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„Via een omweg zijn de Walen er dus tpch in geslaagd 
om ook Sidmar in de dynamiek van de ondergang te betrekken." 

(Hugo Camps, in het „Belang van Limburg'', 28 dec. '83J 

Het 
staaljaar 

Het voorbije jaar is voor Vlaanderen niet gelukkig 
geweest De Vlamingen hebben de werkgelegenheid 
zien dalen, hun koopkracht weten slinken en hun 
levensstandaard gevoelig omlaaghalen. Weliswaar 
zijn zij niet de enigen in West-Europa, die de 
kalamiteiten van de krisis hebben gevoeld. Wel 
bevinden zij zich in de unieke positie om — ook en 
vooral in deze krisistijd — beneden hun stand te 
leven. De Vlaamse welvaart kwijnt sneller dan, pak 
weg de Nederlandse of de Duitse: zij wordt immers 
afgetopt ten bate van de Belgische armoede. 

W ELK domein van de 
ekonomie of van 
het openbaar le

ven ook doorgelicht wordt, 
steeds blijkt dat Vlaanderen 
boven zijn aandeel betaalt en 
beneden zijn -aandel terug
krijgt. Deze algemene vast
stelling werd deze week nog 
eens specifiek bevestigd in 
een zopas verschenen 
CRISP-studie over de ge-
meentefinancies in het jaar 
1980: in dat jaar gaven de 
Vlaamse gemeenten driedui
zend frank minder uit per 
inwoner dan de Waalse. Er 
ging haast geen maand voor
bij zonder dat de een of 
andere studie van ekonomen 
en deskundigen het alge
meen beeld van de Vlaamse 
transfers naar Wallonië be
vestigde, verscherpte en 
klaarder stelde. 

Ware het niet dat het staal-
dossier reeds zovele jaren 
aansleept, men zou geneigd 
zijn om 1983 „het jaar van 
Cockerill-Sambre" te noe
men. Dit éne dossier staat 
symbolisch voor de hele dief
stal ten nadele van Vlaande
ren. 

Het jaar 1983 is begonnen 
— na een krisissfeertje in 
januari — met de dossiers 
Happart en Cockerill-Sam
bre. Het eindigt er ook mee. 

Precies deze week mag de 
algemene aandeelhouders
vergadering van Cockerill-
Sambre haar balans ingrij
pend opfrissen door de 
spons te vagen over meer 
dan 50 miljard schulden uit 
het verleden. 

Daarmee wordt vooruitge-
grepen op de nog altijd met 
ten uitvoer gelegde rege
ringsbeslissingen van 26 juli 
jongstleden. Het heet dat de 

operatie op de algemene aan
deelhoudersvergadering van 
Cockerill-Sambre gebeurt 
onder opschortende voor
waarden. Dat is niet eens een 
doekje voor het bloeden: bij 
een gebeurlijk faillissement 
van Cockerill-Sambre zal de 
overheid — men leze: in 
hoofdzaak de Vlaamse belas
tingbetaler — ook voor deze 
meer dan vijftig miljard moe
ten opdraaien. 

Het dossier Cockerill-Sam-

Onze groet 
1983 falaasi zaterdagnacht «ijn laatste kaarsje uit Ook 

voor ons» het kontjtee van redakteurs. zit 1983 er op» Wij 
hehben gepoogd een laar lartg duiding te brengen bij de 
akiualiteH. Some eens kwaad» vaak ook aardig, maar nooit 
kwaadaardig. Gewoonweg geschreven uit het hart van de 
Vlaamse opinie. Ook trachtten wij een nieuw er» frisser 
kleedje aan ons Vlaams Nationaal Weekblad te geven en 
voegden wij enkele nieuwe rubriekjes ia Hopelijk vond U 
dit goed. 

'84 wordt een belangrijk jaar. Ook voor „WIJ". Net zoals 
de Volksunie bestaat dit blad dan dertig jaar Het begint al 
in de loop van januari met een speciaal jubelnummer, dan 
volgt in april de grote viering en direkt daarna zijn er de 
Europese verkiezingen. In het najaar publiceren wij ons 
boek „30 jaar Volkeunie". Maar onze belangrijkste taak en 
betrachting blijft: wekelijks een degelijk blad maken, 
Vlaanderen ten bate» 

Wij grijpen deze kans aan om U een biezonder goed 
eindejaar en een heel gelukkig 1984 toe te wensen; ge
zondheid, vrede, Vlaamse hardnekkigheid en lieve gene
genheid. 

Uw WIJ-redaktie 

bre legde nog een ander voor 
Vlaanderen bedroevend as-
pekt bloot: het feit dat, na een 
aanvankelijk beloftevolle 
start, de Vlaamse regering 
steeds meer en meer aange
vreten wordt door het Belgi
sche politieke gangreen. Zo
pas heeft de CVP-PVV-
meerderheid in de Vlaamse 
regering — dezelfde meer
derheid die ook centraal de 
plak zwaait — geweigerd om 
de 51-miljardentransaktie 
aanhangig te maken bij het 
overlegkomitee. Had zij dat 
wel gedaan, dan ware de 
goocheltoer van Cockerill-
Sambre minstens voor twee 
maanden opgeschort gewor
den tot wanneer men de ze
kerheid had over het globale 
akkoord, inbegrepen het so
ciale luik. 

Het is niet de eerste keer 
dat de CVP-PVV-meerder-
heid in de Vlaamse regering 
hand- en spandiensten ver
leent aan de centrale rege
ring Ook bij de juli-akkoor-
den zelve was dat reeds ge
beurd. De Vlamingen moeten 
leren leven met het besef dat 
hun eigen regering opgehou
den heeft, hun belangen te 
verdedigen en te behartigen. 

Dit is wel een zeer bittere 
ervaring van 1983. In april-mei 

van dit jaar zag het er naar uit, 
alsof Vlaanderen de toe
komst en Wallonië het verle
den vertegenwoordigen. Bij
na gelijktijdig stonden twee 
dingen in de belangstelling: 
Flanders Technology te Gent 
en het verslag-Gandois over 
Cockerill-Sambre. Het is ech
ter niet zo, dat Vlaanderen 
opstapt naar de toekomst, 
onbelast door het Waals ver
leden. Wel integendeel blijkt 
iedere dag dat de Vlaamse 
toekomst gehypotekeerd 
wordt door het VVaals verle
den. 

De hervormingen die no
dig zijn om daaraan een einde 
te stellen, werden in 1983 met 
afgedwongen, ledere aan
loop daartoe werd verwezen 
naar het zoveelste studiecen
trum 

Het enige lichtpunt in 1983 
was, dat herhaaldelijk bleek in 
welke sterke mate de Vlamin
gen zich rekenschap geven 
van de positie waann ze ver
keren. De belangrijkste wens 
aan de vooravond van 1984 
is dan ook, dat dit gestegen 
Vlaams bewustzijn zich van 
de allereerste gelegenheid 
bedient voor een onmisken
bare politieke ommezwaai. 

tvo 
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Hernieuwing abonnement 
Volgende week vervalt van nogal wat lezers hun abonnement op dit week

blad. Iedereen ontving een uitnodiging tot betaling, maar soms raakte dit 
formulier verloren of vergat men eenvoudigweg de betaling door te geven. 

Daarom publiceren wij nog even ons rekeningnummer. U stort 800 frank op 
rekeningnummer 000-0171139-31 van „WIJ - Vlaams Nationaal Weekblad", 
Barrikadenplein 12,1000 Brussel en U ontvangt een jaar lang ons weekblad, 
recht uit het hart van de Vlaamse opinie. Er bestaat overigens geen tweede 
weekblad dat echt Vlaams-nationaal schrijft. 

