $o éa iom» t fr MO 4* W M écoê 

WMtdt « M d * loada *potfcefc»e dto da nrkoopprfMO iirMiitiM 

09 dot» 
De halve doe* 

fr. 4,50 
fr. 3,50 

Uit „De Standaard" van 9 april 1929 

WO I en 
seksuele revolutie 

In historische middens wordt de eerste wereldoor
log als breukmoment tussen twee tijden aangeduid 
De gebeurtenissen van de oorlog en de gevolgen 
daarvan waarvan zo groot dat men deze stelling rustig 
kan aanvaarden Ook voor wat het lichaamsbewust-
zijn betreft 

A LLEEN nog maar het ge
brek aan textiel noopte 
tot kortere rokken en het 

verplicht samengepakt zitten van 
mensen in onhygiënische omstan
digheden deed enkele geldende 
preutse normen vervagen 

Veile Die eerste wereldbrand 
betekent de breuklijn ten gunste 
van een algemene emancipatie 
Een ontvoogding op het sociale 
terrein, denk maar aan de oprich
ting van het werk voor kinderwel-
zijn De ontvoogding van de 
vrouw in het gezins- en professio
nele leven Natuurlijk ook de poli
tieke ontvoogding het algemeen 
enkelvoudig stemrecht De door
braak van het nationalisme 

Maar ook de toename van de le

vensstandaard Deze stijging 
speelt een fundamentele rol bij de 
nivellering van de uitgaven voor 
medische konsumptie en gezond
heidszorg Wat met impliceert dat 
arbeiders en burgerlieden nu allen 
evenveel gaan uitgeven voor dok
terskosten en zeep maar uit bud
getstudies blijkt dat er een nivelle
ring optrad 

En — belangrijk — ook de kerk 
ontwikkelt een nieuwe kijk op het 
lichaam en de seksualiteit weze 
het langzaamaan Ook zij ziet in 
dat seksuele opvoeding belang 
heeft in het kader van algemene li-
chaams-opvoeding De seksuele 
revolutie van de zestiger jaren 
worstelt in de algemene emanci
patie van de dertiger jaren' 
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Vlaanderen tussen 1914 en 1936 

Lode Wils 
en de geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging 

Het tweede deel van het werk van Lode Wils, „Honderd jaar Vlaamse Beweging. 
Geschiedenis van het Davidsfonds, 1914-1936" is, zoals het eerste deel, eigenlijk 
tweeledig. Enerzijds de geschiedenis van het Davidsfonds, anderzijds een soort 
overzicht van de Vlaamse Beweging waarin vooral persoonlijke opvattingen ver
werkt zijn die reeds aan bod kwamen in andere publikaties van de auteur Op de 
geschiedenis van het Davidsfonds, die goed gedokumenteerd is en vrij gedetail
leerd, valt niets aan te merken. Anders is het gesteld met hetgeen de auteur schrijft 
over de Vlaamse Beweging. 

Koning Albert (hier op be^ucr. ai^hter het Front), volgens prof. Wils verantwoordelijk voor de mislukking van 
Frans Van Cauwelaert 

IN dit gedeelte ontwikkelt Lode 
Wils zeer persoonlijke visies, 
die wel nieuw zijn, maar niet 

altijd overtuigend overkomen. Dik
wijls, naar mijn mening, poogt de 
auteur een al te eenzijdige visie 
vanuit een vooringenomen stand
punt te verdedigen. 

Kwaad daglicht 
Zo is de voorstelling die Wils 

geeft van het aktivisme aanvecht
baar. Dat de Duitsers een doelbe
wuste Flamenpolitiek gevoerd 
hebben is één zaak Maar het 
aktivisme voorstellen als een zui
ver Duitse machinatie en de akti-
visten als een soort paljassen in 
Duitse dienst gaat toch te ver. Wat 
de auteur ook moge beweren, het 
lijdt geen twijfel dat een groot 
aantal aktivisten reeds lang vóór 
de oorlog een vooraanstaande rol 
speelden in de Vlaamse Beweging 
en in het aktivisme terechtgeko
men zijn door een radikalizenngs-
proces, gedreven door Vlaamse 
motieven en drijfveren en niet 
zomaar omdat zij zich verkocht 
hadden aan de Duitsers en de 
Duitse politiek wilden dienen. 

De pogingen die de auteur doet 
om het aktivisme en de aktivisten 
in een zo kwaad mogelijk daglicht 
te stellen komen soms pijnlijk 
over, zoals b.v. het insinueren van 
lagere dnjfveren (persoonlijk be
lang) bij een zo integer en hoog

staand man als Lodewijk Dosfel. 
Een ander voorbeeld is het geval 
van Willem Thelen die voorgesteld 
wordt als een „Nederlands Lim
burger". De waarheid is dat Thelen 

reeds als kind met zijn ouders 
naar ons land gekomen was en 
hier opgegroeid. Reeds in zijn stu
dententijd behoorde hij tot de 
kring van meestal vrijzinnige, vuri
ge flaminganten in de hoofdstad. 
Hij was bevnend met Lodewijk de 
Raet, Maurits Josson, Frans Rei-
nart, e.a., en had als kandidaat op 
de lijst gestaan van de Vlaamse 
Volkspartij. Reeds lang vóór de 
oorlog speelde hij een rol in de 
Vlaamse Beweging, o.m. in een 
berucht taalincident voor de recht
bank van koophandel te Brussel. 
Daarbij komt dat Thelen zeker 
geen grote rol kan gespeeld heb
ben in het aktivisme, vermits hij na 
de oorlog niet veroordeeld ge
weest is en zelfs advokaat kon 
blijven aan de balie van Brussel. 

De voorstelling die Wils geeft 
van het aktivisme is niet objektief 
en ingegeven door een vooringe
nomen standpunt, een eenzijdige, 
partijdige visie die hij te allen prijze 
wil verdedigen, wat niet de gepas
te metode is voor een geschoold 
historicus. Hetzelfde geldt, naar 
mijn mening, voor zijn hardnekkige 
poging om de Vlaamse Beweging 
als het ware te vereenzelvigen 
met de katolieke partij. Ook deze 
voorstelling is eenzijdig, dus vals 
en daarom niet te bewijzen dan 
door het weglaten en verzwijgen 

van een aantal elementen en fak-
toren die met passen in zijn visie. 
Dat het grootste aantal Vlaamsge
zinden in de katolieke partij gevon
den werden is te begrijpen ver
mits dit ook de grootste partij was 
in het Vlaamse land. Uit de aanwe
zigheid van een aantal Vlaamsge
zinden konkluderen dat de katolie
ke partij Vlaamsgezind was, is 
manifest een valse redenering. 
Des te meer omdat deze partij een 
unitaire partij was, waarin Walen, 

Franstaligen, franskiljons blijkbaar 
de macht in handen hadden. Het 
volstaat te verwijzen naar de sa
menstelling van de regeringen en 
de door deze regeringen gevoer
de politiek. 

Voor de mislukking van Frans 
Van Cauwelaert met zijn mini-
mumprogramma stelt Wils nu ko
ning Albert verantwoordelijk. Daar 
zit wel wat in, want uit schroomval-
ligheid en ook wel omdat de ar
chieven nog ontoegankelijk of on
voldoende onderzocht waren, 
heeft men inderdaad de rol en de 
politiek van de koning in de scha
duw gelaten. Maar door de koning 
vooruit te schuiven als de verant
woordelijke wil de auteur de ver
antwoordelijkheid verdoezelen 
van de katolieke partij die toch 
onafgebroken aan het bewind was 
en die geenszins Van Cauwelaert 
gesteund heeft zoals Wils wil 
doen geloven. Het is onwaar
schijnlijk dat de koning, hoe groot 
zijn invloed ook moge geweest 
zijn, een anti-Vlaamse politiek hao 
kunnen voortzetten tegen het ver
zet in van een belangrijke politieke 
partij zonder dewelke geen rege
ring kon gevormd worden. 

De koning kan niemand ver
plichten minister te worden en 
niemand wordt minister zonder de 
steun te hebben van de politieke 

partij waartoe hij behoort. Heel de 
voorstelling van de auteur komt 
als ongeloofwaardig over, omdat 
zij al te eenzijdig is. 

Lode Wils schenkt ook veel 
aandacht aan de financiële steun 
uit Duitsland aan gewezen aktivis
ten en aan persorganen die door 
gewezen aktivisten of Vlaams-Na
tionalisten uitgegeven werden, zo
als het weekblad „Vlaanderen", 
„De Toorts", e.a. 

Niet overtuigend 
Om eerlijk te zijn zou men daar

tegenover de financiële steun van
uit Frankrijk, o.m. aan de „Amities 
Frangaises" en ongetwijfeld ook 
aan Franstalige persorganen moe
ten stellen. 

Lode Wils stelt dat van Duitse 
zijde de idee van een „revanche
oorlog" zou werd vooropgezet en 
dat reeds van onmiddellijk na de 
oorlog. Ik weet het niet. Maar is het 
niet redelijker aan te nemen dat 
zowel Duitsland als Frankrijk ge
poogd hebben de openbare opinie 
in ons land te beïnvloeden in een 
voor hen gunstige zin. Daarbij 
steunde Frankrijk de Anti-Vlaam
se kringen, bestreed de Vlaamse 
Beweging ter versterking van de 
pro-Franse krachten. Gebonden 
door het Frans-Belgisch unitaire 
akkoord was België als het ware 
een satelliet van Frankrijk en een 
expansiegebied voor de „culture 
frangaise". Daarentegen waren er 
in Duitsland blijkbaar kringen die 
bleven geloven dat men de Franse 
invloed in Belgiè kon bestrijden 
door de Vlaamse Beweging te 
ondersteunen. Men kan daarin 
een voortzetting zien van de Fla-
menpolitik van tijdens de oorlog, 
indien men wil Doch men kan het 
ook anders zien, als een voor de 
hand liggende politiek om de Fran
se invloed tegen te gaan. 

Kortom, er is veel kritiek uit te 
brengen op dit boek en het is 
spijtig dat de auteur er zich met 
toe beperkt heeft de geschiedenis 
van het Davidsfonds aldusdanig te 
publiceren. Dan zou het een goed 
boek geweest zijn, een samenhan
gend geheel. 

Hoewel Lode Wils nieuwe ge
zichtspunten bijgebracht heeft 
(o.m. de rol gespeeld door koning 
Albert) zullen zijn voorstellingen 
de historici m.i. niet kunnen over
tuigen. 

Spijtig zijn ook zijn aanvallen op 
eminente persoonlijkheden als 
prof. Geyl en prof. Gerretson. Dat 
Lode Wils nu een late volgeling ge
worden is van Pirenne is zijn zaak, 
maar hij zal er wel nooit in slagen 
de reputatie van Geyl als histori
cus en als baanbreker van een 
ruimere visie op de geschiedenis 
der Nederlanden te ondergraven. 

Indien dit werk geschreven 
werd in opdracht van het Davids
fonds kunnen wij het Davidsfonds 
er niet mee feliciteren. 

„Honderd jaar Vlaamse Bewe
ging. Geschiedenis van het Da
vidsfonds" door Lode Wils. Uitg. 
Davidsfonds-Leuven. 

F.v.d. Eist 
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^ ^ ^ ^ ^ Met het aktivisme 
^ ^ ^ ^ hadden de franskil-

# ^ ^ l jons veel moeten 
^ ^ ^ ^ V verkroppen en ook 

^ ^ S J we' angst beleefd. Zij 
^ ^ ^ ^ ^ reageerden zich af 
^ ^ ^ ^ f door hard toe te 

^ ^ ^ f t slaan. Daar waren, 
^ ^ 1 1 ^ om te beginnen, de 
^ ^ r j v e r v o l g i n g e n tegen 
^ ^ • ^ ^ d e aktivisten zelf. 
^ S Een georganizeerde 
• ^ B „volkswoede" sloeg 

^ R v de inboedel van akti-
J ^ f i visten kort en klein 

1 ^ D l (vooral te Gent). Een 
1 ^ 2 ^ strenge bestraffing 
" ^ ^ ^ ^ ^ van de verraders 

a ^ ' ^ werd door koning Al-
^ ^ ^ ^ bert in zijn troonrede 

^ ^ ^ aangekondigd. 
Voor haar aktivis-

tenvervolging had de regering zich 
gewapend met een verstrenging van 
het strafwetboek door Haverse Be-
sluit-wetten. Door de krijgsraden en 
later door assisenhoven werden 267 
veroordelingen uitgesproken, vaak bij 
verstek, omdat de aktivisten naar Ne
derland of naar Duitsland gevlucht 
waren. De veroordelingen gingen ge
paard met forse schadevergoedingen 
aan de Belgische Staat 

Vuiligheid 
Sommige processen maakten ophef 

o.m. het proces Roza De Guchtenaere, 
de veroordeling van L Dosfel en van 
pater Stracke. Het was op het proces 
van Borms dat Cyriel Verschaeve zijn 
bekende definitie van het verraad uit
sprak: „een hogere liefde verkopen 
voor een lagere". Ook Ad. De Beucke-
laere, de Ruwaard van de frontbewe
ging, werd gevangengezet maar vrijge
sproken. Twee aktivisten stierven in 
gevangenschap: Jan Hainaut en Mar
ten Rudelsheim. 

Het waren deze vervolgingen die de 
kiem legden van de beweging voor 
amnestie. 

Meer dan 3.000 aktivisten in over
heidsdienst werden gebroodroofd. Met 
de repressie tegen het aktivisme over
trad België een clausule van het ver
drag van Versailles, waaruit men een 
afspraak voor amnestie kon afleiden. 

Uitingen van vlaamsgezindheid wer
den beteugeld door de „Vuiligheid", de 
Veiligheid van de Staat, die zijn agen
ten uitzond naar alle „staatsgevaarlij
ke" Vlaamse vergaderingen en feesten 
en die de verzending bij post van een 
aantal staatsgevaarlijke werken ver
bood, o.m. van G. Gezelle, van Aug. 
Vermeylen en van Anton Bergmann 
omdat de nn van zijn naam Duits klonk. 
De Vlaamse jongeren zongen: „Staats
gevaarlijk willen wij wezen, staatsge
vaarlijk zullen wij zijn". 

Nog in 1920 werd een Guldenspo-
renherdenking te Antwerpen verboden 
door schepen Strauss. Hij moest zijn 
Duitse afkomst wit wassen. Bij de 
verboden demonstratie werd Herman 
Van Den Reeck student aan de Brus
selse universiteit, neergeschoten. 

Nu de WOU voorbij is kan Vlaanderen 
aan zijn opbouw beginnen Hoe dat in 
zijn werk ging vertelt Maurits van Hae-
gendoren in een volgende Terugblik. 



Zaterdag 2 febr. 
• BRT 1 - 1400 
Loon naar werken, Nederlandse lite
ratuur, na 1830, Ergonomie; 
herhalingen 
• BRT 1 - 1600 
De grote Caruso, film 
• BRT 1 - 1805 
Stad op stelten 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
MIke, praatshow 
• BRT 1 - 21 35 
Nostalgia, show 
• BRT 1 - 2220 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 15.30 
De groene ruimte, natuurdok. 
• Ned. 1 - 1620 
Bij Koos, info 
• Ned 1 • 19.26 
Zeg 'ns AAA, sene 
• Ned 1 - 2028 
Willem Ruls prezenteert, show 
• Ned 1 - 21.50 
Pisa 
• Ned 1 • 22.05 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 • 2245 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned 2 - 1912-
Jonge mensen op het koncertpodlum 
• Ned 2 -2010 
In de hoofdrol, show 
• Ned. 2 - 21 05 
25 jaar Conamus, show 
• Ned 2 - 22.45 
Studio sport 
• Ned 2 - 23.15 
Pra Frente Brasll, film 
• RTB 1 -2215 
Inedlts, onuitgegeven filmdokumenten 

Zondag 3 febr. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatle, debat 
• BRT 1 - 1530 
Veldlopen, reportage 
• BRT 1 - 1700 
De Kollega's, sene 
• BRT 1 - 17.35 
Juke Box Special 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven en laten leven, natuurdok. 
• BRT 1 - 2035 
Lente, TV-film 
• BRT 1 - 21 30 
Première-Magazine 
• Ned 1 - 1630 
Het huishouden van Jan Steen 
• Ned 1 - 20.10 
^an Kooten en de Bie, satire 
• Ned 1-2110 
Lichting 1984, diskussie 
• Ned 1 - 2205 
When the raven flies, film 
• Ned 2 - 1830 
Sesamstraat 
• Ned 2 -2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 21.00 
Alles is toch geregeld, diskussie 
• Ned. 2-21.55 
De Arabieren, nieuwe dok. reeks 

Robert de Niro in Scorceses biografische film „Raging Bull" over de kam
pioen-bokser Jake LaMotta. (Vrijdag 8 febr om 20 u. 25 op BRT 1) 

Maandag 4 febr. 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 1910 
Cran Carnaval Canario, dok. 
• BRT 1 - 2020 
De klassekerels, sene 
• BRT 1 - 2110 
Sjo-bis-time, show 
• BRT 2 - 1900 
Dieren in het circus, natuurdok. 
• BRT 2 -2010 
Extra-time, sport 
• BRT 2 - 21 40 
Het ABC van de computer, dok. 
• Ned 1 - 2028 
De sterkste man van de wereld, 
sportshow 
• Ned. 1-2120 
De schaduwzijde van de zon, serie 
• Ned. 1-2250 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 19.27 
De eerste de beste, rekords en stunts 
• Ned 2 - 2005 
Konsumentenrubrlek 
• Ned 2 - 20.30 
The Groundstar conspiracy, film 
• Ned 2 -2200 
Tros sport 

Dinsdag 5 febr. 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1830 
De Smurfen, stnps 
• BRT 1»- 1900 
De Verenigde Staten van Amerika, 
dok sene 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2050 
Labyrint, info over droogte en honger 
• BRT 2 - 1900 
Webster, sene 
• BRT 2 - 20.25 
E.K.-kunstrijden op de schaats 
• Ned 1 - 19.00 
De Freggels, sene 
• Ned 1 - 19.25 
Links naast de pingoeïns, sene 
• Ned 1 - 2028 
De Gokker, serie 
• Ned. 1 - 21 55 
Tom, Dick en Harriet; nieuwe reeks 
• Ned. 2 - 1600 
De Waltons, sene 
• Ned. 2 - 2000 
Westgeest brood & banket, reportage 
• Ned 2 -2015 
Heb je echt hersens nodig? dok. 