En wij kunnen het ons niet voorstellen dat u, met het oog op 30 jaar Volks
unie, de viering van 30 jaar „WIJ" zou willen missen. 

Met dank! 
De redaktie. 

GANSHOF VAN 
DER MEERSCH 

Vóór een paar weken lazen wij in 
de kranten dat er nog eens een 
l<ommissie werd opgericht tot her
vorming van... 's lands instellingen, of 
zo iets... Met grote verwondering 
zagen wij ook de naam van Ganshof 
van der Meersch in dit nieuw koml-
tee. Is de arrogantie van deze man 
dan onuitputtelijk? Nog eens gaat hij 
ons, juristen en niet-juristen, zeggen 
hoe het allemaal moet Wij hebben 
geen les te knjgen van de heer 
Ganshof zeker niet over de grond
w e t evenmin over het strafwetboek. 

De heer Ganshof verplicht ons 
wel te reageren vooral ook omdat wij 
in de uitzending over de „Nieuwe 
Orde" van Maurice De Wilde, haast 
nWs vernomen hebben over deze 
illustere „Vlaming", van Duitse af
komst Ganshof heeft onze grond
wet en ons strafwetboek ontelbare 
keren overtreden. 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v x w . 
Opstel en samenstelling: 
het Icomitee van redakteurs 
(H. De Schuyteneer, Johan Ar-
tois. Pol Van Den Driessche, M. 
Van Uedekerke en Toon van 
Overstraeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk. 
000-0171139-31 van „WIJ', Barri
kadenplein 12. 1000 Brussel. 
CTel. 02-219.49.30). 
Jaarabonnemente 800 fr. 
Halfjaarlijks 475 fr. 
Driemaandelijks 275 fr. 
Losse nummers 22 fr. 
Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel. 
Publiciteitschef: de h. Karel Se
vers, tel. 02-219.49.30, toestel 25 
('s voormiddags) of privé Alsem-
bergsesteenweg 41 b, 1512 
Dworp. Tel. 02-380.04.78. 

Wie een lijstje verlangt van het 
„strafregister" van de heer Ganshof 
kan het gerust bij ons bestellen (zie 
ons adres onderaan). 

Het ergste dat wij de ex-auditeur-
generaal verwijten blijft echter 

1) zijn meineed in het proces Van 
Dieren en ook in het geding van de 
IJzertoren. Deze meineden zijn door 
de pers herhaaldelijk aangeklaagd 
en stilzwijgend door de ere-auditeur-
generaal bekend; 

2) de verklikking van zijn weldoe
ner de oud-minister van Justitie de 
heer Janson. De heer Janson werd 
„opgepikt" en zal zijn leven laten in 
een koncentratiekamp. De heer Jan
son is daar, tot vóór zijn dood, zijn 
stiefzoon blijven beschuldigen van 
verklikking ah mon fils b..." Dit 
vernemen wij van mensen die samen 
met de ex-minister in het Duits kon
centratiekamp hebben verbleven. 

De maat is nu wel vol. Wij wachten 
naar de reaktie van de heer Ganshof. 

Wij hopen ook dat iemand de 
moed zal hebben de heer Ganshof te 
wraken in bovengenoemde kommis
sie. 

Marcel De Boe, 
Duipt 9, 2420 Herentals 

MOEDWILLIG 

Het Dilbeeks Vredesplatform wil 
het laten voorkomen alsof ik niet 
konsekwent zou gestemd hebben in 
de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers na het debat over de al of niet 
plaatsing van kemraketten op Bel
gisch grondgebied van 8 en 9 no
vember jl. daar ik me onthield (wat 
trouwens ook het geval was bij 
andere stemmingen op dezelfde dag, 
ook bij deze die niets te maken 
hadden met kemraketten, dit in af
spraak met staatssekretaris De 
Keersmaeker). 

Dit is een onjuiste voorstelling van 
de feiten daar deze stemafspraak 
van 3 VU-vertegenwoordigers met 
leden van de meerderheid gebeurde 
op verzoek van onze fraktieleider F. 
Baert die hiermee had ingestemd op 
verzoek van betrokkenen omdat het 
geen geheim was dat gans de VU in 
blok, niet alleen als fraktie doch ook 
als partij, gekant was tegen deze 
plaatsing. Aan die onthoudingen zou 
volgens de fraktieleider dan ook 

geen politieke interpretatie worden 
gegeven. 

Meer nog, op de partijraad (het 
hoogste partijorgaan) van 12 novem
ber II. kreeg ik een algemeen applaus 
toen ik hulde bracht aan de drie 
schitterende tussenkomsten van kol
lega's Anciaux, Baert en Van Grem-
bergen tegen de plaatsing van de 
kemraketten. Dit werd het Dilbeeks 
Vredesplatform meegedeeld, er 
werd hen zelfs een uittreksel van het 
verslag toegestuurd. 

Het feit dat het Dilbeeks Vredes
platform probeert om de hierboven 
vermelde onthouding een andere en 
politieke betekenis te geven bewijst 
dat er moedwillig opzet in het spel is 
waarbij op een tendentieuze manier 
de waarheid wordt verdraaid. 

J. Valkeniers, kamerlid 
Dilbeek 

• Heer, 21 jaar en wonende in de 
omgeving van Mechelen zoekt werk 
als technisch bediende, magazijnier, 
algemene onderhoudsman of hulp bij 
boekhouding. Hij is in het bezit van 
een diploma industriële wetenschap
pen A2. Legerdienst volbracht 
Ref.nr. 1006. Belangstellenden kun
nen kontakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal Centrum voor 
mensen met vragen. Ontvoerings
plein 1 te 2800 Mechelen. tel. 
015-20.95.14. Gelieve het referentie-
nummer te vermelden. 

• Heer, 27 jaar en wonende in het 
Mechelse, zoekt een betrekking. Di
ploma regent lichamelijke opvoeding 
en A2 automechanika. Ref. nr. 2009. 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum Voor Mensen 
Met Vragen, Ontvoeringsplaats 1, te 
2800 Mechelen, tel. 015-20.95.14. 

• 38 j . Dr.'s assistente met 2 vol
wassen dochters, viertalig, zoekt een 
gepaste betrekking in het Brusselse 
of in de vierhoek Brussel - Aalst -
Dendermonde - Mechelen. Is ook in 
staat om alle sekretariaatswerk te 
doen. V/oor inL zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr. J. Valke
niers, tel. 02-569.16.04. 

• Jongeman. 23 jaar en wonende 
in het Mechelse, zoekt een betrek
king. Diploma middelbaar onderwijs 
A2 met ondermeer een specializatie 
tuinbouw. In het bezit van een rijbe
wijs C en legerdienst volbracht Ref. 
2002. 

• Jongedame, 20 jaar en wonende 
In de omgeving van Lier. zoekt een 
betrekking als kinder-, bejaarden- of 
sanitair helpster. Ref. nr. 601. 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers. via >iet Vlaams 
Nationaal Centrum Voor Mensen 
Met Vragen. Ontvoeringsplaats 1. te 
2800 Mechelen, tel. 015-20.95.14. 

NIET EENS 
MET DE CROO 

De Beroepsvereniging van het 
Vlaams Kaderpersoneel van Poste
rijen (BVKP) kan zich niet akkoord 
verklaren met de plannen van de 
PTT-minister om in ons land een 
vestiging te bekomen van een privé-
distributienet voor expresse- en an
dere zendingen. 

De beroepsvereniging stelt dat 
het aan de Regie der Posterijen bij 
wet toegekende postmonopoiie ten 
alle prijze moet beschermd worden, 
te meer daar met alle rechtsmiddelen 
moet worden opgetreden tegen die
genen die dat monopolie met de 
voeten treden. De beroepsvereni
ging heeft trouwens reeds enkele 
maanden geleden aan de PTT-minis
ter gevraagd wat hij denkt te onder
nemen tegen degenen die nu al het 
postmonopoiie overtreden. 

De beroepsvereniging is echter 
wel van oordeel dat de expresse-
dienst in ons land een dringende 
reorganizatie behoeft met het oog 
op een snellere bevordering, en zegt 
dat dit kadert in een noodzakelijke 
totale reorganizatie van de brieven-
post waarop de beroepsvereniging 
nu al jaren tevergeefs aandringt 

Voor de beroepsvereniging zijn er 
inderdaad technische noch budget
taire hinderpalen om de snelheid van 
de brievenpost te verhogen. 

Ra^d van Beheer 
van de BVKP, Gent 

DIT MOET OPHOUDEN 

Volgens mij zou het nu toch stilaan 
tot de hele Vlaamse bevolking moe
ten doorgedrongen zijn — tenminste 
als ze met ziende blind is — dat de 
meesten van onze zogenaamde 
Vlaamse (?) kleurpolitiekers eigenlijk 
maar een stelletje keffers en schoot
hondjes zijn die te laks en te laf zijn 
om de Vlaamse belangen verder te 
verdedigen. 

Het hele verlopen jaar hebben wij 
weer eens niets anders meegemaakt 
dan toegevingen tegenover de 
voortdurende Waalse chantage. 
Toegevingen in verband met Cocke-
rill-Sambre, met Happart, Voeren en 
(bijna) alle andere belangen. En kijk 
ook maar eens naar het „proces" 
Snoeck, dat meer op een „vaudevil
le" lijkt! En hoe staat het na bijna 
veertig jaar met amnest ie ' 

Door gedurig onze belangen op te 
offeren en te verloochenen ten voor
dele van het nationaal — en Waalse 
belang en het partij — en eigen 
belang, hebben zij als vertegenwoor
digers van het Vlaamse volk — heel 
Vlaanderen de ene kaakslag na de 
andere helpen toebrengen. 

Daarom ben ik de mening toege
daan dat het nu eindelijk moet ge-
daan geraken met die slinkse stre
ken — en dat alle Vlamingen die 
deze naam waardig zijn, zo rap mo
gelijk hun l<onsekwenties daaruit zul
len trekken, want er is reeds al te 
lang geleuterd geworden! 

G.V., Melle 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönisstelner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
l i s . (gezondheidsbron, 
•wonderbaar in haar helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
memen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acljttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiehsesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enKel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesó'ntsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis 'tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense-
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 
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Anc iaux : 
o n t g o o c h e l d 

Totale 
kapitulatie 

De inkt van het vorige num
mer van dit weekblad was nog 
niet droog toen wij via de radio, 
„het" nieuws vernamen: de CVP-
PVV-meerderheid in de Vlaamse 
Regering heeft geweigerd van 
haar mogelijkheid gebruik te ma
ken om de benoeming van Haf)-
part en de geruisloze kwijtschel
ding van 50 miljard schulden aan 
Cockerill-Sambre te blokkeren! 
Ongelooflijk, maar waar. 

Gaston Geens, voorzitter van 
de Vlaamse Regering, durfde het 
zelfs aan om voor de camera's 
deze beslissing goed te praten. 
Volgens deze CVP'er kan men 
geen klachten tegen bendeleider 
Happart inbrengen en moet men 
het 50 miljard-geschenk aan CS 
aanvaarden, vermits er „op
schortende voorwaarden" aan 
verbonden zijn! Op de pertinen
te vraag van BRT-kollega Daniël 
Buyie of het reeds in het verle
den gebeurd was dat CS, bIj het 
niet nakomen van verplichtingen, 
geld had teruggestort, wist 
Geens geen antwoord te formu
leren, 't Zal wel weer de schuld 
van BuyIe zijn... 

VU-voorzitt'er Anciaux heeft 
onmiddellijk zijn bittere ontgoo
cheling over deze totale kapitula
tie van de CVP en PVV uitge
sproken. Vic Anciaux is van me
ning dat het de plicht van de 
Vlaamse Regering was deze 
dossiers als belangenkonflikt 
aanhangig te maken bij het over-
legkomitee regering-executie
ven. Maar andermaal heeft de 
CVP-PVV-meerderheid in de 
Vlaamse regering duidelijke 
Vlaamse belangen opgeofferd 
aan partijpolitieke overwegingen 
en berekeningen 

„Geef de Vlaamse Regering 
een nieuwe voorzitter", zal Ge
meenschapsminister Schiltz ge
preveld hebben op Kerstnacht.. 

Geens 
denkt 
Belgisch 

Beschermheer 
Vorige week donderdag be

stond de Vlaamse Regering pre
cies twee jaar. In een vraagge
sprek heeft de voorzitter van 
deze Executieve, de CVP'er 
Geens, een balans opgemaakt. 
Volgens Geens is het resultaat 
positief. 

Op de vraag of de Vlaamse 
Regering wel over voldoende 
middelen beschikt (nvdr. slechts 
75 miljard to 1.500 miljard voor 
de Belgische regenngl), ant
woordt Geens ontwijkend. Hij 
stelt dat de voornaamste taak 

van de Executieve erin bestaat 
wetgevend werk te verrichten 
Allemaal goed en wel, maar wat 
indien er geen centen zijn om 
deze mooie wetten in daden om 
te zetten"? Evalueer maar eens 
kritisch de resultaten van „Flan
ders' Technology": tal van pro-
jekten konden niet doorgaan uit
gerekend door geldgebrek! Ook 
over de aanhoudende konflikten 
binnenin de Vlaamse Regering 
doet Geens uiterst vaag... omdat 
hij verdraaid goed weet dat hij
zelf daar telkens aanleiding toe 
geeft. 

En uit het antwoord op de 
vraag of hij ooit nog nationaal mi
nister hoopt te worden, sijpelt 
zijn verlangen door om straks 
weer Belgische verantwoorde
lijkheid te dragen. Geens is altijd 
een unitarist gebleven en als 
voorzitter van de Vlaamse Rege
ring hoedt hij zich potten te 
breken tegenover die Belgische 
gezagsdragers. 

Kortom, Geens neemt telkens 
die Belgische regering in be
scherming en zou liefst van al 
weer Belgisch ministerke spelen. 
Ten koste van wat dan ook... 
zelfs ten koste van de Vlaamse 
belangen! 

Unitaire 
duivels 

De lezing die VU-gemeen-
schapsminister Schiltz vorige 
week hield vóór het seminarie 
voor produktiviteitsstudie en -on
derzoek over „Leidt ekonomisch 
separatisme tot een katastrofe?" 
zorgt voor de nodige reakties. 

Dat deze lezing bron van dis-
kussie (en van ergernis) zal zijn, 
laat weinig twijfel. De voorzitter 

DEZE 
VJEEK DifigL 

leder van ons heeft op zijn 
manier Kerstmis gevierd. 
Wellicht kenden we allen, al is 
het maar één moment van 
bezinning en inwendige vrede. 
Even stilte in deze jagende tijd. 
Even nadenken over verleden 
en toekomst Even bleef de 
wereld roerloos rondom ons 
en waren we in staat onszelf 
te zien in relatie met onze 
naaste omgeving. Ik weet dat 
het een illuzie is, maar ik wens 
je die Kerstvrede gedurende 
heel het komende jaar. 