Woensdag 6 febr. 
• BRT 1 - 1630 
• BRT 1 - 18.05 
Zeppelin, info 
• BRT 1 - 18.30 
Rogier Van Ter Doest, sene 
• BRT 1 - 20.25 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 - 21 05 
De wilde dierenwereld, natuurdok. 
• BRT 1 -21.30 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 - 21.55 
Het gerucht, kunstinfo 
• BRT 1 - 19.00 
De zonen van Abraham, dok 
• BRT 1 - 20.10 
Zaad van de wanhoop, dok. over de 
hongersnood 
• BRT 1 -21.00 
De Barrevoetse gravin, film 
• Ned. 1 - 16.40 
Tijd voor Marijke, show 
• Ned 1 - 19.05 
The A-team, sene 
• Ned. 1 - 20.33 
De TV-show, praatshow 
• Ned 1 -21.30 
Hotel, sene 
• Ned. 1 - 2220 
Tros Aktua, info 
• Ned 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewesty, regionaal 
nieuws 
• Ned. 2 - 20.10 
Nederland C, kunstinfo 
• Ned 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 7 febr. 
• BRT 1 - 1800 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.30 
De Freggels, sene 
• BRT 1 - 2020 
Hoger Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21.50 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.00 
Ned. literatuur na 1830, laatste afl. 
• BRT 2 - 20.20 
E.K.-kunstrijden op de schaats 
• Ned. 1 - 19.00 
Schoolplein, info 
• Ned. 1 - 20.28 
Dynastie, serie 
• Ned 1 - 21.15 
Op jacht naar de schat, kwis 
• Ned 1 - 22.10 

• Ned. 2 - 20.30 
Ik heb m'n eigen blijheid, over geeste
lijk gehandicapten 
• Ned 2 -2120 
Opsporing verzocht 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 8 febr. 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.55 
Star Trek, SF-sene 

• BRT 1 - 19.20 
De Vlaams-Nationale Omroepstich-
ting 
• BRT 1 - 2025 
Raging Buil, film 
• BRT 1 -2235 
Première, filminfo 
• BRT 2 - 19.00 
V.I.P., diskussie 
• BRT 2-20.15 
Gezondheidsmagazine, Info 
• BRT 2-20.55 
E.K.-kunstrijden op de schaats 
• Ned. 1 - 16.15 
Een ongewone Oma, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 1925 
Meiden en motoren, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Farce Majeure, satire 
• Ned. 1 - 21 00 
Ben je zestig, kwis 
• Ned 1 - 21.30 
Hier en nu, info 
• Ned. 1 - 22.05 
The winds of war, serie 
• Ned. 1 - 22.55 
Ik wil bij je blijven, film 
• Ned. 1-0.10 
De jacht op Prosperina, film 
• Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 19.12 
Zorro, film 
• Ned. 2 - 21.14 
Fons Jansen, kwartetten; kabaret 
• Ned. 2-22.45 
Omsingeld heiligdom, dok. over Jeru
zalem 

Een film 
per dag 

Zaterdag 2 febr. 
De grote Caruso 
Amenkaanse film uit 1951 met o.a. 

Mario Lanza Uitstekende mengeling 
van biografie en fiktie over de grote 
zanger Caruso, die bij het sterfbed van 
zijn moeder haar beloofde zijn leven 
aan de opera te zuilen wijden. (BRT 1 
om 16 u.) 

Zondag 3 febr. 
Lente 
Vlaamse TV-film naar een novelle 

van Cyriel Buysse. De stervende tante 
Zeunia wil nog één keer haar nichtje 
Leontientje uit Parijs zien. Zeunia's 
wens zou erop kunnen wijzen dat het 
nichtje mee in het testament is opge
nomen En dat zint geenszins tantes 
ongetrouwde broers en zus... (BRT 1 
om 20 u. 35) 

Maandag 4 febr. 
The Groundstar Conspiracy 
Amerikaanse thriller uit 1972. Tuxan, 

een bikkelharde veiligheidsman, stelt 
een onderzoek in naar de sabotage in 

het centrum voor ruimtewetenschap
pen. Een medewerker van het centrum 
wordt verdacht. (Ned. 2 om 20 u. 30) 

Dinsdag 5 febr. 
Novecento 
Italiaanse film uit 1976.1900. Op een 

landgoed in Noord-ltalie worden op 
dezelfde dag de zoon van een here-
boer en de zoon van een landarbeider 
geboren. De film volgt hen en hun 
families gedurende de volgende tach
tig jaar... (RTBF 1 om 21 u.05) 

Woensd. 6 febr. 
De barrevoetse gravin 
Amerikaanse film uit 1954. Een film

regisseur ontdekt de Spaanse danse
res Maria en wil van haar een Holly-
wood-ster maken Zij wordt beroemd 
en trouwrt met een Italiaanse graaf. 
Maar haar suksesverhaal loopt tra
gisch af.. (BRT 2 om 21 u, ook zat 9 
febr. op Ned. 1 om 22 u. 55) 

Donderd. 7 febr. 
The Main Event 
Amenkaanse film uit 1979. Pijnlijke 

klucht over een zakenvrouw die met 
haar failliet bednjf een uitgerangeerde 
bokser erft Om wat geld in 't laatje te 
krijgen probeert zij hem ertoe te over
halen om opnieuw in de boksnng te 
stappen... (Ned. 1 om 22 u. 10) 

Vrijdag 8 febr. 
Raging Buil 
Amerikaanse film uit 1980. Boeiende 

kijk op de bokswereld aan de hand van 
de filmische biografie van de kam
pioen-bokser Jake LaMotta, wiens zie
kelijke jaloezie tegenover zijn jongere 
vrouw, zijn leven verziekte en zijn 
carnére brak_. (BRT 1 om 20u.25) 

Nieuw op 
het sciierm 

Jalta 
„Panoramiek", de NOS-rubriek over 

buitenlandse politiek is volledig gewijd 
aan de konferentie van Jalta (4 februa-
n 1945). Met histonsch, nooit eerder 
vertoond materiaal, interviews, enz. 
(Zondag 3 febr. om 20 u. 10 op Ned. 2) 

Nieuwe 
comedy-reeks 

Na „Goodbye Mister Kent" heeft de 
KRO de Britse reeks „Tom, Dick en 
Harriet" in huis gehaald. Het gaat over 
een vader die na de dood van zijn 
vrouw bij zijn zoon en schoondochter 
intrekt Hij geniet met volle teugen van 
zijn hervonden vnjheid. (Dinsdag 
5 febr. om 21 u.55 op Ned. 1) 

Misdaad in 
de kunstwereld 

Voor een boek over internationale 
kunstsmokkel en -diefstal infiltreerde 
de journalist Peter Watson van de 
„Sunday Times" in de kunstwereld als 
de wat louche, schatrijke kunstverza
melaar A. John Blake. Zijn avontuur 
leidde tot zijn boek, een TV-film én tot 
het oprollen van o.a. een internationaal 
vertakt net (Woensdag 6 febr. om 
20u. 10 op Ned. 2) 
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C\/\/eten 
Voor de meeste voetbalfans in Europa zal het idee 

dat Ludo Coeck een snelle voorzet geeft aan Michel 
Platini ofKarl-Heinz Rummenigge om te scoren terwijl 
trainer Johan Cruyff en manager Michel Hidalgo 
nerveus langs de zijlijn ijsberen nauwelijks waarschijn
lijk overkomen. 

TOCH bestaat er sinds de 
Topbijeenkomst in Fontai-
nebleau die in juni '84 werd 

gehouden belangstelling voor het 
idee van een voetbalelftal van de 
Europese Gemeenschap. Tijdens 
deze bijeenkomst zouden de Eu
ropese leiders zich voorstander 
verklaard hebben van een Euro
pees paspoort, een Europese vlag 
en een Europees volkslied om te 
laten zien dat de Europese Ge
meenschap meer is dan alleen 
maar boterbergen, wijnmeren en 
begrotingsperikelen. Ook zouden 
zij het even gehad hebben over 
een Europees voetbaltenue. 

Sportliefhebbers die een plei
dooi voeren voor een EG-voetbal-
team betogen dat zo'n elftal de 
flair van spelers uit het zuiden van 
de Gemeenschap zou kombine-
ren met de taktiek en het team-
w/ork van klubs uit het noorden. 
Wedstrijden tegen elftallen be
staande uit voetballers uit Zuid-
Amerika of Oost-Europa beloven 
dan een echt spektakel te worden. 

Europa speelt een belangrijke 

rol in het wereldvoetbal, EG-lan-
den wonnen drie van de jongste 
zes Wereldbekers. De kommissie 
is ook bezig met plannen die voet
balspelers de gelegenheid moeten 
bieden te spelen bij de klub van 
hun keuze, ongeacht hun nationali
teit. 

Een EG-voetbalelftal opzetten, 
allemaal goed en wel maar de 
schoen begint te wringen bij de 
selektie van de spelers, een mana
ger, een trainer en een wedstrijd-
lokatie. Hoeveel spelers uit elke 
Lid-Staat bijvoorbeeld? 

Een andere mogelijkheid is een 
elftal samen te stellen met één 
speler van elke EG-Lid-Staat met 
inbegrip van Spanje en Portugal. 
Zo onmogelijk is het niet De oude
ren onder ons herinneren zich 
misschien nog de wedstrijd tussen 
West- en Centraal-Europa, die 
voor de oorlog in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam werd ge
speeld... Maar waarom het zo ver 
zoeken? Een sportief treffen tus
sen een Waalse en een Vlaamse 
ploeg zou ook prettig kunnen zijn... 

iffni/iouden 
Oude schrijfboeken bergen pareltjes, niet alleen 

van schoonschrift maar staan vaak bol van wijsheden 
die vele jaren na datum nog best lessen inhouden. Zo 
vonden wij onlangs in het schrijfboek van onze tante 
Bertha-zaliger een lesje over „De moedertaal"... 

JONGELING bemin uw moe
dertaal. Geen volk ter we
reld dat zijne moedertaal 

ooit verachtte, tenzij het alle ge
voel van eigenwaarde verloren 
had of door vreemde zeden ver
kankerd was en rijp geworden 
voor schande en slavernij. 

Diep ingeworteld zit de liefde 
voor de eigen taal in het hart van 
een zelfstandig volk, zoo diep ja, 
dat het uiterste geweld van opper
machtige tyrannen er nooit in 
slaagde haar uit te roeien. 

„Het is verbazingwekkend 
hoe aardig mensen tegen 
je zijn wanneer ze weten 
dat je weggaat' 

(M. Arien) 

Let op Polen. Arm land dat 
onder de klauwen van onmee-
doogende beulen te bloeden ligt 

Let op Ierland. Ten spijte van zij
ne overheerschers klimt nog da
gelijks de Keltische taal in duizen
den smeekbeden ten hemel. 

Let op de Basken in hunne 
Pyreneeën, op de Bohemers en 
de Bulgariërs, hoe ze met hart en 
ziel verkleefd zijn aan de taal der 
voorouders. 

En wij, Vlamingen, wij zouden 
onze moedertaal verzaken! Wij 
zouden de natiën het voorbeeld 
geven der lafhartigste zelfverloo
chening. Die zijn varderlandsche 
geschiedenis niet kennen, wel die 
het maar die een zier eigenliefde 
in de ziel draagt zou door zulke 
handelwijze zich onteerd gevoe
len." 

Overweeg beste lezer, dat onze 
tante in 1919 een meisje van der
tien was, de Grote Oorlog pas 
voorbij, en dat haar schrijfboek 
volgepend werd „Ter Eere Gods"... 

In zowat alle belangrijke, gastronomische gidsen 
Co.a. Michelin en Gault-Millau) scoort de „Belgische 
keuken" verrassend hoog en steeds beter, en mag 
gerust naast de Franse prijken. Waarom lijkt het dan 
of wij — op enkele uitzonderingen na (witloofl) — 
geen eigen Vlaamse kulinaire identiteit hebben? 

DIE bedenking is fout Er 
heeft inderdaad een tradi
tionele Vlaamse keuken 

bestaan en ze bestaat beslist nog, 
niet zozeer in de steden mis
schien, alleszins wel op het platte 
land. Dat zij in de steden groten
deels haar karakter verloor, komt 
door de vele intellektuele en hoog
geplaatste Franse ballingen die 
zich na de staatsgreep van Napo

leon III in 1852 hier vestigden en 
hun eigen koks meebrachten. 
Deze talentvolle „maistrekeus" 
(keukenmeesters) gaven onze 
„cuisine bourgeoise" een nieuw, 
duidelijk Frans getint gelaat waar
door onze kulinaire traditie in de 
verdrukking kwam. En toch, hoe 
rijk was die? 

Kijken we even net over de 
zuidergrens. Lodewijk XIV haakte 

eertijds Frans-Vlaanderen en Pi-
cardië los van het Vlaamse kul-
tuurgebied. En wat vinden we 
daar: asperges op Vlaamse wijze, 
hutsepot (van hutsen, hotsen), 
kramiek, paling in 't groen... door 
de Franse kulinaire auteurs 
schaamteloos als Frans uitgeroe
pen, maar in wezen oer-Vlaams 
(en trouwens ook slechts in het 
noorden van Frankrijk werkelijk te 
genieten). 

En neem nu die typisch Duin-
kerkse specialiteiten, waarvan de 
naam alleen al overtuigend op de 
oorspronkelijke afkomst duidt: 
„potjevleisch" (paté van kalfsvlees, 
spek en konijn), „koekeboterham" 
(broodje van boter, eieren en rozij
nen). En onze keuken kent zoge
zegd geen saucijsjes, geen berei
dingen van darmen en ingewan
den, geen specifieke vissoepen 
(op waterzooi na)... en toch komen 
deze gerechten frekwent voor in 
Frans-Vlaanderen, Picardië en de 
streken rond Kamerijk en Dowaai. 
De Vlaamse streekgastronomie 
heeft de jongste jaren de wind in 
de zeilen. Ze verdient het Ook op 
dat gebied is enig zelfbewustzijn 
geen verwaandheid. 

Hyaena 

Een wolf sal nooyt een wolf vermaelen. 
Anders ist met de hyeen, 
die byten dapper ondereen. 
So Tindemans verscheurt nu Swaelen. 

^Mee^pdATL 
(66) 

Onze redaktiebus werd gevuld met 
17 juiste antwoorden op „Meespelen 
(64)". In volgorde zochten wij: (1) 
1792, (2) Fleurus, (3) 9 november 1799 
of 18 Brumaire VIII, (4) Concordaat 
en (5) de Pauselijke Staten. De h. 
Sander Evrard uit de Citadellaan 56 
te 9000 Gent is deze week de (hope
lijk) gelukkige winnaar van ons boe
kenpakket 

Maar niet getreurd, wij gaan door. 
Hieronder volgt de 66ste opgave van 
onze kwis. Indien U meent de ant
woorden te kennen, stuur uw oplos
sing dan naar WIJ, „Meespelen (66)', 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

Het bekome U wel! 

W IJ keren terug naar een 
duistere periode uit 
onze geschiedenis, nl. 

de stichting van het onafhankelijke 
België. Aan U om de opengelaten 
gegevens in te vullen. 

Het „Voorlopig Bewind" was 
het uitvoerend orgaan, dat zichzelf 
had aangesteld en bestond uit ... 
(1) (aantal) leden. Zij riepen op ... 
(2) (precieze datum) de onafhan
kelijkheid van België uit en bereid
den de tekst van een grondwet 
voor. 

Het Nationaal Congres werd 
verkozen op 3 november 1830 en 
hield zijn eerste zitting op ... (3) 
(precieze datum). Het had ver
scheidene taken en problemen te 
behandelen, in de eerste plaats de 
stemming van een nieuwe grond
wet die werd afgekondigd op 7 fe
bruari 1831. Deze grondwet was 
zeer liberaal, kende een essentiële 
taak toe aan het parlement maak
te de rol van de koning bijkomstig, 
voerde het censitair kiesstelsel in 
en had een anti-provincialistisch 
en strikt unitair karakter. 

Tengevolge van de tussen

komst van kardinaal... (4), die sterk 
beïnvloed was door de ideeën van 
Lamennais, werd de grondwet 
door de Paus niet veroordeeld. 
Ondanks diens veroordeling van 
de moderne vrijheden in de ency
cliek ... ^5) van 1832! 

De Belgische omwenteling stel
de ook talrijke internationale pro
blemen. Wegens de afbreuk die 
de uitroeping van de onafhanke
lijkheid deed aan de beslissingen 
van de grote mogendheden op 
het Kongres van Wenen, werd 
door Engeland te Londen een in
ternationale konferentie bijeenge
roepen. Op voorstel van Engeland 
en Frankrijk sloten de mogendhe
den zich eerst aan bij de oplossing 
van een bestuurlijke scheiding on
der het gezag van het huis van 
Oranje. In verband met een moge
lijk oorlogsgevaar werd een wa-
penschorsing afgekondigd. Door 
de machtsovername van de 
Whigs in Engeland werd ... (6) 
(naam) minister van Buitenlandse 
Zaken en deze stelde de onafhan
kelijkheid van België voor. Dit 
werd door de mogendheden aan
vaard, samen met een neutrali-
teitsstatuut voor België, gegaran
deerd door de mogendheden. 
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Stenen met een sterk verhaal (4) 

Brunehilde, 
koningin en feeks 

Oud, zeer oud mag je de steen van Brunehilde in het Henegouwse Hollain wel 
noemen maar er — zoals reisgidsen vaak doen — een Belgisch monument van 
maken kan niet Dat is uit alle hout trikolore pijlen snijden. Misschien een menhir? 
Een dolmen? Hoe dan ook over de Brunehildesteen van Hollain hangt een dikke 
mist van geheimzinnigheid en ellende. 

Zeg maar, een steen met een sterk verhaal 

UIT op avontuur verlaat de 
speurder, langs de linker
oever van de Schelde, 

Doornik en njdt in de richting van 
Antoing om zo Hollain te bereiken. 

Daar is hij in de onmiddellijke 
buurt van de steenweg Doornik-
Saint-Amand vlug op het plateau 
waar de Brunehildesteen staat op
gesteld. 

De eerste steen? 
Door de eeuwen heen hebben 

vorsers, kroniekschrijvers en ver
tellers de mist rond de steen alleen 
maar aangedikt en slechts weinig 
onthuld 

Ooit dacht men dat het om een 
Romeinse gedenksteen ging die 
aan Caesars overwinning op de 
Nerviërs moest herinneren. Ande
ren vertelden dat het een Kelti
sche oorlogstrofee was, nilstle-
kers verhaalden dat de steen wat 
te maken had met de bouw van de 
vijftoren-katedraal van Doornik. 
Een legende wil dat Onze-Lieve-
Vrouw de eerste steen voor de 
bouw aanbracht maar in Hollain 
liet vallen na gehoord te hebben 
dat ze te laat op de werf kwam. De 
onregelmatigheden aan de steen, 
zo gaat de legende verder, is de 
afdruk die Maria achterliet bij het 
afstoten naar de hemel terug.„ 

En plots duiken nog Brunehllde-
stenen op. Twee weet men te 
lokalizeren. Eén werd in 1793 in 
bouwstenen voor een kanaal ge
hakt, een andere werd in 1820 
vernield. Lange tijd werd ook vol
gehouden dat de steen van Hollain 
de steen was waarrond de aarde 
draaide... 

In de meeste verhalen echter 
wordt de Brunehildesteen ont
maskerd als een Dulvelssteen. 
Een heidens altaar waarop zich 
godslasterende taferelen zouden 
hebben afgespeeld. Sabbatvierin
gen, heksendansen, vruchtbaar-
heidsriten en ander fraais zouden 
er ten tonele zijn gevoerd. 

Door al deze legenden, halve 
waarheden en verzinsels heen 
loopt echter één zwarte draad die 
onze aandacht weerhoudt. 