Met Kerstmis staan we voor 
een nieuw begin. De gods
dienst heeft zich immers 
ingeplant in het natuurlijk 
pwoces Rond Kerstmis en de 
jaarwisseling beleven we de 
zonnewende. Het tijdstip 
waarop het licht nieuw leven 
doet ontkiemen. Hoe machtig 
•ook de mensheid met 
wetenschap en technotogische 
vooruitgang is, hoe wreed en 
vernietigend het menselijk 
oorlogsgeweld ook moge dood 
en vernieling zaaien, nooit zal 
de mens de kracht evenaren 
van de natuur en het natuurlijk 
spel van ecologische 
wisselingen en evenwichten 
volledig kunnen verbreken. 
Daarvan ben ik overtuigd. 
Daarom blijf ik optimist 
ondanks de sombere dreiging 
die het voorbije jaar heeft 
overschaduwd. 

Dit voorbije jaar heeft ons 
volk geen baat gebracht 
Integendeel. We zullen 1983 
blijven gedenken als een 
zwarte bladzijde in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd. De klok van 
het federalizeringsproces werd 
door de Belgische macht
hebbers met brutale rukken 
teruggedraaid. Zelfs'wat van 
Vlaamse zelfstandigheid 
verworven scheen, werd in 
grote mate weggevaagd, 
alleszins genegeerd en niet 
uitgevoerd. De onmacht van 
Vlaanderen Is wellicht het 
meest opvallende kenmerk van 
1983. Onmeedogend werd het 
mistgordijn opzij geschoven en 
kwam de illuzie van een 
Vlaamse regering bloot te 
liggen Zij wist wel goed welke 
prioriteiten dienden voorop 
gesteld, maar zij beschikte 
noch over fiet geld noch over 
de middelen om haar inzichten 
in politieke daden om te zetten. 
Vlaanderen kon niet beletten 
dat de ramp van de 
werkloosheid toenam, dat haar 
industriële struktuur aftakelde, 
dat heel wat mensen naar de 
armoede werden gedreven. 
Intussen diende elk Vlaams 
gezin, op één jaar tijd, 
gemiddeld 45.000 frank in te 
leveren zonder enig uitzicht 
Intussen werden miljarden 
verspild in één Waals bedrijf. 
Intussen werd Vlaanderen 

mateloos vernederd in Brussel, 
de randgemeenten en de 
Voerstreek. In één woord: 
Vlaanderen werd in 19^3 
beroofd en geslagen 
Vlaanderen werd door het 
Belgisch systeem op afstand 
gehouden van zichzelf 

En toch weet ik dat deze 
knoeiboel onmogelijk kan 
blijven duren Er is een grens 
aan het Vlaams geduld. Met 
mijn vingertoppen voel ik aan 
dat de onrust en de weerstand 
groeien. Het is de plicht van de 
Vlaams-nationalisten gedaan te 
maken met het lankmoedig 
aanvaarden van onrecht We 
moeten optimist blijven en de 
uitweg wijzen. We moeten 
ervan overtuigd zijn dat de 
hoop en de droom van 
duizenden Vlamingen, die voor 
hun volk alles veil hebben 
gehad en nog steeds het 
beste van hun krachten wijden 
aan de zaak van hun volk, 
dichtbij hun vervulling staan. 

Ook dit wens ik je in 1984. 

Vic ANCIAUX 

van de Gene die Bankmait 
schappij (de „Société Générale") 
repliceerde de avond zelf en 
sprak zich radikaal uit tegen een 
opgesplitste ekonomie in België. 
Hij ontpopte zich als een rabiaat 

Schiltz 
opende 
het debat 

unitarist en een hartstochtelijk 
verdediger van het ene België 
Dit feit zal op zichzelf weinig 
verwondering wekken De „So
ciété" is al van bij het ontstaan 
van België één van de stevigste 
Belgicistische bolwerken. En, ge
holpen door haar vele „kontak
ten" en relaties, is deze financiële 
maatschappij er tot op heden 
mee in geslaagd een echte regio-
nalizering ook echt tegen te hou
den 

Maar dat deze bankvoorzitter 
de nuchtere feiten ontkent is met 
korrekt Hij durfde het zelfs aan 
de eennchting-transfers, die van
daag onmiskenbaar bestaan tus-

_en VId—ndc. en en Wa. n.e, .n 
vraag te stellen.-Hij pleitte voor 
een betere funktionering van de 
huidige instellingen. Alsof nog 
met bewezen is dat die Belgi
sche instituten nu precies niet 
kunnen en ook nooit meer zullen 
kunnen werken! 

De unitaire duivels zijn hier
mee losgelaten en wij, nationalis
ten kunnen ons verwachten aan 
een keihard eïndoffensief... 

Afscheid 

Maurits Coppieters, gewezen 
VU-p)arlementair en ex-Europar-
lementslid, heeft nu ook ontslag 
genomen als VU-gemeente-
raadslid in St-Niklaas. Hij blijft 
wel voorzitter van het Nationaal 
Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking en bestuurslid 
van Pax Chnsti. 

Wij hopen volgende week met 
deze biezonder merkwaardige 
Vlaamsnationalist een vraagge
sprek te kunnen hebben. Ontel
baar veel mensen werden door 
zijn begeesterende boodschap 
aangesproken en zijn heengaan 
uit de aktieve politiek zal door 
velen, hoe dan ook, als een ver
lies worden aangevoeld. 

WIJ iiuuueii crciciii iviciurits 
„dank je" te zeggen, eenvoudig
weg, maar heel oprecht! 

Ontzet 
De Raad van State heeft vrij

dagmorgen de verkiezing gean
nuleerd van verschillende politie
ke mandatanssen (effektieven 
en opvolgers) van het O C M W 
van Wezembeek-Oppem. Deze 
ve'-kozenen hadden geweigerd 
gevolg te geven aan het verzoek 
van de Raad van State om een 
bewijs te leveren van hun kennis 
van het Nederlands. 

Eindelijk wordt hiermee recht 
gedaan. Het is inderdaad on
denkbaar en onduldbaar dat poli
tieke verantwoordelijken met 
eens de taal van de plaatselijke 
bevolking spreken. 

Happart 

straks 

ontzet? 

De Vlaamse Voerenaars wil
len nu van de Raad van State 
eenzelfde uitspraak horen over 
Happart Zij menen terecht dat 
deze agitator moet bewijzen dat 
hij Nederlands kent Ondertus
sen heeft Happart de raadsleden 
samengeroepen om zondag a.s., 
1 januan, zijn aanstelling tot bur
gemeester vast te stellen. 

Hofielijk zal ook in Voeren het 
recht zegevieren en wordt Hap
part vlug uit zijn ambt ontzet.. 

VU op TV 

De Vlaams-Nationale Om-
roepstichting brengt morgen, 
30 december, op het eerste 
BRT-televisienet van 19 u. 10 tot 
19u. 40 haar 21ste uitzending 
van dit jaar, met volgende onder
werpen-

• een reportage over „Wapen
handel" in de reeks „Europa '84" 
m.m.v. Piet Wittewrongel van het 
Aktiekomitee tegen Wapenhan
del, kamerlid Willy Kuijpers en 
VU-europarlementslid Jaak Van-
demeulebroucke; 

• een portret van een apart 
kunstenaar, onder de titel „Teder 
is liefde", 

• een nieuwjaarsboodschap 
van V IC Anciaux, algemeen VU-
voorzitter; 

• een reportage in de reeks 
„Vlaanderen vandaag" over 
zandtapijten, onder de titel 
„Zandschilderkunst: naar een 
nieuwe toekomst?", m m v Ro
ger De Boeck, zandkunstschil-
der. 



w^t 
Kado 
of diefstal 

't Is er natuurlijk de tijd voor. 
Rond Kerstmis en nieuwjaar 
geeft men traditioneel geschen
ken aan wie men liefheeft. Noch
tans dwingt de krsis velen tot so
berheid. 

Het is genoegzaam bekend 
dat de Belgische regering vooral 
het Waalse landdeel liefheeft Dit 
bleek het hele jaar door. Maar 
ook bij de jaarwisseling is dit 
duidelijk geworden. Het kabinet 
scheldt Cockenll-Sambre zo
maar eventjes 51 miljard schul
den kwijt. Dit IS één van de 
konsekwenties van. het voor 
Vlaanderen rampzalige staalak-
koord van 26 juli jl Door deze 
„operatie" wordt de staat voor 
96 % eigenaar van deze onder
neming... waarvoor de privé-sek-
tor geen frank meer veil heeft. 

En alsof dit nog niet genoeg 
was, is men nu nog eens op zoek 
naar 27 miljard frank vers geld. 
Het laat weinig twijfel dat ook 
deze duizenden miljoenen met 
nationale (dus vooral Vlaamse) 
middelen zullen betaald worden. 

Ondertussen is er van het met 
luide trom aangekondigde „so
ciaal pakt" en referendum bij CS 
nog steeds mets in huis geko
men. Vlaamse arbeiders en be
dienden hebben tijdens het 
voorbije jaar ontzettend veel in
geleverd, voorts werden tiendui
zenden Vlamingen in 1983 werk
loos en als extraatje mogen zij 
nu nog eens opdraaien voor het 
hopeloze Cockerill-Sambre, 
waar tot op heden niemand inle
verde! 

Een schandalig duur kado.. 
dat eigenlijk meer lijkt op een 
laffe diefstal! 

BPS-Kerst 
„Als beweging opgericht door 

jonge SP-militanten ter bevorde
ring van de verstandhouding tus
sen Vlaamse en Franstalige so
cialisten, lijkt de kerstperiode 
voor de Belgische Progressieve 
Socialisten (BPS) geschikt om U 
mee te delen dat de meerder

heid van de SP-militanten wenst 
dat de PS en SP ophouden met 
kommunautaire polemieken en 
een nieuwe hechte samenwer
king starten." Dit is de aanhef 
van de „Kerstboodschap" der 
BPS aan Van der Biest, de frak-
tievoorzitter van de Waalse soci
alisten. Deze frankofoon werkte 
zich vóór enige weken in het 
nieuws toen hij de SP als een 
„linkse Volksunie" bestempelde. 

De unitanstische, reaktionaire 
kliek van „BPS" rept zich nu om 
dit incident te doen vergeten. 
„De SP is natuurlijk geen „linkse 
VU". Zowat niemand in de SP 
heeft sympatie voor deze partij," 
schrijven de BPS-stuurgroeple-
den. Wij kunnen Van der Biest 
alvast geruststellen: ook binnen 
de VU koestert niemand enige 
sympatie voor de rode kamera
den. Dat de SP nogal wat stand
punten van de VU, schoorvoe
tend, moet bijtreden is echter 
ook een feit. 

Wat echter wel benauwend 
blijft is de vaststelling dat binnen 
de Vlaamse socialisten een ra
biate kern (die schijnbaar aan 
uitbreiding toe is) blijft ijveren 
voor een sterke unitaire, socialis
tische partij in België. De scha
mel ontluikende „rozen" van 
Vlaamsvoelendheid binnen de 
SP-fraktie dreigen vertrapt te 
worden door de Belgicisten. En 
dit blijft, hoe dan ook, een voor 
Vlaanderen nefaste ontwikke
ling... 

Nattigheid 
Manu Ruys, hoofdredakteur 

van „De Standaard", voelt nattig
heid. Uit zijn zaterdagse rubriek 
„Van kamerleden en senatoren" 
kon men de ongerustheid in 
CVP-middens heerlijk opsnui
ven. „De Vlaamse kristendemo-
kraten zullen het niet gemakke
lijk hebben om straks — voor 
vele punten — de kiezer van hun 
gelijk te overtuigen". Ruys eva
lueerde aldus op een treffende 
manier een week parlementair 
werk, waarbij de CVP opnieuw 
een mal figuur sloeg. Zij beging 
de ene flater na de andere: Hap
part de borrelwet de huurwet, 
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Paus Johannes-Paulus II heeft in zijn jaarlijkse kerstboodschap een heftig pleidooi gehouden tegen de 
bewapeningswedloop: „De ongehoorde bedragen die aan bewapening worden besteed kunnen beter voor 
de bestrijding van de honger in de wereld worden gebruikt Een klein deel van de daarvoor uitgegeven 
middelen zou al volstaan om voor voedsel te zorgen en de hongerdood van talloze kinderen te voorkomen". 
Is het vermetel te hopen dat de droom van deze kerkelijke leider in '84 een beetje werkelijkheid wordt? 

Cockerill-Sambre, de energiepo-
litiek, enz... Telkens beet de CVP 
in het zand. 

Deze editorialist stelde verder 
op een voor de CVP biezonder 
pijnlijke wijze ook de CVP-partij-
diktatuur aan de kaak: „Alleen 
Nora Staels mocht van de partij
leiding zich onthouden bij de 
stemming. (Eigenlijk wilde zij te
genstemmen, maar dat werd 
haar verboden)". Ook m.b.t. Hap
part krijgt de CVP een standje-
„De CVP had nooit mogen dul
den dat het benoemingsbesluit 
aan het staatshoofd werd voor
gelegd". 

Het CVP-politburo zal nu 
waarschijnlijk op haar beurt gro
te Manu een standje geven... 
Immers, wiens brood men eet, 
enz... Ondertussen heeft men 
het toch eens van iemand an
ders gehoord. 

DE VU-jongeren van Limburg 
waren de jongste dagen 

biezonder aktief. Eén van hun 
akties bestond erin t ie Limburg
se excellenties Vreven en Aerts 
een „bezoekje" te brengen. 

Op de foto ziet men het be
stuur van VUJO-Limburg aan de 
deur van staatssekretaris Aerts. 
Zij drukten hun ontgoocheling 
uit over het feit dat ..U als rege

ringsverantwoordelijken vanuit 
Limburg niet verhinderd hebt 
een Franstalige te benoemen als 
burgemeester van een Neder
landstalige gemeente. Wij wijzen 
u op de werkelijke en symboli
sche vernedering van het 
Vlaamse volk door de benoe
ming van Happart". 

Voorts stelden zij terecht dat 
Limburg nog op vele andere 

punten benadeeld wordt „Dit 
staat in schril kontrast met ande
re ministers die het gebied waar 
ze verkozen werden met biezon-
dere aandacht verzorgen". 

Tijdens de kerstnacht werden 
amnestiepamfletten rondge
deeld en op 26 december nam 
VUJO-Limburg deel aan een 
vredesbetoging. 