Philippe de Hurges die rond 
1615 in Hollain langskwam vernam 
er van de bewoners dat het de 
duivel zelf was die de steen had 
aangebracht en wel op verzoek 
van de vervloekte koningin Brune
hilde die daarmee de grens van 
haar rijk Austrasie wou vastleg
gen. 

Brunehilde? 

Onderzoek heeft uitgewezen 
dat het antwoord van Hollain daar 
moet gezocht worden. Het Door-
nikse was inderdaad c > meest 
westelijke grens van Brunehildes 
rijk dat gekneld zat tussen de Rijn 
en de Maas. 

De duivel? Kan best! De Brune
hildesteen IS een enorme massa 
Landense zandsteen en men moet 
aannemen dat hij slechts door 
buitennatuurlijke krachten kon 
verplaatst worden. 

Na de dood van Clotarius I 
werd een deel van het rijk van Clo-
vis aan Clotanus' zoon Sigebert I 
toebedeeld Toen deze vermoord 
werd in 575 ontketende de 
Austrasische aristokratie een op
stand tegen de weduwe van Si
gebert, Brunehilde. Deze regeerde 

met ijzeren hand en werd er te
recht van verdacht goed thuis te 
zijn in de zwarte kunsten. Boven
dien bestond een van haar sterke 
truuks er in in een nacht nieuwe 
straten te trekken en deze ook te 
plaveien, duivels zochten voor 
haar de keien uit de Maas en 
knapten het werk op. Aldus ont
wierp de koningin in een mum van 
tijd een spinneweb van snelle we
gen die haar toelieten zowat over
al aanwezig te zijn om de lakens 
uit te delen. 

Die hele wegeninfrastruktuur 
kreeg de naam Brunehilde-wegen 
mee. 

Vreemd is dat er een verras
sende parallel bestaat tussen deze 
wegen en de Romeinse heirbanen. 
Zo noemde de heirweg Bavai-
Doomik kortweg Brunehildekas-
sei en worden Pikardië en Artesië 
het centrum van het Brunehilde-
wegennet genoemd. 

Hefplateau van Hollain met de steen van Brunehilde. (foto Hainaut-Tourisme) 

Het ongenoegen over de konin
gin-feeks nam echter met de dag 
toe. 

Men bedacht haar een afgrijse
lijke straf. Na mishandeling, ver
krachting en ontering werd zij 
naakt met de haren, één voet en 
één hand aan de staart van een 
ongetemd paard gebonden en de 
baan opgestuurd. Te Hollain bij 
Doornik raakte het paard buiten 

Op de achterkant van deze foto uit mijn jeugdalbum 
heeft moeder met potlood geschreven „Bartje mei 
1957". Ik zat toen in het eerste kleuterklasje bij zuster 
Ida Dat was in de dorpsschool van Battel, een 
gehucht van Mechelen. Men zegt altijd dat ik een 
braaf jongetje was dat een beetje op zijn eigen leefde 
en maar weinig speelkameraadjes had. Dat verander
de met ouder worden en zeker toen mijn ouders hun 
andere kinderen kregen. Ik ben de oudste van vijf 

Een buurmeisje bracht me elke morgen naar school 
en op een zonnige dag in mei stapte een fotograaf de 
klas binnen. We deden allemaal ons best om het kiekje 
zo echt mogelijk te doen lijken Zo draai ik doodernstig 
rondjes op een nep telefoon. 

Eens de kleuterklas voorbij kwam dé scheiding der 
geslachten en dus gingen wij naar de jongensafdeling 
van diezelfde zusterg. 

Na de lagere school wachtte de humaniora te 
Mechelen en ondertussen vulde ik mijn vrije tijd als 
Chirojongen. Alhoewel wij van huis uit niet militant fla
mingant waren is het toch daar begonnen. Vader ver
telde vaak over de achteruitstelling van Vlaamse 
arbeiders en bedienden. Hij haalde daarbij levensech
te voorbeelden aan uit zijn Brusselse werkkring en dat 
maakte grote indruk. Net zoals de strijd rond Leuven. 
Omdat er maar één partij was die een antwoord gaf 
op die vragen lag het voor de hand dat de Volksunie 
een sterke aantrekkingskracht uitoefende. Bij de 
verkiezingen van 1968 kreeg ik gelegenheid om dat te 
laten zien. Op een Antwerps VU-sekretariaat vroeg ik 
verkiezingsaffiches en plakte daarmee langs het ontei
gende tracé van de E-10 de vele leegstaande huizen 
van boven tot beneden vol met het nummer 2. In de 
streek van Mechelen vroeg men zich tevergeefs af 
welke afdeling dat wel kon gedaan hebben... 

In het laatste jaar van de humaniora vroeg een klas
genoot om bij de VUJO aan te sluiten wat ik dan ook 
deed. En zo geraak je in een VU-bestuur en op een 
verkiezingslijst Toen Wim Jorissen overleed volgde ik 
hem op in de Mechelse gemeenteraad. 

Mijn job als leraar en bij de VUJO geeft me de kans 
om veel kontakt te hebben met jongelui, een engage
ment dat mij een schakelfunktie geeft in het VU-partij-
bestuur Als ik nu die kleuterfoto bekijk dan ontroert 
me dat wel even. Soms breng ik mijn zoontje dat even 
oud IS als zijn vader op de foto naar het zelfde klasje in 
dezelfde school van datzelfde Battel Alleen zuster Ida 
IS er niet meer... 

De piepjonge telefonist is Bart De Nijn (Schoten 
° 1954), leraar natuurkunde, VUJO-voorzitter en lid 
van het VU-partijbestuur. 

adem. Van Brunehilde restte nog 
een vormeloze klomp vlees. Op de 
plaats waar ze teruggevonden 
werd werd een gedenksteen ge
plaatst Door wie? Door mensen? 
Door duivels? Door buitenaardse 
wezens? 

Melkweg? 
Wetenschapslui zien het niet in 

die uitleg en zoeken een andere 
verklaring in de Brunehildewegen. 
Nee, zeggen ze, deze werden niet 
naar de onfortuinlijke koningin ge
noemd maar naar Brunehaus, de 

Jt 
Het gebied 

rond Doornik 
0 bergt tal van 

^ Ê Êf\ ''̂ •'e verhalen. 
^J^Ê In Laplaigne, 
^ ^ ^ ^ even voorbij 
^ Hollain, leef

de in de wou
den Bertrand de Rans. Hij beweer
de Boudewijn van Istanboel te zijn, 
maar de kluizenaar werd ontmas
kerd want de echte Boudewijn was 
in 1206 in Klein-Azië gesneuveld. 
Als straf werd hij in 1225 te Rijsel 
opgeknoopt samen met twee. hon
den. 

Het Doornikse is beslist de 
moeite waard om verkend te wor
den. Hainaut-Tourisme wil je daar
bij graag (in het Nederlands) tips 
geven: Rue des Clercs 21 te 7000 
Bergen. 

moeder van de grote wegenbou
wer Julius Caesar Maar er is 
meer. 

In het Diets betekende Brune-
straete, de Melkweg en het was 
langs deze weg dat de Walkure 
Brunehilde de zielen van gesneu
velde soldaten naar het Walhala 
bracht Maar al dsze verklaringen 
helpen ons geen stap verder bij de 
oplossing van het raadsel rond de 
Brunehilde-steen van Hollain... 
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Meeuws en Daerden zijn landverraders... 

Wanneer eindigen 
de middeleeuwen 
voor Voetbalbond? 

17 

Kommissie De gemoedelijke en 
om zijn meegaandheid bekende 
Limburger vond terecht dat de 
grenzen van het fatsoen over
schreden werden Ook hij vond de 
„rechtspraak" middeleeuws Ook 
in de bond werden de beklaagden 
niet gehoord en had men het 
raden ('?'?'') naar de motieven van 
hun handelwijze Stel immers dat 
Louis I moet horen dat Walter 
Meeuws handelde op aandnngen 
van Ajax, zijn nieuwe werkgever 
die begrijpelijkerwijze eiste dat hij 
alle middelen zou uitputten om zo 
vroeg mogelijk aan het werk te 
kunnen 

Barbara Tuchman, de uitmuntende historica die al 
zo vaak met zeldzaam brio machtswellustelingen 
ontmaskerde en „ontleedde", moet zich dringend 
bezighouden met de wijze van besluitvorming binnen 
de Belgische voetbalbond in het algemeen en met 
voorzitter Wouters in het biezonder. 

Laatstgenoemde schijnt ons immers weggelopen 
(of overgebleven) uit die door haar zo grandioos en 
meeslepend beschreven waanzinnige XlVde eeuw. 
Barbara Tuchman zou aan haar speurwerk wellicht 
een nieuwe bestseller overhouden... 

Walter Meeuws (en Daerden) hebben nu wel genoeg geboet 
Misschien moet men hen nu best met rust laten De les is wel geleerd 

NEEN nu gaat Louis te ver 
Wat bezielt hem? Wat 
zet hem aan tot deze hek-

senjacht? Zijn het de laatste 
stuiptrekkingen van een despoot 
die voelt dat de zo begeerde 
macht hem langzaam maar zeker 
ontsnapt"^ Wil hij zich wreken om
dat zijn droomwereld in de voor
bije maanden systematisch en on
herstelbaar werd verwoest? Kan 
hij met verwerken dat hijzelf en 
zijn bond aan prestige en geloof
waardigheid hebben ingeboet en 
koelt hij nu zijn woede en verdriet 
op weerloze slachtoffers"^ 

Louis I 
Louis, met de veertiende maar 

wel die van de voetbalbond, moet 
er zich dringend rekenschap van 
geven dat ook hij de klok met kan 

terugzetten De man mag dan 
zware klappen hebben geinkas-
seerd (men vergeet nogal licht dat 
hij in de voorbije zomer binnen de 
Uefa vakkundig werd gelikwi-
deerd), hij zou er goed aan doen 
zich in te spannen om zijn bond 
een eigentijds en menselijk ge
zicht te bezorgen 

Meeuws en Daerden hebben 
hun straf uitgezeten Zoveel is 
duidelijk en dat kan ruimschoots 
volstaan Of moeten we er nog 
eens aan herinneren dat de be
trokken klub wel beschamend 
goed IS weggekomen uit deze 
onverkwikkelijke affaire en dat de 
spelers, die mogelijk onder 
machtsdwang handelden, daaren
tegen de volle lading kregen "? Wij 
hebben nooit overgelopen van 
medelijden met ze maar nu gaat 
het te ver 

Onfatsoen 
LOUIS Wouters' houding doet 

ons zowaar terugdenken aan de 
bevlogenheid van sommige knjgs-
auditeurs Al kregen die „nog min
der" tegenwind Want Louis I uit 
Mechelen zal wel geschrokken 
zijn toen de doorbrave Desire 
Ruiters uit Tongeren na de stem
ming e?) prompt ontslag nam als 
voorzitter van de Technische 

Tijd voor... 
Pijnlijk en zielig maar Desire 

Ruiters' onverwachte ontslag 
heeft openlijk bewezen dat er ver
deeldheid heerst binnen de her
metisch gesloten bondswereld In
gewijden vertelden ons al eerder 
dat LOUIS' machtspositie langzaam 
maar zeker afbrokkelt Dat de of>-
volger (dokter Dhooghe van Club 
Brugge) al klaar staat en dat 
steeds meer voetbalbestuurders 
aanvoelen dat hun bedrijf nieuwe 

impulsen en nieuwe inzichten no
dig heeft Hoe vaag dat ook kan 
klinken 

... managers... 
Blijft evenwel de vraag of men 

in de eerstkomende weken en 
jaren een paar komma s zal ver
plaatsen of een nieuw beleid zal 
durven uitstippelen en propage
ren Het logge bestuurslichaam uit 
de Guimard- en de Wetstraat is in
derdaad aan bezinning (of door
lichting) toe 

In de klubs is de tijd van de ma
nagers aangebroken Met al hun 
(commerciële) nadelen waarbor
gen ZIJ dynamiek en vernieuwing 
Kunnen de klubs naar de eenen
twintigste eeuw toeleven terwijl 
de bond nog achttiende-eeuwse 
praktijken en opvattingen huldigt ' 

Om maar mets te zeggen over 
de middeleeuwen van Barbara 
Tuchman 

Woestijntocht blijft kontroversieel 

Het dubbel gezicht 
van Parijs-Dakar 

Gaston Rahier heeft voor de tweede maal Parijs-
Dakar gewonnen en Guy Colsoul wordt door de ken
ners aangezien als de bekwaamste piloot uit het deel
nemersveld. Zip vakmanschap woog evenwel niet op 
tegenover de meer geavanceerde techniek van de 
konkurrenten In het woestijnzand moest de tweewiel-
aandrijving het begrijpelijkerwijze afleggen tegen de 
vierwielaandnjving. 

PARIJS-DAKAR blijft een 
kontroversiele rally De da
genlange tocht door ver

armde en uitgedroogde landen 
wekt nog steeds ergernis 

„Afval' 
Op de radio hoorden wij spre

ken over, de gekroonde afval van 
de wegwerpmaatschappij' Er valt 
inderdaad wat voor te zeggen Al 
maken wij toch nog een onder
scheid tussen de eigenlijke wed
strijd, die voorin wordt gereden en 
waarbij hooguit een derde van de 
deelnemers zijn betrokken en de 
toeristisch-avontuurlijke uitstap 
van een legertje zonderlingen die 
voor eenmaal in de belangstelling 
proberen te lopen om op die ma
nier enkele sponsors te kunnen 
aantrekken Juist bij die laatste 
kategorie van betrokkenen kun
nen vraagtekens worden ge
plaatst 

Orgamzator Sabine verrijkt zich 
langs een omweg op hun kosten 
HIJ beurt rijkelijk veel startgeld 
(zo'n driehonderd duizend frank 
per deelnemer en er zijn er enkele 
honderden ) en schermt met gro
te namen om de (rendabele) publi
citeit naar zich toe te trekken 

tje zang- en showvedetten moe
ten de klassieke belangtellings-
knng vergroten Tot nu toe is 
Sabine in zijn opzet geslaagd al 
moet men dit nu ook weer met 
overtrekken Het zijn nog altijd 
maar de freaks' — en die zijn 
aanzienlijk minder talnjk dan ze 
zelf beweren — die er zich druk 
over maken De overige sportlief
hebbers C ) laten de goed opge
zette publiciteitscampagne onbe
wogen over zich heen rollen zeker 

nu de televisie gewild of ongewild 
met het traditionele ontluisterings-
proces IS begonnen 

Want de ene Parijs-Dakar ge
lijkt voor de ongelovige waarne
mer drommels goed op de andere 
en dat zal wel nooit veranderen 
Hoezeer al de betrokkenen (van 
de deelnemers tot de journalist-
propagandist van Het Nieuws
blad) zich ook inspannen om het 
tegendeel te bewijzen Panjs-Da-
kar zal uiteindelijk zichzelf wel tot 
zijn ware en juiste proporties her
leiden Precies zoals dat met al die 
andere gemaakte en voorgepro
grammeerde sportevenementen 
het geval is Zal men misschien op
nieuw meer aandacht hebben 
voor de echte rally s die al jaren de 
trots en de roem uitmaken van 
deze tak van de autosport 

Voor de inmiddels bezig zijnde 
tocht naar Monte Carlo bij voor
beeld Of voor de Safari Rally 

Badkuip 
Prinses Caroline van Monaco 

met een vrachtwagen met geïn
stalleerde badkamer en een stelle-

Gaston Rahier mag lachen, 
dit was weer een geslaagde Parijs-Dakar 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 28 januari heeft 

algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid 

Raketten... 
! De wijze waarop de traditionele 

partijen de rakettenkwestie behande
len noemt de Volksunie schaamteloos 

Een dossier dat vooral de Vlaamse 
Gemeenschap, die door de vredesge-
dachte is bezield, diep beroert, werd 
voortdurend door de regering en de 
CVP en PVV zodanig ingewikkeld 
gemaakt dat de bevolking de diverse 
aspekten ervan met meer kan volgen 
Deze ondemokratische metode van 
onjuiste en komplekse informatie blijkt 
een funeste eigenschap te zijn van de 
huidige regeringsmeerderheid De ma
nier waarop Martens en Tindemans 
hun bezoek aan Washington hebben 
misbruikt, was een voorbeeld van plat
vloerse en kortzichtige politiek 

De evolutie van de jongste dagen is 
voor de Volksunie meer dan ergerlijk 
Het gehakketak over de vraag wie het 
akkoord namens de Belgische rege
ring met de NAVO-militairen over de 
kalender van plaatsing van kruisraket
ten ondertekend heeft doet de haren 
ten berge rijzen De beschuldigingen 
die prominenten van de CVP elkaar 
toesturen en de verwijten tussen 
woordvoerders van de dne traditione
le partijen wijzen op de immorele ma
nier waarop in dit land de besluitvor
ming gebeurt over een voor de bevol
king zeer ingrijpende aangelegenheid 

In een echte demokratie mag het 
met zijn dat de bevolking belogen 
wordt, of dat er dingen pas aan het 
licht komen na meer dan dne j'aar De 
Volksunie eist van de eerste-mimster 
dat hij klaarheid schept in deze onsma
kelijke diskussie Het is de hoogste tijd 
dat de waarheid gezegd wordt Wie 

het land gebonden heeft aan een 
kalender van plaatsing' Of de betrok
ken minister gehandeld heeft in uitvoe
ring van een regenngsbeslissing' Dus 
al dan met met medeweten van heel de 
toenmalige regering en alle betrokken 
partijen van de kristen-demokratische 
en socialistische families'? Wanneer 
deze ondertekening gebeurde en wel
ke konsekwenties er aan verbonden 
zijn"? 

... en betoging 
In dit verband stelt de Volksunie 

zich de vraag in hoever voorzitter Van 
Miert zijn verklanng over „een regering 
met socialisten zeker zonder raketten" 
hard kan maken gezien het feit dat zij 
alvast het NAVO-dubbelbesluit mede-
ondertekend hebben, maar vooral ge
zien de houding van de PS en minister 
Claes terzake 

De Volksunie wijst erop dat zij haar 
stelling meer dan vijf jaar konsekwent 
heeft gehandhaafd En dit zowel wat 
haar visie over het NAVO-bondge
nootschap betreft, als wat betreft haar 
afwijzing van de kruisraketten op Bel
gisch grondgebied met het oog op een 
tweezijdige en gekontroleerde afbouw 
van de onzinnige bewapeningswed
loop 

De Volksunie legt er de nadruk op 
dat, boven elke steriele diskussie, be
langrijk IS datgene wat de regering 
vandaag zegt In dit licht betreurt zij dat 
minister Tindemans een debat over de 
rakettenkwestie in de Benelux-raad 
heeft ontweken Deze houding voor
spelt weinig goeds 

Nu reeds roept de Volksunie haar 
afdelingen op om met talrijke leeuwe-

vlaggen deel te nemen aan de Vlaam
se anti-rakettenbetoging op 17 maart 
Met genoegen stelt de Volksunie vast 
dat deze betoging zal doorgaan onder 
het motto „Nooit meer oorlog", dat de 
Vlaamse IJzertoren siert 

BRT-objektiviteit 
Op een ogenblik dat het BRT-mo-

nopolie door meerdere groepen wordt 
in vraag gesteld, moet de BRT er sterk 
over waken dat alle strekkingen even
waardig aan bod komen 

In dit verband wijst de Volksunie 
erop dat de meuwsredaktie van de 
BRT in gebreke blijft, door de SP aan 
kijkend Vlaanderen voor te stellen als 
enige oppositiepartij Gezien de SP 
reeds tweemaal in een zondag-kon-
frontatie de gelegenheid kreeg haar 
oppositierol te verduidelijken, vraagt 
de Volksunie met nadruk wanneer 
haar beurt komt 

Nationale 
Arbeidsraad 

Met verontwaardiging stelt de 
Volksunie vast dat de regering onder 
druk van de traditionele vakbonden 
nog steeds weigert aan de Nationale 
Unie van Onafhankelijke Syndikaten 
een zetel toe te kennen in de Nationale 
Arbeidsraad De Volksunie protesteert 
tegen dit ondemokratisch korporatis-
me van de politieke vakbonden 

De Volksunie eist van de regenng 
dat ZIJ resoluut maatregelen zou tref
fen om het monopolie van de partijpoli
tieke vakbonden te doorbreken en een 
nieuwe penode van pluralistisch en 
demokratisch syndikalisme in te luiden 

Speciaal voor nieuwe WlJ-abonnees! 