Amnestie 
Als protest tegen het uitblij

ven van amnestie hebben leden 
van het Taalaktie Komitee 
(TAK), samen met kernen van 
de Volksuniejongeren, tijdens de 
voorbije Kerstnacht- vreedzaam 
aktie gevoerd. Onder het motto 
„Amnestie is vrede" werd ge
vraagd een kaars voor het raam 
te zetten Ook werden ballons 
en spandoeken aangebracht, 
korte fakkeltochten gehouden, 
foto's van Dr. Borms verspreid, 
enz... 

Op het einde van de midder-
nachtmis werden over het hele 
Vlaamse land zo'n 200.000 pam
fletten uitgedeeld waarin de 
brief, die TAK aan de paus heeft 
geschreven, stond afgedrukt. In 
dit schrijven (dat wij vorige week 
in ons blad afdrukten) wordt de 
paus gevraagd bij zijn bezoek 
aan Vlaanderen in 1985 een kris-
telijke oproep van vergeving en 
verzoening tot de natie te rich
ten. 

Breekpunt 
bereikt 

„Het breekpunt is bereikt!", is 
de titel van het hoofdartikel van 
het maandblad „Raak". „Raak" is 
het orgaan van de KWB (Kriste-
lijke Werknemersbeweging). 

In dit artikel wordt de verhou
ding tussen CVP en ACW kri
tisch bekeken. En de redaktie 
van dit blad is ongewoon hard. 
„De kristelijke arbeidersbewe
ging moet openlijk en duidelijk 
stelling nemen, niet in raadsels 
spreken of zich hullen in diplo
matieke stellingnamen die ACW-
mandatarissen 's anderendaags 
in hun krant kunnen lezen en 
waaruit zij mogen gissen wat van 
hen verwacht wordt onwetend 
van wat tussen ACW-leiders en 
CVP-leiders besproken en gere
geld werd". Van interne demo-
kratie en inspraak gesproken.. 

Vooral de fiskale amnestie en 
het „bevrijdend maken van de 
roerende voorheffing" ligt de 
KWB, terecht, zwaar op de 
maag. „En voeg daarbij dan nog 

het onaanvaardbaar liberaal ont
werp van huurwet en de mistige 
CVP-stellingname (waarin het 
ACW-standpunt werd weggene
pen) tijdens het parlementair de
bat over de al dan met opstelling 
van de kerntuigen. Dan is voor 
de KWB de kruik al te lang te 
water gegaan en is hij aan het 
breken " 

De KWB-leiding heeft over
schot van gelijk wanneer zij de a-
sociale, neo-liberale politiek van 
het kabinet Martens verwerpt. 
Het IS moedig kntiek te uiten in 
het maandblad. Maar wij vragen 
ons toch af wanneer de enig 
logische konklusie ook echt 
wordt getrokken: het breken van 
de ACW-vertegenwoordigers 
met de vermolmde CVP-top? 
Hoeveel slagen moet men nog 
inkasseren vooraleer men terug
slaat? 

Privé-militie 
De „Action Fouronnaise", dit is 

de frankofone Voerense knok
kersbende van José Happart, is 
„verontwaardigd" over de straf
maat die de Antwerpse krijgs
raad uitsprak tegen de drie 
Vlaamse beroepsmilitairen die 
tijdens de zomer vuurden op 
een frankofoon café. 

Dit grenst aan het ongelooflij
ke. De „Action Fouronnaise", een 
terreurbende van het laagste al
looi, die meent dat er te licht 
bestraft wordt?! Nu weet ieder
een dat uitgerekend deze troep 
Happart-agitatoren tal van onbe
strafte w a n d a d ^ tegen Vlamin
gen op haar aktief heeft. Daaren
boven loopt nu reeds langer dan 
drie jaar een proces tegen één 
van de AF-aanhangers die om 
precies dezelfde feiten, namelijk 
het lukraak schieten op mensen, 
terecht staat Snoeck Van twee 
maten gesproken. 

Indien Happart op 1 januari 
ook écht benoemd wordt, dan 
mogen de Vlamingen zich aan 
het ergste verwachten. Een ben
deleider die de openbare veilig
heid moet waarborgen, daarin 
bijgestaan door de gemeentelij
ke politie en de „Action Fouron
naise". 
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Minister Schiltz maakte kosten-batenanalyse 

Belgische boedelscheiding 
enige krisisuitweg 

Er is in het afgelopen jaar niet veel ingrijpends veranderd in dit land. Zeker niet 
ten goede. En zeker niet in het voordeel van de Vlaamse gemeenschap. 

De krisis blijft, ondanks forse inleveringen, en dan in hardste mate door de 
zwakste groepen, tergend aanslepen. De donkere tunnel vertoont nog geen ein
de. Wel integendeel; de processie van Echternach vertraagt nog. 

Waar de Belgische rijksschuld in de voorbije jaren toenam tot het fabuleuze 
cijfer van 4 biljoen, zijn er nu de prognoses dat op amper twee jaar tijd daar nog 
eens één biljoen schuldvorderingen zullen bijgeboekt worden. 

DE Leuvense ekonomen 
becijferden dat Vlaan
deren in de periode van 

75 tot '81 nog een overschot 
van 29 miljard kon boeken. Ook 
dit lichtpunt is gedoofd; Vlaande
ren wordt mee de Belgische 
schuldendieperik ingesleurd. 

Het IS hoog tijd voor een 
ingrijpende terapie, of we drei
gen voor onbepaalde tijd dra
gers te worden van de rode 
lantaarn in West-Europa. 

In dit weinig appetijtelijk per-
spektief heeft minister Hugo 
Schiltz zopas, in een lezing voor 
het Genste seminarie voor pro-
duktiviteitsstudie en -onderzoek 
een kosten-batenanalyse ge
maakt van een ekonomisch se
paratisme. Deze denkoefening 
maakte vanzelfsprekend ophef 
omdat professor Schiltz, expert 
in fiskale wetgeving, de toe
spraak ook hield met zijn gezag 
als gemeenschapsminister. Dus: 
veel meer dan een vrijblijvende 
akademische denkoefening. 

Partner kiezen 
Hugo Schiltz wees er aller

eerst op dat bij gewoon federa
lisme de residuaire bevoegdheid 
(of de bevoegdheid over de ver
deling van de bevoegdheden) 
blijft berusten bij het centrale 
gezag. 

We weten nu onderhand ge
noeg wat zulks voor de Vlaamse 
gemeenschap in België bete
kent. Bij konfederalisme krijgen 
de deelgebieden meer armslag. 
Maar het is pas bij rechtlijnig 
separatisme dat de volksge
meenschap autonoom en met 
staatsmacht kan optreden. 

Dit belet dan niet dat nader
hand eventueel een groter eko
nomisch samenwerkingsver
band kan aangegaan worden, 
hetzij met de Waalse staat en/of 
met een andere Bleu-partner. 
Men kan ook ijveren voor een 
sterkere ekonomische slag
kracht in een tot Europa der 
regio's omgevormde Europese 
gemeenschap, maar zoals de po
litieke kaartenC zeker na de mis
lukking van de top in Athene nu 
liggen) behoort die oplossing 
voor de Vlaamse gemeenschap 
tot de wereld van de dagdrome-
rij. 

Immobilisme 
Om een krisisuitweg te vinden 

dient uitgegaan te worden van 
de kwalen die ons in de Belgi
sche staat overmannen Het hui
dig regime is er één van een toe
nemende onregeerbaarheid, im

mobilisme, verspilzucht veroor
zaakt door de „kompensatie-
techniek" met de eindeloze 
budgettaire gevolgen vandien, 
inclusief de sluipende ondergra-
vnq van het ma ktpk nomsche 

draagvlak". Vertrekkend van die 
miseriefeiten zou men kunnen 
opwerpen dat verwezenlijkingen 
van ekonomisch separatisme 
ons in een nog groter hachelijk 
avontu zou kunnen s orten. 