Ondergetekende, (naam en adres) 

heeft een jaarabonnement op het weekblad „V\/ij", bij doorlopende 
opdracht en vraagt toezending van (*) 

D bureel- of schouvs/klokje 
D make-upset 
D oprolmeter , 
D super-multischroevendraaier j 

Handtekening 

[*) een gekozen geschenk aankruisen 

§<-

Een ieito!5foti«ï«i& moer m öjcPoiïs 

„Ik heet u hartelijk welkom in de 
lezerskring van het weekblad ,Wij" Ik 
heb het genoegen u hierbij een blijk 
van mijn persoonlijke erkentelijkheid 
aan te bieden" 

Zo schrijft voorzitter Vic Anciaux 
aan de honderden nieuwe abonnees 
op ons weekblad Inderdaad, een klei
ne maar gemeende welkom tot de 
grote lezersfamilie van ons weekblad 

Enige uitleg Op de foto ziet u vier 
kleine maar fraaie geschenken Alle 
nieuwe , Wij"-abonnees van de abon
nementenslag 1984-1985 en die ge
bruik maakten van een doorlopende 
opdracht worden verzocht hun keuze 
te maken, aan te strepen wat hen 
belieft en sturen naar redaktie WIJ, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
Het gevraagde geschenkje zal hen 

I opgestuurd worden 

Deze week arr. Leuven met „Wij" op de baan 

Arr. Aalst brengt 
vijfde topwerver 
in lijn... 

maar in Befingen bereikte ons 
woensdagmorgen een sterk verheu
gend bericht „Zo maar ineens — 
schrijft ons Maria Jacobs-Colemont — 
13 nfeuwe „Wij"-abonnementen" We 
mochten dit met onvermeld laten ook 
al konden we de punten van het 
Benngense „Top 20-uithangbord" Jan 
Cauberghs met meer aanpassen Maar 
dat gebeurt beslist volgende week 
Proficiat Benngeni Mana Colemont 
besluit haar briefje „Er komen er nogi" 

Uit het arr Aalst bereikte ons een 
ander verheugend bencht Het arron
dissement, waar „Wij" eigenlijk nooit uit 
de aktualiteit is geweest brengt deze 
week een vijfde Top-werver in lijn Jan 
Galle uit Lede Jan is een oude getrou
we en was danig aangestoken door 
onze oproep op de kaderdag van 

einde verleden jaar te Wachtebeke dat 
hij zich eens seneus heeft kwaad 
gemaakt en op pad trok Vandaag 
liggen de eerste cijfers op tafel 225 
punten of 15 nieuwe abonneesi Profi
ciat Jani 

Jan werd beslist uitgedaagd door de 
vier top-wervers uit het arr Aalst Willy 
Alloo, Jan Caudron, Andre Geens en 
Willy De Saeger Deze week trekken 
de kaderleden van het arrondissement 
Leuven op pad met „Wij", het regionaal 
nieuws van ons weekblad is een stuk 
in hun nchting opgemaakt De aan
dacht voor ons weekblad zal dus hoog 
zitten tussen Leuven, Aarschot Tienen 
en Diesti 

Welk arrondissement neemt de 
handschoen o p ' 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Top 20 
1. Willy Alloo, Aalst 1725 p. 

2 Jan Caudron, Aalst 786 p. 
3. Hugo Roggeman, Gentbrugge 780 p. 
4. Georges Raes, Ledegem 576 p 
5. Anny Lenaerls, Wilrijk 519 p. 
6 vu-Lier 438p. 
7 Wim Baetens, Hombeek - 378 p. 
8 Jan Cauberghs, Beringen 372 p. 
9. Herman De Wulf, Weiteren 360 p. 

10. Paul Van Grembergen, Ertvelde 342 p. 

11. VU-Assebroek 294p. 
12 Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 258 p. 
13. André Geens, Zottegem 246 p. 
14. Paul Wulfaert, Waregem 240 p. 
15. Jozef De Ridder, Dilbeek 225 p. 

Jan Galle, Lede 225 p. 
17. Willy De Saeger, Denderwindeke 216 p. 
18 Hendrik Carette, Oostakker 192p 

VU-Hasselt 192p. 

20 Enk Vandewalle, Izegem 186 p 

Anti-
faciliteiten
wandeling 

Het Taalaktiekomitee wil op zater
dag 2 februari as een anti-faciliteiten-
wandeling orgamzeren Hebben tot nu 

toe hun medewerking toegezegd tiet 
Vlaams komitee Druivenstreek, de 
Vlaamse jongeren van Overijse en tal 
van VU-afdelingen uit de streek 

Samenkomst om 14 u op de markt 
van Tervuren waarna de winterse 
wandeling de richting van Wezem-
beek-Oppem uitgaat 

Een datum om te onthouden' 
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ANTWERPEN 
FEBRUARI 

1 

10 

15 

16 

17 

20 

20 

22 
22 

MIJLEN- 8ste Kleinkunstavond van VUJO-Groot-Nijlen met De 
Nieuwe Snaar Deuren 20 u Inkom 150fr Voorverkoop lOOfr Zaal 
Nova CStatieplein) 
WILRIJK jaarhjks bal van VU-Hoboken-Kiel-Wilrijk in zaal „De Kern", 
Kern 18, m0t disco-bar L Pichal, inkom 120 fr Aanvang 20 u 30 
EKEREN sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere in zaal „De 
Boterham" CVeltwijcklaan 23) van 13 u 30 tot 14 u 30 
BRASSCHAAT Safan door 't Pallieterke Gesprek met de redaktie 
Plaats St-Jozefskapel, Augustijnslei, Brasschaat Aanvang 20 u 
Receptie aangeboden door het bestuur 
EDEGEM Eikenavond in „Drie Eiken" Op het menu hanngfilets met 
boontjes Inschnjven op voorhand Inr VNSE 
KONTICH Film- en dianamiddag van de TAK-reis naar Rome Om 
14 u in zaal .Alcazar" 
TONGERLO-WESTERLO Spreekbeurt door Koen Baert, sekr 
Uzert)edevaartkomitee over „Mijn vader een Oostfronter" Om 
20 u 30 in de „Kapellekenshoef' Org Sint-Maartensfonds-Kempen 
EDEGEM: Kaartavond in „Dne Eiken" om 20 u 15 Inschnjven op 
voorhand Inr VNSE 
WOMMELGEM bezoek aan een modem tuinbouwbednjf te Wom-
melgem Tomaten gekweekt op steenwol Vertrek in Den Klauwaert 
om 14 u 
LIER: Gelaats- en lichaamsverzorging door mevr Kees In lokaal 
V N C , Berianj 80 om 2 0 u Iedereen is welkom (ook de mannen) 
Org F W 
EDEGEM: In „Dne Eiken", voordracht met dia's over drugs door 
dokter Van Impe om 20 u 15 Org FVV 
EDEGEM: in „Dne Eiken", Raad van Beheer V N S E om 2 0 u 
TURNHOUT: „Safan van 't Pallieterke", gespreksavond met de 
redaktae van dat weekblad 

Na twee jaar stadsbeleid te Mechelen 

Een positieve balans 
Z a t e r d a g m o r g e n 19 januari bogen s c h e p e n e n , m a n d a t a r i s s e n en 

b e s t u u r van V U - M e c h e l e n z i ch o v e r de e igen s t r u k t u r e n en de ba lans 
van t w e e jaar d e e l n e m i n g aan het s t a d s b e l e i d in de geze l l i ge ru im tes 
van het O u d K l o o s t e r van de d e e l g e m e e n t e W a l e m 

He t w e r d een k r i t i s che maar n ie t o n t e v r e d e n t e r u g b l i k o p het ve r l e 
den , en een h o o p v o l l e blik naar de t o e k o m s t 

Niet zonder fierheid werd voor
eerst vastgesteld dat Mechelen de 
eerste grote stad is in Vlaanderen 
waar een duidelijke amnestiemotie 
een meerderheid in het stadsbestuur 
bekwam Het bestuur feliciteerde 
hiervoor van harte schepenen en 
raadsleden 

Droom en daad 

Onder leiding van fraktievoorzitter 
Firmain Verlinden werd dan grondig 
nagegaan welke punten uit het ver
kiezingsprogramma 1982 effektief 
gerealizeerd werden, en welke in de 
la waren gebleven Hierbij bleek nog 
maar eens dat politiek een spel is van 
mogelijkheden en onmogelijkheden, 
zeker wanneer men de uitvoenng 

Zijn uitspraak: „Ik ben het kotsbeuTnog niet vergeten.. 

Na het ontslag 
van schepen Huyghehaert 

Geheel onverwachts nam de schepen van de Haven, Jan Huyghe
haert ontslag. G. Bergers ( V U ) bracht dit naar aanleiding van de 
recente aktie van de sasseniers, die in staking gingen uit protest 
tegen hun onverwarmde lokalen, in verband met de ernstige moeili|k-
heden van verleden jaar met de Havenkapi te insdienst 

Jan Huyghebaert kwam toen in het 
nieuws met zijn ophefmakende uit
spraak „Ik ben het kotsbeu I" Alhoewel 
de schepen dit verband ontkende, blijft 
niettemin de indruk bestaan dat de 
terugtrekking uit het politiek leven van 
het boegbeeld van CVP-Antwerpen 
wel degelijk te maken heeft met de 
strubbelingen in het kollege tussen de 
koalitiepartners De vervanging van 
Jan Huyghebaert door Jan Devroe 
(CVP) als schepen van de Haven en 
de verkiezing tot schepen van De 
Cksrte (CVP), nieuwkomer in de raad, 
in vervanging van Jan Devroe zullen 
vermoedelijk de moeilijkheden tussen 
CVP en SP in het kollege met doen 
verminderen De eerste gemeenteraad 
van 1985 onderging hiervan nog met 
de weerslag aangezien zij een kalm 
verloop kende 

Winterellende 
D Van Gelder (VU) wees op de 

moelijkheden in een kleuterschool in 
Borgerhout waar een gedeelte van de 
kinderen gedurende twee dagen terug 
naar huis werden gestuurd omdat de 
lokalen van de school met konden 
verwarmd worden bij gebrek aan 
stookolie, die met op tijd geleverd 
werd Ook in andere scholen deden er 
zich verwarmingsproblemen voor 
Schepen Wellens (CVP) gaf toe dat 
zich in zowat 10 % van de scholen 
moeilijkheden hadden voorgedaan, te 
wijten aan vertraging in de levenng van 
de stookolie, maar dat inmiddels alle 
nodige maatregelen werden genomen 

Ook een ander gevolg van het win
teroffensief, namelijk de gebrekkige 
ontruiming van de sneeuw op de fiets
paden, werd door Agaiev aan de kaak 
gesteld Ook op dit punt beweerde 
schepen Wellens dat het nodige werd 
gedaan om de hinder zo veel mogelijk 
te beperken 

Eenstemmige oppositie 

Het kollege kreeg tegenwind van de 
gehele oppositie inzake het toekennen 
van voorlopige kredieten voor de 
maand februan 1985 omdat de begro
ting eerst in maart zal kunnen worden 
ingediend G Bergers merkte terecht 
op dat de fusiepenkelen thans met 
meer kunnen worden ingeroepen voor 
deze onwettige vertraging Verder ver

zette de ganse oppositie zich tegen 
het bevorderen van stadsjaersoneel bij 
keuze voor bepaalde funkties omdat 
deze wijze van bevorderen te veel 
Tjimte overlaat voor willekeur 

Discriminatie Wilrijkse 
verenigingen 

Daems (SP) kloeg aan dat na 2 jaar 
samenvoeging alle verenigingen van 
Groot-Antwerpen nog steeds met ge
lijk zijn voor de wet aangezien de 
verenigingen uit Wilnjk heel wat meer 
moeten betalen voor het lenen van 
gemeentelijk feestmatenaal of bij het 
huren van een gemeentelijke feestzaal 
Van Roe (PVV) en F Cnck (VU) 
sloten zich hierbij aan, waarbij F Cnck 
opmerkte dat daarenboven de politie
ke kleur van de betrokken vereniging 
voor een bijkomende discnminatie 
zorgde Schepen Wellens beloofde 
dat er eerlang een uniforme regeling 
voor alle verenigingen zou komen 

Fietsplaten en 
hondepenningen 

Een gelijkaardige discnminatie van 
sommige distnkten bij het uitreiken van 
fietspaden en hondepenningen was 
VU-raadslid D Van Gelder met ont
gaan Inwoners van Berchem bijvoor
beeld dienden zich hiervoor naar Ant-
werpen-Kemstad te begeven De aan
kondiging van de interpellatie van het 
VU-raadslid bleek evenwel voldoende 
te zijn om deze slechte regeling te 
doen herzien in een voor de inwoners 
van de distnkten betere regeling 

Station te Berchem 
Bart Vandermoere (VU) sloot de 

reeks over de discnminerende behan
delingen af met een tussenkomst over 
de houding van de NMBS inzake het 
station te Berchem 

Het seinhuis te Berchem, dat een 
van de drukste van het land is is 
namelijk dnngend aan vernieuwing toe 
omdat het thans overbelast is Daaren
boven IS gepland dat dit seinhuis in de 
toekomst ook de werkzaamheden van 
de seinhuizen van Mortsel en Antwer-
pen-Centraal zal moeten overnemen 
Vanuit bedrijfstechnische en veilig
heidsoverwegingen zijn daarom be
langrijke investenngen voor het sein
huis te Berchem noodzakelijk Minister 

De Croo (PVV) blijkt evenwel hiervan 
met overtuigd te zijn' In Charleroi werd 
nochtans voor een spoorknooppunt 
van heel wat minder belang wel inves
tenngen voor zowat 250 M fr gedaan 
Voor Berchem zou dit echter met 
kunnen! 

Burgemeester (kw is ging in op het 
verzoek van het VU-raadslid om schrif
telijk bij de minister aan te dnngen om 
zijn standpunt te herzien en een einde 
te stellen aan de benadeling van het 
seinhuis te Berchem (PDM) 

VU-Turnhout (arr): 

Geen 
vernietiging 
Mol- Rauw 

De Volksunie arrondissement 
Turnhout vindt dat voor de Kempen 
in de toenstische sektor heel wat 
mogelijkheden — met met te ver
waarlozen tewerkstellingseffekten 
— openliggen Meer bepaald rond 
de zandputten te Mol met nabestem-
ming natuurgebied en rekreatie kan 
heel wat gedaan worden 

Voorliggende plannen om van de 
zandput te Mol-Rauw, die nu een 
ecologisch en biologisch natuurge
bied van internationale betekenis is 
een gigantisch watersportrekreatie-
park te maken wijst de VU evenwel 
af Immers omwille van een toeristi
sche troef zou een andere (natuur-
rekreatie) vernietigd worden wat ab
surd IS De VU stelt dit met des te 
meer kracht omdat er wel degelijk 
een alternatief is om zo n watersport-
rekreatie uit te bouwen met behoud 
van het natuurgebied te Mol-Rauw 
Het geplande watersportrekreatie-
park zou inderdaad even goed kun
nen gevestigd worden op de zand
putten langsheen het Zilvermeer Op 
die manier zou het natuurgebied van 
Mol-Rauw met alleen behouden blij
ven maar door de uitbouw van ande
re toeristische infrastruktuur in de 
nabijheid extra-gevalonzeerd wor
den 

De VU IS in elk geval van oordeel 
dat de toenstische ontsluiting van de 
Molse zandputten geen aanleiding 
mag geven tot wijziging van het 
Gewestplan 

van het beleid met koalitiepartners 
moet delen, en wanneer financiële 
beperkingen hoge muren bouwen 
tussen droom en daad 

Zo liet de gedwongen aanwer-
vingsstop inzake personeel met toe 
een ombudsman in te schakelen als 
ideale verbinding tussen de burger 
en zijn bestuurders anderzijds 
brachten het informatieblad Marga-
reta tainjke hoorzittingen en de 
sterke klemtoon op een vnendelijk 
onthaal bij het gehele stadsperso
neel het beleid toch dichter bij de 
mens 

Stadsvernieuwing, gesteund op 
kleinschaligheid gencht op herleving 
van de binnenstad en geaktiveerd 
door een politiek van straten en 
pleinen (die straks ook een deel van 
de Grote Markt zal opfleuren) is 
zeker het pronkstuk van de huidige 
koalitie en zijn VU-schepen voor 
Stadsvernieuwing Oscar Renard 
Maar als tegengewicht voor deze 
grote pluim kreeg Oscar Renard dan 
weer te horen dat de meer landelijke 
delen van de samengevoegde stad 
een al te genng deel van zijn vernieu
wende aanpak hadden gekregen 
De schepen beloofde beterschap' 

Wie natuurlijk ook gelukkig was 
beterschap te kunnen beloven was 
schepen van Financien Kris Van 
Esbroeck die een daling van de 
personenbelasting met 1 % en een 
vermindering van de onroerende 
voorheffing met 250 opcentiemen 
mocht aankondigen op een ogenblik 
waarop de meeste andere gemeen
ten aan een saneringsweg moeten 
beginnen die meestal nog pijnlijker 
zal uitvallen dan de Mechelse in
greep van twee jaar geleden omdat 
ze met de moed hadden tijdig te 
beginnen 

En zo leidde punt na punt van het 
verkiezingsprogramma tot heel wat 
detailkntiek maar alles samengeno
men tot een balans die door heel de 
vergadenng als duidelijk positief 
werd ervaren Maar tevens bleek dat 
nog een hele weg dient afgelegd te 
worden alvorens Mechelen een leef
bare stad zal zijn waarvan de Volks
unie droomt' 

Eigen boezem 
Na deze uitgebreide analyse van 

het Volksunie-aandeel in het stads
beleid boog de vergadenng zich nog 
over de eigen strukturen en de goe
de werking ervan 

De VU Mechelen werd onlangs 
opgesplitst in vier deelafdelingen, om 
een betere doorstoot in de verschil
lende stadsgebieden te realizeren 
Deze afdelingen heten respektieve-
lijk Mechelen-West (voorzitter Miei 
Keuleers sekretans üeve Pintens) 
Mechelen-Zuid (voorzitter Herman 
Dubin sekretans Jacqueline Nysten) 
en Mechelen-Noord {voorzitter Ur-
bain Neuts sekretans Mark Van 
Esbroeck) 

Er dient dus een bijkomende in
spanning geleverd te worden om de 
samenhang van het geheel harmo
nisch te koppelen aan de werking 
van de vier delen, en om de informa
tie van de top naar de basis en van 
de basis naar de top zo soepel en ef
ficient mogelijk te laten verlopen 

De ideale oplossing voor dit in
spraak- en doorstromingsprobleem 
werd blijkbaar met gevonden want 
een proefjaar wordt ingelast Maar 
dat de vooropgestelde regelingen 
toch tot optimisme stemden mag 
blijken uit het feit dat deze bezin-
ningsnamiddag niet eindigde met het 
geplande banket maar uitliep in een 
met-geprogrammeerde feest- dans
en praatnacht die maar met wilde 
eindigen 

KENTU 
S.K.M. ? 