De slotsom van de kosten-
batenanalyse van het ekono
misch separatisme, gedaan door 
minister Schiltz is nochtans for
meel: de hypotese van een onaf
hankelijk Vlaanderen houdt 
meer voor- dan nadelen in. 

Budgettaire toestand, rente
peil, sociaal klimaat, politieke sta
biliteit zouden vermoedelijk 
voordeliger uiteenvallen. De han
delsstromen zouden zeker, maar 
overwinbare, problemen kunnen 
stellen. De internationale krediet
vaardigheid zal bijlange met na
delig beïnvloed worden, na een 
overgangsperiode evenwel. 

De „Belgische ekonomie" is nu 

Dat nu onderhand reeds twee jaar een Vlaamse regering aan het werk is, kan niet negatief 
genoemd worden. Evenwel begint het negatieve uitwerkingen te hebben als die regering zich 
gaat vergenoegen met de krappe budgettaire en politieke armslag, die in de loop van het 
voorbije jaar trouwens nog werd ingekrompen door Martens V. 

Het mistgordijn van Martens V 

reeds een ekonomie met twee 
snelheden geworden. De ekono
mische en politieke ontwikkelin
gen in Vlaanderen en Wallonië 
lopen sterk uiteen. Vlaanderen 
presteert beter, produceert be
ter, boekt weliswaar voortaan 
ook budgettaire tekorten maar 
houdt uiteindelijk de feitelijke 
„Belgische monetaire unie" in 
stand door massale geldtrans-
ferts naar het Waalse gewest. 
Normaal zou zo'n ekonomische 
toestand moeten leiden naar 
grote inkomensverschillen tus
sen de gewesten Maar ook dit 
wordt tegengegaan door enor
me subsidiëring én onder meer 
transferts van de geldmiddelen 
voor sociale zekerheid. 

De gedwongen financiële soli
dariteit in het huidig staatsver
band kan de Vlaamse gemeen
schap met langer meer opbren
gen, tenzij ingestemd wordt het 
plegen van roofbouw op sociaal-
ekonomisch gebied in eigen ge
west! 

Ook al zou bij ekonomisch 
separatisme de Waalse handels
partner (die er voor ons een 
belangrijke is) negatieve maatre
gelen nemen zoals bij voorbeeld 
afremming van handelsrelaties, 
dan nog zou Vlaanderen geen 
welvaartverlies lijden gezien 
meteen reeds drastisch be
spaard wordt door stopzetten 
van budgettaire transferts van 
Vlaanderen naar Wallonië (nu 
zo'n 5 procent van het Vlaams 
regionaal produkt...). 

Ook zou het Vlaams spaarwe
zen volstaan om eigen regionale 
tekorten te financieren, zodat 
Vlaanderen met zou moeten op
draaien voor leningen in het bui
tenland. Vermits anderzijds het 
begrotingsprobleem in Vlaande
ren minder groot zou worden 
dan in het huidig Belgisch staats
verband, zou ook de rentestand 
in de Vlaamse staat kunnen da
len. Wat meteen onze konkur-
rentiekracht vergroot en de alge
hele ekonomische heropleving 
een ferme injektie geeft Enzo-
verder. 

Zolang we blijven aanmodde
ren met de manke staatshervor
ming van 1980, zolang zal de 
krisisuitweg onhaalbaar veraf 
blijven liggen. 

(hds) 

De eerste regeringsmededeling van de premier 
kondigt zich aan. Na de koning blijft inderdaad de 
tweede in bevel zich onverminderd geroepen te voe
len om 's lands solidariteit af te kondigen en te beplei
ten; vooral aan het adres van de Vlamingen. 

Ook in '84 zal opnieuw met statistieken van de 
OESO en andere gezaghebbende cijferaars als 
mokerslagargument, getracht worden de „dierbare 
landgenoten" ervan te overtuigen dat het inleverings-
beleid van Martens V nu echt wel de minst slechte 
krisisuitweg biedt die er voor de Belgische onderda
nen nog overblijft 

M ET statistieken en cij
fers kan „alles" bewe
zen worden. Het ge

bruik van overdonderende cijfer
gegevens IS vooral goed voor 
het optrekken van het gewenste 
mistgordijn, én vooral voor het in 
de coulissen houden van de in
middels vergeten goede belof
tes. 

Bij voorbeeld: het inknmpen 
van de zogenaamde niet-samen-

drukbare uitgaven. 
Waaronder het alsmaar uit

stellen van het voorgenomen re
ferendum bij Cockerill-Sambre 
om in deze miljarden verliesla
tende Waalse staalvestiging de 
loonkosten te drukken. Zoals in 
tientallen Vlaamse bedrijven in
middels reeds wel drastisch is 
gebeurd. 

Welnu, aan de hand van de of
ficieel gekende regeringsvoor-

nemens, heeft de organizatie 
voor Ekonomische Samenwer
king en Ontwikkeling (de OESO) 
in haar herfstprognose becijferd 
dat weliswaar volgend jaar in 
ons land een schuchtere kon-
junktuur-heropleving kan optre
den, maar dat globaal genomen 
het regeringsbeleid niet van aard 
is om de zwaarste kwalen weg 
te werken. 

Zoals: de heropwakkerende 
inflatie en de sociaal-desastreu
ze werkloosheid die met 15 pro
cent van de werkende bevolking 
één van de hoogste percenta
ges van de Westerse industrie
landen blijft scoren 

Allicht zal Martens bij de jaar
wende andere voor zijn beleid 
gunstiger cijfers halen uit ditzelf
de OESO-rapport. En, zeer ze
ker zal dit citaat in geen enkele 
regeringsmededeling aange
haald worden: „de objektieven 
die de Belgische autoriteiten zich 
voor 1984 hebben gesteld zijn 
erg ambitieus en er bestaat een 
risico dat een poging om een te 
snelle aanpassing door te voe

ren, wegens haar deflatoire 
weerslag contra-produktief zou 
werken." 

In klare taal: zelfs met het 
reeds geleverde inkomensoffer 
zou morgen de kompetitiviteit 
van onze bednjven andermaal 
kunnen in het gedrang komen. 

Een maat voor mets dus? Die 
vraag stelde zopas ook het 
Vlaams Ekonomisch Verbond in 
zijn wekelijkse „Snelberichten". 
De Mekontend-meter van het 
VEV zal Martens zeer zeker in 
het publiek met aanhalen. Die 
Mekontend-meter (die de infla
tiekoers bevat, de grootte van 
de werkloosheid, het deficiet op 
de overheidsbegroting, en de 
buitenlandse schuld) blijft im
mers onwrikbaar op rood staan. 
Ook de herfstprognose van de 
EG-kommissie voor de ekonomi
sche scores van ons land in '84 
blijft onheilspellend 

Hoe lang reeds is de institutio
nele Belgische kwaal gekend? 
En: hoe lang nog blijven Vlaamse 
politici hardhong voor de 
Vlaamsnationalistische reme
dies'' 
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Guido Van In 

„Huur en verhuur met 
gemengde gevoelens" 

Met het nieuwe jaar zal het niet ontbreken aan wensen, beloften en geschen
ken. Ook de regering heeft iets in petto. Op 1 januari worden een aantal nieuwe 
bepalingen van kracht, die de verhoudingen tussen verhuurders en huurders 
grondig zullen beïnvloeden. 