DE BELANGRIJKSTE 
MODE-MERKEN-KLEDINGZAAK 
IN VLAANDEREN 
EEN MEESTER-KLEERMAKER EN 
COUTURE ZAAK OP 2.000 M2 

Als U op de A 12 (oude baan Antwerpen-
Boom-Brussel) nu van Antwerpen naar 
Brussel rijdt of U njdt van Brussel naar 
Antwerpen steeds bent U op 15 minuten bi| 
S K M , Succes Kleding Meyers, op de hoek 
van de A 12 en de Leugstraat te Aartselaar 

Zie je die beige/bruine vlaggen' Zo 
opvallend zi|n ze niet immers een goede 
vogel laat zich kwelen en een goede kleer 
maker moet je zoeken SKM heeft geen 
uitstalraam en de ingang is speciaal aan de 
achterzijde aangebracht, om aan te tonen 
dal U hier met bi| de eerste de beste 
kledingzaak terechtkomt Aan de overzijde 
van de straat vindt U een ruime parkeer
plaats voor méér dan 200 wagens en een 
kleine dierentuin met enkele schapen en 
het symbool Zuiver scheerwol bi) SKM" 

Langs onze receptie bereikt U de fantas
tische damesafdelmg. met een speciale 
rouw- en trouwafdeling Hoofdzakelijk ech
ter zijn wij bi| de dames de belangrijkste 
mantel- en tailleurspecialist m België met 
een omzet van ongeveer 10000 mantels per 
jaar Daarnaast hebben we natuurlijk een 
schitterend assortiment kleedjes, rokken 
bloezen overgooiers en noem maar op 

Eveneens een specialiteit bi| de dames 
zijn onze halve maten Deze maten stem
men overeen met de gewone maten (38 40. 
42 J doch zijn korter Enkel een specialist 
met een enorme omzet kan zich zo'n spe
cialiteiten, zo'n aparte maten veroorloven, 
en dat kan natuurlijk SKM 

Een schitterende trapzaal verbindt de 
damesafdeling met een meester-kleerma-
kenj, zoals U die nog nooit tevoren in uw 
leven heeft gezien Hier staan inderdaad 
dagelijks nog 6 meester-kleermakers tot 
uw dienst, en hier bevestigt SKM zijn naam 
als „Specialist in grote en tussenmaten' 
Ook een man van 200 kg, of een basketspe
ler van 2 m 10, wordt door SKM zonder 
problemen gekleed 

Hier vindt U de mooiste en meest uitge
breide kostuumkollektie een voorraad van 
ruim 5000 herenkostuums, een schitteren
de kollektie winteroverjassen, gekeerd 
schaap, leder vesten, blousons, sportves-
tons, blazers, broeken, en alles in die aparte 
malen Echt een SKM-meesler-kleermake-
rij IS iets zoals U er maar 1 in het Vlaamse 
land vindt 

Kwaliteit IS bi| SKM geen ijdel woord, 
want SKM is enkel dank zij zijn service, zijn 
goed kontakt met de klant zijn vastberaden 
kwaliteilskeuze. uitgegroeid tot de belang
rijkste Belgische kledingzaak Wij staan 
dan ook op kop als eenmanszaak in de 
Trends 5000 en geen enkele kollege m dit 
land kan zeggen dat hij in 1984 in eén enke
le zaak, met eén enkele kassa, in een 100 % 
Vlaams bedrijf, een omzet van ruim 275 
miljoen gehaald heeft 

Naast de echte kleding-winkelruimte be
schikt SKM eveneens over een gezellige 
koffieshop met ongeveer 120 zitplaatsen U 
kan er rustig genieten van een koffie, tee of 
pilsje van 't vat en s middags (behalve 
zaterdag) is er een overheerlijk dagmenu 
Meestal loopt er. zowel in de voor- als in de 
namiddag, een prachtige modeshow Ook 
dat IS de moeite om even te bekijken 

SKM IS elke dag geopend van 9 u 's mor
gens tot 18 u 's avonds 

Op vrijdagavond is het echter Feest- en 
Koopavond Dan zijn wi| open tot 21 u en 
zijn er om het kwartier voor onze klanten 
schitterende prijzen te winnen, zoals een 
weekend naar Huil/Engeland of een week
end naar Parijs Vnjdagavond dus. tussen 
18 en 21 u. Feest- en Koopavond. 

Op zon- en feestdagen is SKM natuurlijk 
steeds gesloten 

SKM vernieuwt elk seizoen zijn volledige 
kollekties Vandaar dat vandaag gestart 
wordt met de uitverkoop van de wmterkle-
ding, een voorraad van ± 100 miljoen luxe-
winterkledmg voor dames en heren wordt 
nu praktisch volledig verkocht aan HALVE 
PRIJS Zeker voor U „Wij"-lezer is dit dé 
gelegenheid bij uitstek om SKM eens te be
zoeken 

Verder in dit blad vindt U een koopjes
advertentie van SKM Lees ze even door en 
maak dit weekend nog de uitstap naar 
Aartselaar U gaat met alleen biezonder 
tevreden zijn. maar ook de kledingzaak van 
uw dromen, zoals U die werkelijk wenst 
met kwaliteit keuze en aangename service, 
gevonden hebben 

Wij van onze kant bieden U onderstaan
de bon aan voor een lekkere tas koffie of 
een pilsje in onze koffieshop, en heten U le
zer van _Wij", van harte welkom Wij ver
wachten U 

B MEYERS, 
Zaakvoerder 

S.KM 

Bon voor een GRATIS tas koffie 
of pils in de koffieshop. 

Geldig tot 01-04-85 
Aangeboden door „WIJ" 

^ * -
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Herinneringsprent gedenkt drukke tijd 

Viering 20 jaar VU-Wondelgem 
ingezet met nieuwjaarsreceptie 

Op vrijdag 18 januari jl had in onze 
afdeling, naar jaarlijkse gewoonte, de 
nieuwjaarsreceptie plaats Ditmaal 
echter vormde zij meteen de aanzet 
tot de vienng van ons twintigjarig 
bestaan 

Voor de zeer talrijk opgekomen 
aanwezigen, mocht gemeenteraadslid 
Lucien De Spriet, initiatiefnemer tot de 
oprichting in 1965, in korte bewoordin
gen de evolutie van de afdelingswer-
king schetsen, waarna hij overging tot 
het openen van de overzichtstentoon
stelling 

„Open Deur" 
De verwondering bij het zien van 

dergelijke autentieke stukken was al
gemeen, het IS eigenlijk verrassend 
hoeveel na zulke tijd nog is bewaard 
Een rondgang langs het tentoongestel
de deed menige herinnering en anek
dote ophalen vooral bij de oude num
mers van ,Open Deur 

Daarna was het de beurt aan Antoi-
ne Maenhaut om als voorzitter ieder
een welkom te heten en vooral de oud-

mandatarissen, waaronder Roeland 
Van Verdeghem en mevr Berodes, 
evenals alle oud-bestuursleden en 
mede-opnchters van onze VU-afdeling 
en natuurlijk Lucien De Spriet 

Kernachtig overliep Antoine de 
twintigjarige geschiedenis, haar moeilij
ke beginjaren, de schnk van velen om 
kleur te bekennen, het grote sukses en 
de intreden in de gemeenteraad en 
schepenkollege in 1970 de tainjke 
initiatieven van de toenmalige gemeen-
teraadsfraktie en de besturen Ook 
schuwde hij met de tekortkomingen en 
kleinmenselijkheden te vernoemen, 
met om oude koeien uit de gracht te 
halen, doch integendeel om voor eens 
en altijd komaf te maken, zand erover 
te gooien Spreker onderstreepte de 
verdraagzaamheid en de ruimden
kendheid eigen aan de VU-deelname 
aan het gemeentebeleid, feit dat nu 
nog steeds zijn vruchten afwerpt in de 
relaties met de plaatselijke verenigin
gen en hun voormannen 

Tenslotte deed hij een oproep tot de 
vrouwen om zich met op het achter-

20 jaar in Gentse 
gemeenteraad 

Naar jaarli jkse gewoonte organizeerde de VU-frakt ie van Gent een 
nieuwjaarsreceptie voor haar bestuursleden. Dit jaar was de nieuw
jaarswens een biezondere amnest iewens, maar tevens een herden
king van 20 jaar Volksunie in de Gentse gemeenteraad 

Fraktieleider Guido De Roo her
dacht in het biezonder de onlangs 
overleden Stefaan De Sitter, die de 
eerste maal als derde kandidaat op de 
gemeenteraadslijst voorkwam en toen 
eerste plaatsvervanger werd De 
nieuwjaarswens was een unieke gele
genheid om ook de twee parlementai
ren die de gemeenteraad verlaten, nl 
Frans Baert en Oswald van Oote-
ghem, eens extra in het zonnetje te 
zetten 

Lof en bloemen 

Wilfned Lissens, voorzitter van het 
politiek kollege, dankte voor hun on
baatzuchtig plaatsruimen ten bate van 
jongere kandidaten Toch betreurde hij 
terzelfder tijd dat twee zwaargewich
ten nu in het Gentse politieke spel met 
meer meespelen, wat toch altijd een 
gevoel van onzekerheid geeft Hij ty
peerde Oswald van Ooteghem als de 
diep menselijke, maar toch zeer realis
tische figuur, die het belang van het 
Vlaams-nationalisme steeds op de eer
ste plaats heeft gesteld Ook voor 
Frans Baert had hij woorden van lof 
Met zijn integere intelligentie en welbe
spraaktheid kwam hij steeds tot de 
kern van de zaak Al gaf hij soms het 
gevoel met te luisteren toch wist hij 
steeds de tegenstrever op zijn plaats 
te zetten ^ 

Beide echtgenotes werden in de 
bloemetjes gezet omwille van hun ja
renlange steun en medewerking Bei
de oud-gemeenteraadsleden mochten 
een oorkonde ontvangen voor hun 
jaren in de Gentse raad 

„Werkgever" 

Van Ooteghem dankte de VU-leden 
voor hun hulde omdat hij wist dat ze 
welgemeender was dan de hulde van 
de gemeenteraad zelf Van politieke 
tegenstanders moet men geen eerlijk
heid verwachten Hij dankte zijn kolle
ga's raadsleden en medewerkers voor 
de jarenlange ploegvorming 

De jonge opvolgers waarschuwde 
hij dat politiek gepaard gaat met bloed 
zweet en tranen en liefst zo weinig mo
gelijk improvizatie 

Frans Baert dankte de partij als zijn 
werkgever In veertien jaar gemeente
raad heeft hij veel steun ondervonden 
Afscheid geeft wel aanleiding tot wee
moed, vond hij maar leven is tenslotte 

voortdurend afscheid nemen en altijd 
herbeleven 

Zoals op een nieuwjaarsreceptie 
past werd tenslotte op de gehuldigden 
een heildronk geheven Carla Brion 

VUJO zoekt 
gedetacheerde! 

De VU-Jongeren zoeken vanaf vol
gend schooljaar een leerkracht ten 
behoeve van hun nationale jeugdorga-
nizatie 

De kandidaat (m/v) moet een ambt 
uitoefenen in het dagonderwijs, vast-
benoemd zijn en een wedde genieten 
die door de staat wordt uitbetaald 

In pnnciep moet de kandidaat enige 
ervanng hebben met jongerenwerking 
en bereid zijn om een koordinerende 
funktie binnen de politieke orgamzatie 
te vervullen 

Andere voorwaarden minimum 21 
jaar zijn, de leeftijd van 40 jaar niet 
overschreden hebben en voldaan heb
ben aan de dienstplichtwetten 

De duur van de terbeschikkingstel
ling IS vastgesteld op maximum zes 
jaar, verdeeld in drie penoden van 
twee jaar 

De opdracht (vormende en pedago
gische taken) en de arbeidsvoorwaar
den worden vastgesteld tussen de 
VUJO-leiding en de verkozen kandi
daat 

Schrijven naar Jan Voe t alg sekre-
taris, Barnkadenplein 12 te 1000 Brus
sel (02-21949 30) met vermelding van 
cv 

Tentoonstelling 
te Ertvelde 

De Vlaams-nationale kulturele kring 
,De Vrienden van het Vlaams huis De 
Veldbloem Hoge Avnjestraat 5 te 
9068 Ertvelde, richt een tentoonstelling 
in van schilderijen van kunstschilder 
Jules Lammens 

Opening op zaterdag 2 februan om 
20 uur door dhr Achiel De Vos voor
zitter van de kultuurraad van Evergem 

Geopend woensdag donderdag, 
vrijdag vanaf 17 uur zaterdag vanaf 
14 uur en de zondag vanaf 10 uur 

Deze tentoonstelling loopt tot en 
met 3 maart 1985 

plan te houden, doch zich aktief met de 
werking van VU-Wondelgem in te la
ten, er IS trouwens een gebrek aan da
mes in ons bestuur Met een woord 
van dank aan het huidige bestuur en 
de zaaluitbaters, besloot Antoine 
Maenhaut zijn nieuwjaarstoespraak 

Na dit „plechtige" gedeelte werd het 
tijd om de film te bekijken over onze 
reis naar Normandie en de dia's over 
datzelfde gebeuren Een entoesiast 
applaus besloot beide voorstellingen 

Het bestuur heeft gemeend de vie
nng van 20 jaar afdelingsleven met 
ongemerkt te mogen laten voorbijaan 

Aan Michel Bracke, in het Gentse 
welbekend, werd daarom gevraagd 
een hennnenngsprent te ontwerpen 
Daarop kan ingetekend worden tegen 
de prijs van 300 fr De uitgifte gebeurt 
in februan as De oplage is vanzelf
sprekend beperkt en onze eige leden, 
die grote belangstelling betoonden, 
knjgen natuurlijk de voorkeur, doch 
andere belangstellenden laten we met 
in de kou staan 

Met een drankje en een hapje werd 
nog lang nagepraat eens aandachtig 
naar al het tentoongestelde gekeken 
en alvast afspraak gemaakt voor 23 fe
bruari, dag van ons „verjaardagseten
tje" 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

1 

MERELBEKE: „Een aparte benadering van de diefstal van de 
Rechtvaardige Rechters" door Mare Roobroeck om 20 u in zaal Rola 
Org Gew Ijzerbedevaartwerkgroep en VOS 
SINT-GILLIS: 3de Hutsepotavond om 20 u in „De Schuur" (Torre-
straaO Voor wie geen hutsepot lust is er koude schotel Vooraf 
inschrijven bij T Buydt (Winmngstr 29), E Blondeel (Kapucijnenlaan 
25), W Peels (Resedalaan 2) of M Vervrangen (Galeidestr 16) Prijs 
150 fr 
GENTBRUGGE-LEDEBERG: nieuwjaarsontvangst VU-afdeling 
Gentbrugge-Ledeberg van 19 tot 20 u 30 Receptie aangeboden 
door de dne Gentbrugse mandatarissen Van 20 u 30 tot 22 u gele
genheid tot vragen stellen Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 35 
te Gentbrugge 
SINT-NIKLAAS: 20 jaar Volksunie in de gemeenteraad Mosselfes
tijn en kwisavond Feestzaal „De broeders" (Nieuwstr 81) Aanvang 
19 u Vooraf inschrijven tel 77617 83 Org A Verbruggenknng 
ST.-AMANDSBERG-OOSTAKKER: Groot Bruegelmaal om 20 u tn 
zaal Luxor (Oostakkerdorp) Gastspreker senator Walter Peeters 
Inschr bij Bert Praet (Orchideestraat 27, Oostakker) of Walter De-
coodt (V Braekmanlaan 107, St-Amandsberg, tel 091-283623J 
ERONDEGEM-OTTERGEM-VLEKKEM: 3de Nachtbal van schepen 
Hein Mallefroy om 21 u in zaal Claudia (Kapelhofstr Erpe-Mere) 
ZELE: Bal van burgemeester Jozef De Bruyne in zaal Pantheon 
(ingang IndustriestrJ Met orkest The Blue Lines Aanvang 21 u 
SINT-DENIJS-WESTREM-AFSNEE: Jaarlijks vnendenmaal in het 
Gildenhuis van St-Denijs om 19 u 30 Volledig menu voor 400 fr + 
optreden groep Zakdoek Inschrijven bij A Devylder, tel 221463 

16-17 GERAARDSBERGEN: Jaarlijks eetmaal in zaal „De Vlaschaard", 
Gentsestwg Lierde Zaterdag vanaf 17 u en aansluitend fuif Zondag 
vanaf 11 u tot 15 u 's Avonds vanaf 17 u tot 20 u Kaarten bij Rita 
Borremans of aan de ingang 
GENTBRUGGE-LEDEBERG: Filmavond „Groemnghe-Gulden Spo
ren" Inr VOS-Gentbrugge-Ledeberg Om 20 u in Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat Inkom gratis' 
DE KLINGE: VU-ledenfeest in zaal Parochiehuis, „Breugelavond" 
OUDENAARDE: Jaarlijkse wafelbak met als gast volksvertegen
woordiger Paul van Grembergen Zaal Edelweiss, G Lobertstraat 
Aanvang 15 u Inr VU en FVV 

9 

9 

21 

22 
24 

domus - ujoningen 
sleutelklaar! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 2 9 H a m m e Tel. 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i te i t 

Keuze uit verschil lende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTJNGEN 
( OPSTUREN. A.U B.) 

N A A M : 

A D R E S : 
T E L : 
B O U W G R O N D T E : 
wenst inlichtingen en dokumentatie ( types, beschrijving, prijzen ) 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Zele 

Vanaf februari staan de Zeelse man-
datanssen van de partij van burge
meester De Bruyne klaar om de bevol
king nog beter van dienst te zijn bij hun 
diverse problemen Daarom nchten ze 
de volgende zitdagen in 

— iedere 1ste zondag van de 
maand van 11 tot 12 uur cafe Den Ap
pel Scheldestraat 86 

— iedere 2de zondag van de maand 
van 11 tot 12 uur cafe Sport, Heikant 
245 

— iedere 3de zondag van de maand 
van 11 tot 12 uur duivenlokaal, Huivel-
de 163 

— iedere 4de zondag van de maand 
van 11 tot 12 uur cafe Pallieter, Loke-
renbaan 15 

Kom gerust zij staan steeds belang-
loos tot uw dienst Dirk B. 

• Ik verzamel doodsprentjes Wie 
stuurt er mij iets o p ' Alvast bedankti 
Patricia Ceulemans, P Jansonstraat 8 
te 1020 Brussel 02-2682002 

Tombola 
te Zomergem 

Hier de uitslag van de „Antlkrisls-
tombola" van de Vlaamse Kring Zo
mergem 

Lijst der winnende nummers 0671 
0831 1242 1857 2934 3344 6056 6612 
7806 7942 7979 8033 8462 8733 8962 
9454 9548 9617 9665 9770 

Elk winnend nummer geeft recht op 
een waardebon van 500 fr Zich wen
den tot Willy De Meyer, Kruis
straat 15. Zomergem (091-727871) 

Wel en wee 
in Laarne-Kalken 

Voor de tweede maal in een maand 
tijd wordt onze afdeling gekonfron-
teerd met het afsterven van een onzer 
oudste en trouwste leden Theofiel 
Van Acker Met wijlen Albert De Fre 
— overleden op 30 dec II — was 
Theofiel de grondlegger van het 
Vlaams-nationalisme in Kalken On
baatzuchtig stelde hij zijn leven in 
dienst van zijn volk en land Niets was 
hem te veel voor „zijn" Vlaanderen In 
moeilijke omstandigheden bleef hij 
trouw aan zijn ideaal 

Fiel, zoals wij u alleen noemden, rust 
zacht in de grond van Vlaanderen Uw 
nimmer aflatend idealisme en vechtlust 
zullen altijd een lichtend voorbeeld 
blijven voor ons 

VU-Laarna-Kalken biedt nogmaals 
haar innig medeleven aan de beproef
de familie aan 

Blijde geboorte 
Op 14 januan werd Koen geboren, 

het zoontje van ons bestuurslid Jozefa 
De Ceukelaire Onze hartelijke geluk
wensen aan de ouders Rene de Wilde 
en Jozefa Eveneens felicitaties voor 
de grootouders Tuur en Mana De 
Ceukelaire-Borgelioen 

Zeels 

zuiveringsstation, 
pracht-
realizatie! 

De beslissing, die bijna tien jaar 
geleden werd genomen om Zele mi-
lieuvnendelijk te maken wat betreft de 
afvalwaters, was een van de eerste 
beslissingen die de mensen van de 
partij van burgemeester De Bruyne 
hebben genomen, toen zij vanwege de 
kiezer beleidsverantwoordelijkheid 
kregen In de komende lente, zal het 
eerste gezuiverde afvalwater in de 
Schelde vloeien, want de indienststel-
ling van het zuiveringsstation wordt 
voor 1 april in het vooruitzicht gesteld 
De gure winteromstandigheden van 
de laatste dagen kunnen deze datum 
misschien nog wat uitstellen, maar een 
zaak staat vast Zele blijft met ten 
achter wat de zorg voor het milieu 
betreft HT 
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Frans-Vlaanderen: 

Vrijspraak in de zaak Verbeke 
Het lijkt wel een vaudevil le. O p een goeie morgen belt een 

verbolgen dame de gendarmerie op. Stel je voor dat over een ver
keersbord een plakkaat hangt met „Bienvenu en Flandre". Het bord is 
afkomstig van de pas-opgerichte Vlaemsche Federalistische Partij, 
een partij die als twee druppels water op de Volksunie l i jkt 

Barbertje 
moet hangen 

Vakbonden hebben dat bravoure-
stuk al eerder en vaker opgevoerd 
maar de arm der Franse wet heeft 
daar nooit graten in gezien De twee 
rijkswachters die echter bij Verbeke 
— de voorzitter van de VFP — voor 
een verklanng afstapten, waren duide
lijk met van plan het daarbij te laten 
Barbertje moest hangen 

Zo verscheen Verbeke — die on
middellijk de schuld voor het „misdnjf 
op zich nam — op vnjdag 19 januan 
voor de Haezebrouckse rechtbank 
Ten tweeden male, want als knjgsge-
vangene was hij onder de oorlog ook 
al voor een rechter verschenen 

Er IS trouwens een reukje aan de 
hele zaak De affiches zijn gekleefd op 

16 februari a.s. 
te Waregem 

Kaderdag 
VU-arr. 
Kortrijk 

Op 16 februan organizeert de 
Volksunie-Arrondissement Kortnjk 
een kaderdag ter voorbereiding van 
de verkiezingen 

Hierop zijn niet alleen onze kaderle
den uitgenodigd, maar ook al onze 
leden en sympatizanten 

De kaderdag begint om 10 u en 
eindigt rond 17 u Hij gaat door in het 
Parkhotel Groenhove te Waregem Te 
bereiken langs de E3 of langs de oude 
baan naar Gent 

Programma 
I o u Mandatanssen uit andere pro

vincies stellen hun kiesplatform voor, 
ZIJ geven hun visie op de organizatie 
van de verkiezingen Gastsprekers J 
Caudron en O Van Ooteghem, sena
tor 

I I u L Douchy (Kortrijk) ant
woordt op de vraag „Hoe kijkt een 
Manager „leek in de politiek" aan tegen 
het „marktaandeel" van een politieke 
partij op de markt van de potentiële 
Kiezers" 

12 u -14 u Pauze en maaltijd 

14 u Werkgroepen over kamer, se
naat en provincie 

16 u Het synteseverslag wordt toe
gelicht en konklusies worden getrok
ken door Riet De Clercq 

16 u 30 Slottoespraak door Volks
vertegenwoordiger P Van Grember-
gen 

PRAKTISCHE 
INLICHTINGEN 

Mogelijkheid voor een middagmaal 
( ± 300 B f r ) Wie een middagmaal 
gebruikt verwittigt de Receptie van het 
Parkhotel bij aankomst 

De afdeling Waregem zorgt voor de 
praktische schikkingen klaarzetten 
zaal, mikro, typemachine 

Tijdens de slottoespraak van P Van 
Grembergen wordt het eindverslag 
getypt en gefotokopieerd Zowel het 
eindverslag als de samenvatting van 
de toespraak van P Van Grembergen 
zal aan de aanwezige perslui worden 
overhandigd 

Het Parkhotel ligt dicht bij de Ring-
laan van Waregem, en is te bereiken 
zowel langs de E3 als langs de oude 
baan naar Gent 

plakkaten en met op de borden zelf 
Verbeke blijft erbij dat zijn jongens die 
plakkaten zeker niet aan verkeersbor
den hebben opgehangen Iemand, die 
de Franse Vlamingen een loer wou 
draaien — en die zijn bepaald talnjk — 
kan die best eventjes van plaats veran
derd hebben Een telefoontje naar de 
Rijkswacht en de wagen rolt vanzelf 
de berg wel af 

Surtout pas 
d'histoires! 

Een redenenng waar de rechter op 
19 januan wel oor naar had Maar 
rechters werken ook in Franknjk erg 
traag en om Verbeke als een vnj man 
naar huis te sturen was er nog een zit
ting nodig Die van 25 januan, waar we 
zelf bij waren 

Uit Vlaanderen is er beschamend 
weinig volk Alleen Jeroom Roelof uit 
Blankenberge, Ewald Vancoppenolle 
en wijzelf Een paar journalisten 

Ook het bijna komplete VFP-be-
stuur Een advokaat heeft Verbeke 
met Te duur Maar hij rooit het alleen 
wel, zegt hij En dat is nog waar ook 
Zijn rustige maar kordate houding 
steekt schnl af tegenover de zenuw
achtigheid van de „juge" Die is vooral 
met opgezet met de drukte rond de 
hele zaak Stel je voor dat een reporter 

Bestuurs-
wissel bij de 
Waregemse 
VUJO 

Onder het motto „Nieuwe klauwtjes 
klauwen goed" vond op vrijdagavond 
11 januari bij de Waregemse Volksu
nie-jongeren een bestuurswissel 
plaats Christian Braeckman, die de 
vereniging in februari 1984 nieuw le
ven inblies, gaf de voorzittershamer 
met de glimlach door aan de jonge Ka-
rel Verhelst Karel is de zoon van 
Jozef, de VU-mandatans die sinds 
1976 in de gemeenteraad zetelt Karel 
Verhelst studeert marketing aan de 
Hantal en droomt ervan de VUJO-
welp tot een heuse leeuw te laten 
uitgroeien In 1984 organizeerde de 
VUJO, behalve haar maandelijkse bij
eenkomsten in de Klauwaert op de 
markt te Waregem, een studiereis naar 
Frans-Vlaanderen, een geslaagde 11 -
julivienng op de Waregemse markt en 
een denderende studentikoze zang
avond 

Karel Verhelst en zijn ploeg hopen 
het in het jaar 1985 minstens even 
goed te doen „De jonge karavanen 
zetten aan" zou Wies Moens gezegd 
hebben 

Frans-Vlaanderen 
te Oostende 

Op vrijdagavond 15 februan om 
20 u organizeert Volksume-Stene in 
nauwe samenwerking met V O V O 
(Vereniging voor Ontspanning en 
Volksontwikkeling Oostende) een 
boeiende avond over Frans-Vlaande
ren Dit gebeuren heeft plaats in de 
Vlasschaerd Oudstnjdersplein te Ste-
ne 

Op het programma staat een dia
montage van de hand van W Duyck 
terwijl er tevens een kooroptreden 
voorzien is door de .Windestemme" uit 
Middelkerke, dit onder leiding van 
Mark Vandekerckhove 

Tevens zal er ruime mogelijkheid 
voorzien worden tot vragenstelling na 
de uiteenzetting door Kris Mercier-
Vandeweghe uit Duinkerke lid van de 
Vlaams Federalistische Partij uit Frans-
Vlaanderen 

van de AFP in opdracht van het pers
agentschap Belga de hele zaak moet 
volgen 

Buitenlandse reporters hebben het 
grauwe justitiegebouwtje in Haeze-
brouck nooit eerder bezocht De hele 
zaak was teveel opgeblazen Teveel lui 
stonden op z'n vingers te kijken 

Na hoop en al twee minuten was de 
vaudeville waar we helemaal voor uit 
Brugge gekomen waren, voorbij Ver
beke kon gaan Als hij nu direkt op 
wou stappen 

Het applaus dat daarop volgde er
voer de rechter duidelijk als met voor 
hem bestemd maar voor de 67-jarige 
moedige voorzitter van de VFP ,Du 
calme, du calme' 

Steun uit 
Vlaanderen 

In een cafeetje op de grote markt 
zijn we daarna nog wat gaan nakaar-
ten Voorzitter Verbeke is ervan over
tuigd dat vooral de belangstelling van 
de Vlamingen aan gene zijde van „de 
schreve" hem gered heeft Zegt hij 
„Vandaag is bewezen dat we sterker 
staan dan we denken De waarheid is 
dat de rechter ons met durfde straffen 
De hele zaak werd te delikaat De 
rechter wou surtout pas d'histoiresi 

Ward Baert 

VU-amnestie-
motie 
te Waregem 
goedgekeurd 

Tijdens de eerste gemeenteraad 
van 1985 werd door de VU-afdeling 
Waregem een amnestie-motie voorge
legd met de volgende bewoordingen 
,Zoals de jeugd nu opsluiting en folter
praktijken om politieke redenen te
recht veroordeelt vraagt de VU-afde-
ling Waregem totale amnestie voor 
politieke daden Wegens meningsver
schillen — misdrijven van gemeen 
recht zijn geen politiek — mogen na 40 
jaar zelfs kinderen en kleinkinderen 
niet langer de gevolgen dragen van 
politieke daden 

Wanneer een Frans en een Duits 
oudstrijder in juni 1984 mekaar de 
hand kunen reiken met de woorden 
, De spons erover en nu telt alleen nog 
Europa'", dan vraagt de Volksunie-
Waregem aan de raad zich hierbij aan 
te sluiten" 

De burgemeester was van oordeel 
dat deze matene behoort tot het natio
naal vlak of tot de gewestregenng VU-
raadslid Deroose merkte daarbij gevat 
op dat het gemeentebestuur toch het 
recht heeft suggesties te doen Er zijn 
al veel gemeenten die een dergelijke 
motie hebben goedgekeurd en het met 
behandelen zou laf zijn aldus raadslid 
Deroose De burgemeester replikeer-
de dat er ook nog andere teksten zijn 
in dit verband en las dan de tekst voor 
van de motie van de gemeente Essen 
VU-raadslid Vanden Hende zei dat het 
louter ging om de geest van de zaak 
maar raadslid Deroose pikte hierop 
onmiddellijk in door te zeggen ,Het is 
onze motie of helemaal geen motie en 
in het laatste geval zal de ganse ED-
fraktie de zaal verlaten" 

Onmiddellijk nep hij de hulp in van 
raadslid Vandenbossche, de Vanden 
Brande van de Waregemse CVP-
meerderheid Met harde hand werd hij 
verplicht zich achter de motie te scha
ren 

Door de burgemeester en de sche
penen werd nog een ultieme poging 
gedaan om de mT)tie van Essen te 
laten goedkeuren maar vermits het 
ging om de voorgelegde motie van de 
Volksunie moest eerst daarover ge
stemd worden Die stemming gaf 18 
voor (waaronder de voltallige ED-frak-
tie), 12 onthoudingen en 1 tegen (de 
tegenstemmer was de Desselgemse 
schepen Vervaecke) 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
3 IZEGEM. Wandeling te Kachtem o l v Jacques Buyse Vertrek aan 

Vlaams Huis om 13 u 30 Inr Wandelklub Vlaams Huis 
7 IZEGEM De toekomst van de Vlaamse Beweging, een debat o I v 

Enk Vandewalle, met Jons de Deurwaerder, ambtenaar bij de 
Vlaamse Raad en Koen Baert, sekretans IJzerbedevaartkomitee 
Om 20 u in de bar van het muziekauditonum (Kruisstraaü Gratis toe
gang Org VSVK 

8 KNOKKE-HEIST Debatavond ,Voor of tegen een tweede golf te 
Knokke" Panel NCMV en A K M V (voor) en de Bond Beter 
Leefmilieu (tegen) Moderator is VU-arr voorzitter Erwin Van 
Dnessche en de inleider is Hendnk Geerts. VU-afdelingsvoorzitter 
Om 20 u in het hotel „Pnnce Baudouin" Lippenslaan 

8 KORTRIJK Feest van de entiteit Kortnjk met volksdansavond met 
de volksdansgroep Zespol Tatna uit Polen en de Eglantier uit Heule 
In het Ontmoetingscentrum te Aalbeke Aanvang 20 u 

9 MIDDELKERKE. Bal van burgemeester Julien Desseyn, in het 
Casino Orkest The Robby Stars Deuren 21 u Toegang lOOfr in 
voorverkoop, 120 fr aan de ingang Kaarten te verknjgen bij de be
stuursleden 

15-16 GISTEL- Benzinekaarting (of hanng-filets) in café Uylenspiegel tel
kens vanaf 18 u 

18 IZEGEM: Bovenzaal cafe „Oud Stadhuis", Korenmarkt 16 om 15 u 
Spreekbeurt met dia's over filatelie door dhr Filip Van der Haegen 
Inr VVVG-lzegem 

Frans-Vlamingen 
zoeken 
Vlaamse 
gastgezinnen 

De werkgroep ,VOVO-Kontakt' zit 
boordevol energie en wil tijdens de 
komende zomermaanden opnieuw 
een aantal Frans-Vlamingen een ver
blijf in Zeeland en Belgisch-Vlaande-
ren aanbieden met de bedoeling beter 
Nederlands te leren spreken dan het 
restje „Vloams" dat hen is overgeble
ven 

Dit initiatief is met nieuw in het 
verleden reeds trokken tientallen jon
ge Frans-Vlamingen naar een gastge
zin om het Nederlands bij te werken 
Het geheel kadert in een kulturele 
kursus 

Dit jaar wil „VOVO-Kontakt ' op gro
ter vlak werken waar deze aktie vroe
ger jaarlijks beperkt bleef tot een 
achttal jongeren wil ze thans een 
uitgebreide groep naar Zeeuws- of 
Belgisch-Vlaanderen brengen 

De gastgezinnen worden dan ach
teraf, samen met de Frans-Vlaamse 
gasten, verder op de hoogte gebracht 
van het integratiewerk van .VOVO-
Kontakt" 

Langs deze weg wordt dan ook een 
oproep gedaan om zich als gastgezin 
in te schnjven bij VOVO-Kontakt", 
Aartshertogstraat 4 te 8400 Oostende 
of tel 059-508480 

Mi 

Verkoper 
zoekt werk 
VU-lid, 38 jaar. beroep handelsreiziger, 
zoekt nieuwe betrekking wegens fa
ling van bednjf 
Voor aanbiedingen zich wenden O 
Van Ooteghem. senator. A Lonque-
straat 31 9219 Gentbrugge, tel 091-
30 7287 

• 21-j heer met humamoradiploma, 
nchting Moderne Talen, zoekt een 
betrekking als bediende of hulpsekre-
tans in het Brusselse Alle inlichtingen 
bij Red W I J onder letters J S 

Deze week 
in Knack Magazine 

De kleine koalitie 
Stel dat de opiniepeilingen gelijk krijgen en dat de 
regering bij de komende verkiezingen haar meerder
heid verliest. Moet er dan rekening worden gehouden 
met een dooi in de betrekkingen tussen liberalen en 
socialisten? Herman De Croo heeft de deur voor een 
regering zonder de CVP altijd open gehouden. Een 
gesprek. 

Lastige BBI 
In het parlement is een wetsvoorstel 
neergelegd van de liberaal Robert 
Henrion, dat de tussenkomst van de 
Biezondere Belastingsinspektie (BBI) 
bij het gerechtelijk onderzoek in fis
kale zaken aan banden wil leggen 
Is du een blauwe reaktie tegen een te 
laslige overheidsdienst'' 

De prijs 
van de Voiicsunie 

Knack wil m dit verkiezingsjaar 1985 
biezondere aandacht besteden aan het 
parlement Als eerste in een reeks 
gesprekken met parlementsleden, is de 
VU'er Paul Van Grembergen aan de 
beurt Denkt de VU eraan om ineen re 
gering te stappen, en tegen welke pnjs'' 

Nancy Reagan 
Knack heeft het voor een keer met over 
Ronald Reagan, maar over zijn vrouw 
Nancy De keizerin van Amerika, zoals 
ze onlangs door hel Duitse weekblad 
Der Spiegel werd omschieven 

In Knack Weekend 
Ingrid Bergiimans 

Judoka Ingnd Berghmans werd voor de 
derde opeenvolgende keer uitverkoren 
tot Sportvrouw van het Jaar De slogan 
echter, die een Belgische adverteerder 
haar in de mond legde, „Niks van ken
nen, toch dik winnen" ging met op voor 
Parijs-Dakar Maar dat betekent niet 
dat ze zich zo vlug laat vloeren Een 
gesprek 

Uw seixoen, uw kleur, 
uw kleding 

Bent u een lentekind of werd u als w in 
tervrouw in de wieg gelegd'' Uw 
seizoen heeft mets met geboortetijd te 
maken, wel met de kleur \an uw haar, 
uw ogen en uw teint Kijk bij welk jaar 
getijde u hoort, en stem uw palet er op 
af 

Knack 
Lezers-panel: 

Doe mee en win een van de 3 Toyota 
Starlets 
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(IVIilieu)wolken over 
het Hageland, het Dijleland 
en de Witloofstreek 

In onze lagere school hing er in de klas een veelkleurige kaart van 
België met daarop de geologische streken. 

Als een mislukte pannekoek, ongeloofli jk gekarteld van rand hing 
België er verdeeld in laag, midden- en hoog België. 

D e goeie Broeders leerden ons over: de duinen, de polders, Has-
pengouw, de Condroz , de Ardennen en ook over_ het Hageland. 

Voor mij ons het een verstaanbare naam, wat al veel is voor een 
scholiertje van die leeftijd. 

warmtekoppeling zoals in Brugge kan 
onmiddellijk. Een nuttige inbreng op 
lange termijn bestaat ook in de afval-
beheersing, men denke aan kringloop
winkels, selektieve ophaling in contai
nerparken. De onderrichtingen van de 
sekretarissen-generaal; gegroeid uit 
de gedwongen spaarzaamheid van de 
jongste oorlogstijd inspireerden ons te 
Herent voor dergelijke beleidsaanpak. 

(G)een wachtbekken 
We hebben allen vele uren gewan

deld in onze valleien van de Dijle, de 
Use en de Voer om er de verfransing 
en wildbouw op te sporen en aan te 
klagen. Jarenlang hebben we geijverd 
voor de vastlegging van de taalgrens 
en de erkenning van het Dijleland als 
landschapspark. Nu wordt het op
nieuw bedreigd, ditmaal door de plan
nen voor een reusachtig waterspaar
bekken om de wateroverlast van Leu
ven tegen te gaan. 

Dit betekent de doodsteek van het 
Dijleland als natuurpark. Een geïnte
greerde aanpak van het waterpro
bleem is aangewezen en mogelijk voor 
elk der beken en bijriviertjes in samen
hang met vijvers, moerassen, rietkra
gen, dalbodems, vochtige weiden en 
brongebieden. Tussen 't Waalse Cor-
roy-le-Grand, ten zuiden; Overijsen ten 
oosten; de Molenbeek ten westen en 
Leuven ten noorden schuilt de ge
spreide oplossing: natuurlijk en een
voudig. 

Herent: veel 
lawaai van een 
smalle spoorbaan! 

De NMBS heeft niet alleen een IC-
IR-plan met vele noodfazen, maar ook 
nieuwe treinstellen van het type 
„Break". Deze rijden o.a. op de lijn 36 
van Oostende naar Luik. Zaventem, 
Kortenberg, Herent en Bierbeek liggen 
op deze lijn. In Herent treedt de lawaai
hinder onaanvaardbaar op. Langsheen 
de spooriijn, die het dorpsmidden ver
deelt werd door het gemeentebestuur 
van Herent een enquête gehouden en 
een technisch onderzoek o.l.v. het la
boratorium van prof. Myncke. Het on
derzoek wees uit dat de geluidsnor
men vierdubbel overtreden werden. 

De NMBS pleitte vooreerst onschul
dig, maar beloofde beterschap na onze 
wetenschappelijk onweeriegbare be
wijzen. Het gemeentebestuur zal zeker 
niet nalaten de NMBS voor haar ver
antwoordelijkheid te blijven plaatsen. 

Hoopvol 
Het Hageland, het Dijleland en de 

Witloofstreek zijn in het arrondisse
ment Leuven nog niet écht verknoeid. 

„Het Hageland is de streek tussen 
de steden Aarschot Diest Tienen en 
Zoutleeuw", zo dreunden wij het af 
tijdens de aardsrijkskundeles. Jaren 
later bekeken wij dit Hageland met een 
andere — meer menselijke — blik: de 
streek is werkelijk geteisterd en onder
ontwikkeld door de jarenlange hoge 
werkloosheid en uitwijking. 

Wel bleef het ten dele een mooi en 
landelijk gebied, rijkelijk bezaaid met 
natuur- en kultuurelementen. We vin
den er nog: holle wegen, houtwallen, 
kastelen (o.a. te HorsO, boerderijen... 
kronkelende beken. 

Hoewel: kronkelend...! Tijdens al die 
beleidsjaren heb ik moeten vaststellen 
dat een kronkelbeek zowat een uitda
ging tietekent in haar drie kategorieën: 
voor de ijverige bestuurders van ge
meenten en provincies... 

Beeksanering 
Inderdaad landelijke gebieden heb

ben lineaire landschapselementen zo
als beken, het zwaar te verduren ge
kregen van de „openbare aanneming". 
Nochtans zijn ze de ruggegraat van 
het landschap. 

Iedereen weet dat vrijwel alle opper
vlaktewateren in Vlaanderen in grote 
mate vervuild zijn, met alle negatieve 
gevolgen vandien voor het leven in het 
water, als voor de valleien bij de 
periodieke hoogwaterpiekberging in 
het winterseizoen. 

Daarnaast werden voor vrijwel alle 
Hagelandse beken en rivieren in het 
verieden plannen gemaakt tot „vertje-
tering-van-de-waterafvoer" ofte recht
trekking. 

Terecht werd door milieuvewnigin-
gen geprotesteerd tegen de groot
schalige kanalizering van de beken: 
ambtenaren én politici willen deze keer 
rechttrekken wat krom moet blijven... 

De kanalizatie van de beken zal niet 
alleen geen oplossing zijn voor de 
tijdelijke wateroveriast maar ook de 
eigenheid van het Hageland te niet 
doen. Het is een probleem dat wij 
blijven volgen... de openbare werken-
lobby's ten spijt 

Stortproblemen 
Het dood-gestorte Zichems Broek 

vormt een modelvoorbeeld van hoe 
het niet moet 

Ook hiervan bleef het Hageland niet 
gespaard. Momenteel bestaan er plan
nen om te Kerkom een stortplaats te 
openen door Interleuven. Omwonen
den zijn reeds in aktie gekomen, en ka-
meriid Luk Vanhorenbeek volgt het 
dossier op de voet; de eerste parie-
mentaire initiatieven zijn genomen. En 
zeggen dat er zoveel eigentijdse of>-
lossingen bestaan: verbranding en 

• Jonge man, 3/ jaar, zoekt betrek
king als elektricien (installaties). Kon-
takt via senator Bob Maes, Zaventem. 
Tel. 02-720.18.59. 

• Jonge man, in de dertig, zoekt 
betrekking als tuinman met ervaring 
(aanleg, onderhoud, enz j of ander 
werk. 

Kontakt via senator Bob Maes, Zaven
tem. tel. 02-720.18.59. 

Toch blijven wij waakzaam; op één dag 
verkeerd beleid kan men meer natuur 
verknoeien dan men op vier jaar rege
ring kan laten groeien. De natuuriijke 
streken van het arrondissement Leu
ven, waarvan we hier een drietal even 
aanstipten vormen een menselijke en 
ekonomische rijkdom, waarvoor géén 
gekoordineerd beleid bestaat Qeen 
échte eerbied dus. Natuur en land
schap vormen in ons gewest een soort 
zwijgende koopwaar, die veelal geen 
element van het dossier vormt En er 
moet al heel wat gebeuren; de emotie 
moet al elektoraal-dreigend zijn eer je 
het pleit wint Denken we maar: de 
Kesselse bergen, het E. Claesgeboor-
tehuis, het Vorsdonkbroek te Gelrode 
enz... 

De politieke kuituur hiervoor zou 
moeten uitgaan van de beleidsorga
nen, de grote instellingen, de bedrijven 
enz... 

En die kulturele adem voelen we 
nog maar lichtjes. 

De Volksunie heeft jarenlang alleen 
het groene pad bewandeld. Niet zon
der resultaten trouwens, dat stemt 
hoopvol. Willy Kuijpers, 

Lid van het Europees 
Parlement 

BRABANT 
FEBRUARI 

1 ROOSDAAL: Opening van het nieuw Vlaams Sociaal Centrum, 
Brusselstraat 10, Roosdaal-centrum. Spreker: Vic Anciaux. Met 
groepstentoonstelling van Roosdaaise kunstenaars. 

2-3-4 ROOSDAAL: Eetfestijn in de zaal „Ons Huis" Dorp-Pamel. 
Zaterdag en maandag vanaf 18 u. Zondag vanaf 11 u. 30. 

2 HERENT-WINKSELE: VU-bal vanaf 20 u. 30 in de sporthal Warot-
straat De Dixie Dickx spelen ten dans. 

2 JETTE: VU-etentje in het St-Pieterskollege (ingang langs J.-P. 
VertieyststraaO. Vanaf 15 u. 

2-3 SINT-ULRIKS-KAPELLE: Bruegelfestijn. Zaterdag om 18 uur en 
zondag om 11 u. 30. In zaal „Nachtegaal", Brusselstraat 83. Inrichting: 
Volksunie-Volksbelangen. 

8 MERCHTEM : Amnestie-avond met Oswald Van Ooteghem om 20 u. 
in de Sporthal. Org.: VUJO-Merchtem. 

13 LEUVEN: diskussie-avond over het kongres „Werk in een zelfstandig 
Vlaanderen" met André Geen& Om 20 u. in het Auditorium Vesallus 
91.04 (tegenover 't Stuc). Org.: VUJO-KUL 

Witloof: het witte goud wordt broos 
We hebben ze allemaal al gezien: de dampende witloofschouwkes en 

de tot laat in de avond verlichte metkoten waar — koöperatief! — 
gekuist en ingepakt wordt Dan in 't open seizoen: de witiooftelers die 
met een engelengeduld het onkruid wieden. Witloof: een prima Vlaams 
uitvoerprodukt (Eens over de taalgrens vindt ge nog weinig putten^J. 

Nochtans zit de teelt in zware moeilijkheden. Niet alleen neemt het aantal 
telers af, ook bestaat er weinig beleid voor de zwaar-belaste telers en 
speelt er de valse wedijver vanuit Frankrijk, waar zowel het ministerie 
van Ekonomische Zaken, als dat van Landbouw steun verleent 

Jaren geleden bracht Willy Knijpers dit dossier in de Kamer te berde. 
Luk Vanhorenbeek nam het dossier in de Kamer over, Kuijpers blijft het 
volgen in het Europees Parlement 

Mogen wij ons even voorstellen? 

De VU in het 
arrondissement Leuven 

Het arrondissement Leuven is het 4de arrondissement van Vlaan
deren. Het telt 414.731 inwoners (1982) met ongeveer 155.000 
huisbussen. 

Naast het dichtbevolkte en meer welvarende deel rond de universi
teitsstad Leuven (met 21.000 studenten), ligt het Hageland, begrensd 
door de steden Aarschot -Diest -Zout leeuw en Tienen en het naar Bra
bant overgehevelde kanton Landen. Het Hageland is op velerlei ge
bieden een „noodgebied". 

Het Vlaams-Nationalisme heeft in 
het Leuvense af te rekenen met „zwa
re" tegenstanders: Mark Eyskens (mi
nister). Gaston Geens (voorzitter 
Vlaamse regering), Edward Leemans 
(voorzitter Senaat), Paul Marck (Euro-
lid en Boerenbond), Rik Boel (gewezen 
voorzitter Vlaamse Raad) en Louis 
Tobback (fraktievoorzitter SP-Kamer). 
Vroeger kwam daar nog de sterke 
liberale invtoed bij van Omer Van 
Audenhove (gewezen minister en 
voorzitter van de PVV). Rik Daems 
(senator en gewezen staatssekretaris 
PTT) en de suikerfabrieklobby van 
Tienen. 

Wat hebben wij 
in 30 jaar bereikt? 

In 1954 behaalden wij bij de parle
mentsverkiezingen voor de Kamer 
6.850 stemmen (3,50 % ) . In 1981 kre
gen wij 35.738 stemmen (13,20 % ) . De 
eerste VU-pariementszetel haalden wij 
in 1980. (Voor 1940 hebben de 
Vlaams-Nationalisten hier nooit een 
zetel behaald). 

Voor wat de gemeenteraadsverkie
zingen betreft behaalden wij in 1964 
twee zetels en in 1982 zesenveertig! 

De grootste triomf behaalden wij in 
1984 bij de Europese verkiezingen. Wij 
kwamen op 37.688 stemmen of 
14,40%! 

Hoe doen wij het? 
Het moet vooraf gezegd dat er in 

ons arrondissement een zeer goede 
verstandhouding heerst tussen de 
33 afdelingen, de 3 pariementairen en 
het arrondissementsbestuur. 

Dit arrondissementsbestuur komt 
om de 14 dagen samen en vergadert 
vooraf in twee groepen: het kembe-
stuur behandelt de praktische aspek-
ten van het partijleven en een tweede 
groep werkt aan de zuiver politieke 
dossiers (nu b.v. het dossier „Hage
land"). Daarna worden de belangrijke 
onderwerpen gezamenlijk aangepakt 

Elke maand komen de afdelingsaf
gevaardigden samen in de arr. raad. 
Wij trachten deze raad zo aantrekke
lijk mogelijk te maken door er belangrij
ke tema's te laten behandelen door 
specialisten. Zoals: „Staatshervor
ming", „Energie", „Staalprobleem", „Lim
burgse Steenkoolmijnen" enz. Twee
maal per jaar houden wij arr. raad per 
kanton. Zodoende bereiken wij een 
100-tal kadeHeden. 

Naast het administratieve werk in de 
afdelingen trachten wij de besturen 
zoveel mogelijk aan politiek denkwerk 
te zetten en vooral kontakt met de be
volking te houden. 

In veel gevallen gaat dat over de uit
gave van huis-aan-huis bladen (in 16 af
delingen) of publikaties in advertentie
bladen (in 3 afdelingen), straatakties, 
kleine betogingen-enquêtes, tot de re
cente werfaktie voor leden en abonne
menten (van 2 tot en met 10 februari). 

Daarnaast wordt er door het arr 
bestuur op geregelde tijdstippen een 
ruimte afgehuurd in de grote publici-
teitsbladen om boodschappen van de 
VU op te nemen. 

Ondertussen verzenden wij duizen
den nieuwsbrieven aan alleriei doel
groepen om het werk van onze parie
mentairen bekend te maken of alge

mene standpunten van de partij te 
propageren (onlangs over het Onder
wijs). Perskonferenties en persnota's 
brengen de VU zodoende in de regio
nale pers (zopas nog over de noodsi
tuatie van het Hageland). 

Waar halen 
wij de centen? 

Niettegenstaande bijna iedereen be
langeloos en gratis werk t kost een 
dergelijke aktiviteit heel wat geld: publi
citeit drukwerk, postzegels, onder
houd van sekretariaat en vooral de 
vele verkiezingscampagnes slorpen 
heel wat geld op. 

Naast onze drie pariementairen die 
elke maand hun vastgestelde bedrag 
op onze rekening storten hebben wij 
een 700-tal „schenkers" die wij elk jaar 
aanschrijven. Mits een zuinig beheer 
en de edelmoedigheid van zovelen 
(die wij hier nog eens extra danken), is 
onze kastoestand gezond. 

En de toekomst? 
De administratieve, organizatori-

sche en financiële zorgen die er wel
licht overal zijn beletten niet dat wij in 
ons arrondissement voor een zware 
opgave staan. 

Wij willen onze kaders een vorming 
geven en ze aanmoedigen vertrouwd 
te raken met het Vlaams-Nationale 
ideeëngoed. 

Daarnaast moeten onze mandataris
sen en kaderleden meer en meer aan 
straatakties doen en kontakt zoeken 
met de brede volkslagea 

Met de verkiezingen voor de boeg 
— en we zijn die reeds grondig aan het 
voorbereiden — zullen wij heel hard 
moeten van ons afbijten. Met Luk 
Vanhorenbeek, die nu Willy Kuijpers 
opvolgt zullen wij het stevig moeten 
aanpakken. 

Wij hopen echter, met de hulp van 
onze 320 kaderleden, ook dat tot een 
goed einde te brengen. D.D.S. 
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vu-Bierbeek: 

Salve Mater-Lovenjoel behouden! 
Als nieuwjaarscadeau kreeg het ziekenhuispersoneel van de 

Psychiatrische kliniek Salve Mate r in Lovenjoel het bericht dat het 
KUL-beheer reeds in november jl. de principiële beslissing had geno
men deze verpleeginstell ing te sluiten. 

De Volksunie-Bierbeek, na onderzoek van de achterhaalde argu
menten voor deze plotse en forse beheersbeslissing, verwerpt ten 
stelligste de sluitingsplannen. 

Inmiddels werden reeds langs de 
Tiensesteenweg plakkaten aange
bracht waarin door de VU-afdeling 
tegelijkertijd de bevolking op de hoog
te wordt gebracht van de dreigende 
sluiting van de kliniek, én waarbij het 
VU-protest duidelijk wordt geaffi
cheerd. 

In Salve Mater te Lovenjoel, sinds 
enige tijd ook in beheer genomen door 
de Katolieke Universiteit van Leuven, 
werken 380 personeelsleden. Er wor
den tussen de 450 en 700 patiënten 
verpleegd. 

Fabriek-kliniek 
Het voorstel tot afbouw en de uitein

delijke sluiting van Salve Mater zou 
ingegeven zijn door de KUL-noodzaak 
tot bezuinigen. 

Om reden van dezelfde bezorgd
heid zou de Leuvense universiteit het 
aantal medische campussen (waaron
der Sint-Rafaël, Gasthuisberg, Loven
joel en Pellenberg), tot drie mastodont-
campussen willen herleiden. 

Tegen dit beleidsvoornemen, dat de 
sluiting van Salve Mater inhoudt stelt 
de VU-Biert)eek de ziekenhuis-proble
matiek in een veel ruimer kader. 
• Morgen of overmorgen kan men 

allicht weer zijn groot beklag gaan 
doen in de KUL-beheerraad als de 
sociaal en financieel ongezonde wer
king van een grootse fabriek-kliniek zal 
blijken. 

Vandaag is de bouw van een groot 
prestigeprojekt (zoals de Leuvense 
Gasthuisberg) voor het Ziekenhuisbe-
heer van de Universitaire Leuvense 
Ziekenhuizen blijkbaar van veel groter 
belang dan de patiëntenzorg op men
senmaat in kleinschaliger klinieken. 

De KU-Leuven blijkt zich ten zeer
ste te bekommeren om super-gespe-
cializeerde gezondheidszorg. Wat ui
teraard op zichzelf geen kwade zaak 
is. Maar de opvang en verzorging van 

psychiatrische patiënten, waarnaar zo
veel vraag is in onze samenleving, die 
wordt blijkbaar (vooral omwille van de 
niet-renderende rekeningen) afge
schreven. 

Dat men (bij mogelijke sluiting van 
Salve Mater) tientallen kronische zie
ken op de dool stuurt en uiteindelijk te
gen de medische deontologie in aan 
hun lot overlaat blijkt de minste van de 
beheerszorgen te zijn. 

De VU-Bierbeek eist formeel het 
behoud van Salve Mater, met inbegrip 
van de volledige tewerkstelling tegen 
de huidige arbeidsvoorwaarden. 

De nodige kredieten moeten be
schikbaar gesteld worden om Salve 
Mater verder uit te bouwen tot een 
modern psychiatnsch ziekenhuis. De 
nationale en Vlaamse ministeries moe
ten hun beleid verder afstemmen op 
kleinschalige gezondheidsprojekten 
en verhinderen dat de gemeenschaps
gelden verder vergooid worden aan 
prestigeprojekten in de gezondheids
zorg. 

Kamerlid Luk Vanhorenbeek, te
vens eerste schepen in Bierbeek, zal 
het dossier Salve Mater op ministerieel 
niveau hardnekkig bepleiten. 

" ' " ' "V'S^^ 

Met de bouw en de opening van de universitaire kliniek-mastodont op de 
Leuvense Gasthuisberg voelt men zich niet alleen in de psychiatrische 
kliniek van Lovenjoel bedreigd. Maar bij Salve Mater luidt de noodklok 

het hardst 

Meer dan 1100 handtekeningen waren niet nutteloos 

VU-Wijgmaal wint pleit tegen NMVB 
Toen na jarenlang aandringen bij de N M V B en het voeren van 

akties door de plaatseli jke VU-afdel ing, Wi jgmaal op 1 november 
1983 uiteindelijk opgenomen werd in het r ittenschema van het 
stedelijk busvervoer, bleek er bij de inwoners en bij de plaatseli jke 
VU-afdel ing echter weinig reden tot juichen. 

Wijgmaal had na al die jaren nu wel 
zijn uiteindelijke buslijn, maar tegen 
welke prijs? De afbakening van het 
Leuvens stadsnet viel immers niet sa
men met de stadsgrens van Groot-
Leuven, en zo kwam het dat de ritten-
prijs varieerde van 29 tot 46 fr... 

Daarbij kwam nog dat men geen 
gebruik kon maken van de goedkope
re stadsrittenkaart, die elders in ge
meenten, die niet tot de Groot-Leuven
se entiteit behoorden, wel geldig wa
ren. Dit bracht mee dat men van of 
naar Wijgmaal tegen bedragen tussen 
29 en 46 fr. kon en niet aan het 
stadstarief... 

Petitieaktie 
„Als wij goed zijn om evenveel 

gemeentebelasting te betalen, zijn wij 
dat ook voor gelijkaardige bustarie
ven.-", dacht men in Wijgmaal! 

/ " ccc V.Z.W. 

Dynamisch bedrijf voornamelijk aktief op de snel
groeiende markt voor informatika-toepassingen 
in de publieke sektor. 
Om het hoofd te bieden aan ons groeiend aantal 
aktiviteiten zoeken wij valabele kandidaten (m/v) 
voor volgende funktie: 

INFORMATICI 
Uitgaande van de gebruikersbehoeften bepalen 
zij het logisch & technisch systeem-ontwerp, stel
len procedures op voor het testen en implemente
ren en verzorgen de opleiding en kontakten met 
de gebruikers. 
Onze voorkeur gaat uit naar: burgerlijk inge
nieurs, wis- en natuurkundigen, licentiaten toege
paste ekonomische wetenschappen. 
Wat wij bieden: een bij de funktie passende sala
riëring, een prettige werksfeer in een nieuwbouw, 
soepele werktijden, gediversifieerde hard-softwa
re, IBM 3083, Siemens 7875, moderne hulpmiddelen 
bij het ontwikkelen van de toepassingen. 
Interesse? 

Kandidaturen met volledig CV. vóór 16.02.1985 
sturen t.a.v. Mr. L. HUYBRECHTS, Interleuvenlaan 
16, 3030 LEUVEN. 

Dus zette de plaatselijke VU-afde
ling een petitieaktie op touw om deze 
onrechh^aardige behandeling aan te 
klagen en haar protest alzo kracht bij 
te zetten. In winterse toestanden wer
den door de afdelingsmensen meer 
dan 1100 handtekeningen opgehaald 
en even ijzig door een afvaardiging — 
waaronder senator Rob Vandezande 
— op de gewestelijke NVMB-direktie 
te Leuven afgeleverd. 

In afwachting van de invoering van 
het zonetarief liet de NMVB weten dat 
men alles na een jaar nog eens zou 
evalueren. In de loop van 1984 werd 
de NMVB door de afdeling nogmaals 
gewezen op de overdreven bustarie
ven en de eis tot herziening van de 
toegepaste prijzenstruktuur. Novem
ber '84 werd hier nogmaals aan herin
nerd en daarop liet men de afdeling 
weten dat Wijgmaal vanaf 14 januari 
1985 bij de invoering van het zoneta
rief, stadszone zou worden. Niettegen
staande de tarieven op datzelfde 
ogenblik gemiddeld met 6,2 % stegen, 
betaalden de inwoners van Wijgmaal 
— door de opname van Wijgmaal in de 
stadszone —, merkelijk minder voor 
hun verplaatsingen met het openbaar 
vervoer. 

Niet verwonderlijk dus dat de bus 's 
ochtends reeds goed gevuld is voor hij 
de vaartbrug oversteekt als men nu te
gen 15 fr. (stadskaart van 120 fr. voor 8 
ritten) naar Leuven rijdt Tevens wer
den volgende haltes te Wijgmaal in de 
stadszone opgenomen: 

Lijn 605 Heverlee-Wijgmaal. Vaart-
brug, Casinolaan, Kerk, Molenstraat 

Lijn 35A Leuven-Aarschot. Station, 
Ymeria, Casinolaan, Rotselaarsesteen-
weg huis nr 84. 

Lijn 285 Mechelen-Leuven: Station, 
Ymeria, Casinolaan, Klooster, Steenak-
kerstraat 

Deze maatregel heeft voor gevolg 
dat de reizigers, die van voornoemde 
haltes wensen gebruik te maken voor 
hun verplaatsingen naar Leuven, voor
taan kunnen reizen met een stads-
kaart. Al bij al blijven er toch nog een 
aantal problemen bestaan. Zo stelt de 
afdeling zich vragen over de heksen
toeren die de inwoners van het naburi
ge Wilsele dienen uit te voeren om zich 
via de dnehoek Wilsele-Leuven-Wijg-
maal naar de Wijgmaalse — en onder
tussen ook Wilsele — gemeentelijke 
begraafplaats met het openbaar bus
vervoer te begeven. Evenzo de iden
tieke problemen die de inwoners van 
Wijgmaal ondervinden indien dezen 

zich voor het vervullen van hun admi
nistratieve formaliteiten naar het Wil-
selse gemeentehuis met het openbaar 
vervoer wensen te begeven. 

Tevens wijst de afdeling ook nog op 
het gebruik door de NMVB in haar uur
regeling van niet officieel toegekende 
of zelfs onbestaande plaatsbenamin
gen voor het situeren van NMVB-
bushaltes Ook werd gewezen op het 
feit dat wachtende busbestuurders re
gelmatig de innt van bewoners afslui
ten en wegen en stoepen stuknjden. 
Als je de mensen uit het bestuur van 
deze afdeling kent moet je er niet aan 
twijfelen: ook hier wordt werk van 
gemaakt! 

Rouw te 
Kessel-Lo 

Op maandag 21 januari 1985 heb
ben wij een van onze trouwe leden, 
Jean Van Antwerpen ten grave gedra
gen. Hij was amper 37 jaar en is 
onverwacht aan een kortstondige ziek
te bezweken. 

Jean was eerder een stille, beschei
den man, maar steeds bereid om in het 
afdelingswerk bij te springen waar het 
nodig was. 

Wij verliezen in hem een overtuigd 
en goed mens. Namens al onze leden 
bieden wij aan zijn vrouw en dochter
tje en zijn familie nogmaals onze op
rechte deelname in het verdnet aan. 

Het afdelingsbestuur 

Eén jaar W l J"" hoeft niet duur te zijn 

100 fr. 
per maand is geen geld 
zeker als je weet wat je er voor krijgt: 
1. van week tot week een recht-toe-recht-aan-krant uit 

het hart van de Vlaamse opinie; 
2. behoren tot die grote familie, van Vlaams-nationalis

ten; 
3. een handig, nuttig of charmant zelf te kiezen geschenk 

aangeboden door voorzitter Vic Anciaux. 

>4 
Ja, daarom graag WIJ 
Op aanvraag sturen wij het doorlopende opdracht-
dokument en de geschenkenlijst, aan: 

Naam: . . . . 

Straat: . . . . 

Woonplaats: 

Handtekening 

* Een overschrijving van 1.200 fr. op prk 000-0171139-31 
kan ook maar met een doorlopende opdracht maakt u het 
zichzelf en ons zoveel makkelijker! 

* Ingevulde bon sturen aan: Red. WIJ, Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. 
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M^ 
Kliniek-direkteur Jos Weyne: 

„Ziekenhuis 
moet kleinschalig blijven 

stellen dat wij vooral in kleinere kli
nieken er jarenlang voor geijverd 
hebben de drempelvrees behoor
lijk te verlagen. 

Zo hebben wij m Tienen letter
lijk de omwallende muren ge
sloopt Ik vrees dat men nu met de 
bouw van gigantische ziekenhuis
complexen op moeilijk te bereiken 

mm plaatsen de vervreemding weer 
* ^ aan het uitbouwen is. 

TIENEN — Vorig weekend was er voor het ziekenhuiswezen in Vlaanderen een 
belangrijk historisch moment Voor sommigen zelfs een bovenstebeste reden om 
de f eesttrompet te steken. En wel bij gelegenheid van de officiële inhuldiging van 
het gigantisch Gasthuisberg-complex van de Leuvense universiteit Hoe werd dat 
universitair feestgedruis onthaald in de brede Leuvense regio? 

We vroegen onder meer algemeen direkteur Jos Weyne van het Tiense 
psychiatrisch centrum om een eerste reaktie... 

HET IS onderhand, vooral via 
de pers, geweten dat al
lereerst in het arrondisse

ment Leuven, maar ook in breder 
medische en ziekenhuiskringen, 
men de verdere uitbouw van het 
universitair ziekenhuiscomplex op 
de Leuvense Gasthuisberg op 
zeer gemengde gevoelens ont
haalt 

Het heet in persverslagen dat 
men daar „het gigantisme naar de 
patient toe goed heeft wegge
werkt". Onder meer met de aanleg 
van twee „patientenstraten" voor 
de polyklinische en de „inwonen
de" patiënten.. 

Typerend alvast voor de inplan
ting, en dat kon evenmin moeilijk 
onvermeld gelaten worden, was 
dat het hele officiële gezelschap 
zich voor de akademische zitting 
opnieuw met eigen auto of met ne
gen bussen diende te verplaatsen, 
naar het Leuvens stadscentrum. 

In officiële toespraken werd aan 
dit „kleine ongemak", dat de hon
derden patiënten en bezoekers 
dagelijks aan den lijve ondervin
den, hoegenaamd met zwaar ge
tild 

Zoals er overigens ook met 
geen half woord gewag werd ge
maakt van bij voorbeeld de aange
kondigde sluiting van de psychia
trische KUL-kliniek Salve Mater in 
Lovenjoel.. 

Salve Mater 
— Gaat de universitaire kli

niek-fabriek mettertijd de kleine
re regionale ziekenhuizen (al dan 
niet onder KUL-beheer) de das 
omdoen? 

Algemeen direkteur Jos Wey
ne (van de Tiense Alexlanenkll-
niek): „Zo'n vaart zal het wel met 
lopen. Men heeft trouwens, en 
KUL-direkteur Peers met in het 
minst aangekondigd dat men nog 
méér dan voorheen vanuit de uni
versitaire medische diensten een 
beroep zal doen op de „gewone 
klinieken". 

Maar de wijze waarop men mo
menteel vanuit de universitaire kli
niek aan het opereren is doet bij 
mij grote vragen rijzen. Terwijl 
vanzelfsprekend zoveel medici en 
direkties van wat men voortaan 
noemt de „gewone klinieken" door 
de voorgenomen sluiting van één 
van de belangrijkste psychiatri
sche verpleeginstellingen in onze 
streek kompleet werden verrast 

Heel onverwacht mocht de goe
gemeente slechts via een pers
bericht vernemen dat de „afbouw 
van Salve Mater in Lovenjoel" 

door het KUL-beheer wordt be
oogd. 

Op recepties looft men graag 
de inzet van het personeel maar 
dat werd in dit geval kompleet 
voor schut geplaatst Ikzelf ben lid 
van de kommissie voor program-
matie van de ziekenhuizen en van 
het koördinatiekomitee voor de 
psychiatrische instellingen in 
Vlaams-Brabant 

Wij werden vooraf niet geraad
pleegd. Er werd over de voorge
nomen reorganizatie- en vooral 
sluitingsplannen kompleet niets 
gezegd; laat staan tijdig bespro
ken. 

Op die wijze wordt de geroem
de ziekenhuisprogrammatie van
zelfsprekend tot een lachertje her
leid. 

Om slechts één aspekt van de 
sluiting van Lovenjoel aan te stip
pen- men stelde voor, het perso
neel geruststellend, dat onder 
meer de Alexianenklimek in Tienen 
een behoorlijk aantal patiënten 
(met bijhorend personeel) van Lo
venjoel zou kunnen overnemen. 

Welke patiënten? Hoeveel? 
Men geeft onszelf met de minste 
gelegenheid zulke herinrichting in 
onze kliniek behoorlijk te program
meren. 

En dan wat het personeel van 
Salve Mater betreft Ik zie, maar ik 
wil mij wel voorzichtig uitdrukken, 
met meteen aanslepend grote pro
blemen voor het verplegend per
soneel Maar men kan toch be
zwaarlijk ontkennen dat zulks wél 
het geval zal zijn voor onder meer 
het keuken- en onderhoudsperso
neel " 

Similes-kritiek 
— Het is inderdaad volkomen 

onbegrijpelijk dat ministeriële 
excellenties die bij andere gele
genheid programmatie (met het 
oog op budgettaire sanering in 
het ziekenhuiswezen) prediken, 
de ene dag een gigantische kli
niekinplanting ter plaatse komen 
toejuichen terwijl met geen 
woord wordt gerept over klein
schaliger verpleeginstellingen. 

Direkteur Jos Weyne: „Om het 
bij mijn medische sektor te hou
den, de psychiatne kost relatief 
weinig aan de gemeenschap Men 
werkt er bij voorbeeld amper met 
gesofistikeerde apparatuur. In 
onze ziekenhuizen wordt er zelfs 
zo zuinig met de centen omge
sprongen dat men de verwarming 
op een soms inderdaad onverant
woord laag pitje draait!... 

Dé grote kost die noodzakelijk 
is voor veel psychiatrische patiën
ten is de langdurige verpleging. 
Welnu, wij zijn niet de enigen (er is 
ook de niet-aflatende „Similes"-
kritiek) om vast te stellen dat men 
van hogerhand de voorbije jaren 
de kosten van langdurige hospitali-
satie in toenemende mate op de 
rug schuift van de patiënten en 
hun families. 

Zo beschikt de ene over over
dadige geldmiddelen, terwijl de an
dere ertoe genoopt wordt de riem 
strak toe te halen. 

Er is het voorbeeld van de pe
perdure scanners. In Vlaanderen 
heeft men zich gehouden aan het 
geprogrammeerd aantal terwijl 
men er in het Waalse gewest 
onverantwoord teveel heeft geïn
stalleerd. Zopas maakte ik het dan 
nog mee dat aan een Vlaams 
ziekenhuis een scanner werd ge
weigerd. 

Beschut wonen 
Er IS duidelijk een reorganizatie 

in de ziekenhuissektor, met het 
oog op bezuinigingen, geboden. 

Maar men moet dan ook konse-
kwent handelen en daarbij zeker 
de belangen van de patiënt niet uit 
het oog verliezen. Dit betekent dat 

Jos Weyne. „Terwijl wij drempels verlagen worden blijkbaar op andere 
plaatsen gigantische kliniek-fabneken gebouwd." 

De budgettaire krisis van veel 
gezinnen heeft als gevolg dat 
steeds meer kliniekrekeningen, 
vooral bij langdurige verpleging 
dus, onbetaald blijven. 

Inmiddels stellen we vast dat op 
andere medische domeinen nog 
onverminderd „met geld gesmost 
wordt". 

Dat heeft ook te maken met het 
feit dat het RIZIV (Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverze
kering) nog Immer met een natio
nale pot werkt 

een patient van het ene gewest 
recht heeft op dezelfde gezond
heidszorgen als die van een ander 
gewest" 

— Dat zou de leidraad moeten 
zijn bij de ziekenhuisprogramma-
t ie„ 

Jos Weyne: „Ja, maar zeker 
met alleen in perspektief van 
regionale spreiding. Om terug te 
komen op het probleem van de 
reorganizatie van de Leuvense 
universitaire ziekenhuizen wil ik 

Als ziekenhuisdirekteur maak ik 
vanzelfsprekend ook nog een an
dere bedenking: wij hebben hier in 
de kliniek van de Alexianen immer 
met zeer beperkte middelen ge
werkt 

Onder meer de personeelsnor
men zijn voor ons te laag. Vooral 
nadat werd afgestapt van de zie
kenzalen met 60 bedden en klei
ner verpleegeenheden werden in
gericht 

Ook bijkomende karweien, zo
als de paraatheid van een brand-
interventieploeg, worden verze
kerd door een extra-beslag te leg
gen op ons personeel. 

Die grote inzet is ons niet te
veel. Maar, als we dan via de pers 
moeten vernemen dat men in 
onze kliniek, bij de plotse sluiting 
van een andere (Lovenjoel), zo
veel „geprogrammeerde bedden" 
zou bijplaatsen dan stellen we ons 
toch ernstige vragen. Niet alleen 
omdat wij in niets werden geraad
pleegd. Maar ook omdat men de 
„verhuis" van langdurig gehospita
liseerde patiënten als een kleine 
klus blijkt af te doen. Ik wil niet stel
len dat men alle bestaande zieken
huizen kost wat kost moet behou
den, maar de bruuske sluitings-
plannen voor Salve Mater vind ik 
toch wat ai te gortig." 

— Een ander probleem is de 
vermindering van de ziekenhuis
kosten door te verhinderen dat 
patiënten onnodig lang gehospi
taliseerd bl i jven-

Jos Weyne: „Daar is al veel, ook 
op ministerieel niveau, over te 
doen geweest 

Maar tot nog toe bleef het voor
al bij mooie woorden. Om één 
voorbeeld te noemen waar wij 
mee begaan zijn. In het Tiense 
werd negen jaar geleden gestart 
met het projekt „beschut wonen'. 
Inmiddels huren we 11 woningen 
en hebben we die behoorlijk inge
richt Het ministerie van Volksge
zondheid blijkt zo'n initiatieven 
graag te zien totstandkomen. 
Maar... tot op vandaag, na zoveel 
jaren, is er nog altijd geen officiële 
erkenning. 

Wij vragen geen subsidies voor 
de gebouwen Wij vragen alleen 
een bescheiden personeels-omka-
dering van het vnjwilligerswerk 
waarmee we het nog immer moe
ten rooien 

Op 28 februari Is er trouwens in 
Sint-Truiden een studiedag over 
het beschermd wonen. Wij kun
nen slechts hopen ook met dit 
initiatief passend gehoor te vinden 
bij de overheid." 

(hds) 
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