Zoals zijn kollega Frans Baert in de Kamer, verwoordde Guido Van In de in
zichten van de Volksunie in de Senaat We vroegen hem een bondige schets 
van de nieuwe reglementering, alsook een opsomming van de belangrijkste kriti
sche bedenkingen. 

V OOR een goed begrip 
moet erop gewezen 
worden dat de nieuwe 

huurwet zowel bepalingen om
vat die definitief zijn, als een 
reeks tijdelijke overgangsbepa
lingen. 

Een blijvend karakter heeft 
het artikel dat stelt „elke over
eengekomen aanpassing van de 
huurpnjs te doen verlopen vol
gens de formule: basishuurprijs 
vermenigvuldigd met het nieuwe 
indexcijfer van de konsumptie-
prijzen en gedeeld door het aan-
vangsindexcijfer". 

Essentieel is dat de aanpas
sing van de huurprijs vooraf 
moet blijken uit het kontrakt en 
slechts éénmaal per jaar mag 
gebeuren op de dag dat de huur 
een aanvang nam. Ook de basis
huurprijs moet blijken uit de 
overeenkomst of uit een gerech
telijke uitspraak. 

Met kosten en 
lasten mag geen rekening ge
houden worden. Het nieuwe in
dexcijfer IS het cijfer van de 
maand die voorafgaat aan de 
huuraanpassing. Met het aan-
vangsindexcijfer wordt gedoeld 

op dat van de maand die vooraf
gaat aan het kontrakt 

Ook definitief 
Ook definitief is de bepaling 

over de aanrekening van kosten 
en lasten als supplement van de 
huurprijs. Deze aanrekeningen, 
zoals licht en verwarming, moe
ten beantwoorden aan werkelij
ke uitgaven. Voorziet de huur
overeenkomst echter vaste be
dragen, dan dient men zich daar
aan te houden. 

Frans Baert „De nieuwe huurwet is een erg zwakke basis voor een nieuw huurrecht Bij de huurders 
heerst grote ongerustheid. De overheid moet het algemeen belang als richtsnoer aanhouden. Dat betekent 
dat ZIJ soms rechtmatige tegenstrijdige belangen moet verzoenen, en daarbij biezondere aandacht hebben 

voor de minst beschermde groep" 

Inzake de plaatsbeschrijving 
valt te onthouden dat zowel 
huurder als verhuurder deze 
kunnen aanvragen binnen de 
maand na de aanvang van de 
huur Bij gebrek aan akkoord is 
er de vrederechter. Uiteraard 
verplicht een plaatsbeschrijving 
de huurder tot „teruggave van 
het gehuurde in de staat waarin 
het is beschreven, tenzij ouder-
domssleet of overmacht". 

Nieuw IS de richtlijn dat de 
borgsom of de huurwaarborg 
moet geplaatst worden op een 
rekening ten name van de huur
der De verhuurder mag dan zijn 
vorderingen tegen de huurder 
op het aktief van de rekening 
verhalen, maar: over de rekening 
mag enkel beschikt worden bij 
gezamenlijk akkoord of bij een 
uitspraak van de rechter. 

Tot slot kan, in geval van op
zegging of beëindiging van de 
huur, bij de vrederechter om een 
verlenging van de termijn ver
zocht worden. Voorwaarde is 
dat de huurder het onroerend 
goed bewoont Bovendien moet 
het verzoek steunen op „buiten
gewone omstandigheden" en 
mag de verlenging met meer dan 
één jaar bedragen. 

Als overgang 
Eerstens zijn er een aantal 

overgangsbepalingen inzake de 
aanpassing van de huurprijs. Een 
onderscheid wordt gemaakt tus
sen de huurovereenkomsten die 
vóór en na 1 januari 1981 wer
den afgesloten. In het eerste 
geval mag de huurprijs volgens 
de hoger beschreven formule 
aangepast worden op de ver
jaardag van de laatste door de 
wet toegestane aanpassing of, 
zo die met bekend .is, op 1 januan 
1984 Voor recentere overeen
komsten mag de verhoging 
doorgevoerd worden op de ver
jaardag van het begin van de 
overeenkomst 

Ook de mogelijkheid van 
huuropzeg krijgt tijdelijke bepa
lingen mee. Overeenkomsten 
van onbepaalde duur en afgeslo
ten voor 1 januan 1984, kunnen 
slechts vanaf 30 juni opgezegd 
worden Die datum geldt ook 
voor overeenkomsten met een 
vaste termijn en die krachtens 
vroegere wetgevingen verlengd 
werden tot 31 december 1983 
Nog dit: wanneer een huurder 
zijn hoofdverblijfplaats heeft in 
het gehuurde goed en wanneer 

„Rechtszekerheid met gediend." 

zijn huur in de loop van 1984 
hoe-dan-ook een einde neemt, 
dan wordt de overeenkomst met 
één jaar verlengd 

De regering besluit de wet 
met een volmacht om voor 1984 
zowel huurprijzen als opzeg
regeling bij middel van een ko
ninklijk besluit te regelen. 

IJver te laat 
Met die volmacht belanden 

we bij een eerste kritische be
denking: steeds heeft de rege-
nng in het vage gelaten of zij er 
al dan niet gebruik zal van ma
ken. Maar zelfs afgezien daarvan 
wordt de wet én door huurders 
én door verhuurders met ge
mengde gevoelens onthaald. 

Reeds negen jaar wordt de 
verhuring van onroerende goe
deren met uitzondenngsmaatre-
gelen gereglementeerd. Steeds 
werd aangedrongen op een 
meer evenwichtige en globale 
huurwetgeving. En nu, op een 
ogenblik dat de Kamer anderhalf 
jaar aan zo 'n wet werkt, wordt 
deze gewoon van tafel geveegd. 

Positief IS dat de nieuwe wet 
een onderscheid maakt tussen 
de verhuring van winkels, kanto
ren, loodsen... enerzijds en de 
„woonhuur" anderzijds Maar 
kwalitatieve vereisten krijgt dat 
begrip met Nochtans is ruim de 
helft van het woonpatnmonium 
ouder dan 35 jaar' 

De overgangsbepalingen inza
ke de huurprijs en de opzegre
geling zullen geenszins de 
rechtszekerheid ten goede ko
men Ook IS er het indexcijfer dat 
door het inleveringsbeleid haast 
geen invloed meer heeft op wed
den en lonen De nieuwe huur
wet dreigt nochtans de index wél 
en voor het volle pond op de 
huurpnjzen te laten wegen 

Vruchteloos werd gepoogd 
een speciale regeling te voorzien 
voor de woonkuren die reeds 
dateren van 1974 en vroeger In 
het nauw gebracht hierdoor lie
ten sommige frakties verstaan te 
zullen Ijveren voor een meer 
definitieve huurwetgeving Zelfs 
wanneer deze ijver ooit vorm i 
krijgt, zal het ergste kwaad reeds 
geschied zijn 
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SENAAT 
Drukke 
kerstweek 

Binnen het bestek van deze 
ruimte is het ondoenbaar de 
drukke senaatsaktiviteit van vori
ge week uit de doeken te doen 

Er was de rijksmiddelenbegro
ting, waarbij Firmin Debussere 
en Frans Van der Eist de VU-in-
zichten verwoordden Ook de 
zgn Borrelwet werd werkelijk
heid In tegenstelling tot hun kol-
lega s van de Kamer stemden de 
VÜ-senatoren op aangeven van 
Guido Van In, Walter Peeters en 
Walter Luyten, in groep tegen 

„Pessimistische verwachtingen" 

De opnchting van een Europe
se Stichting de voorlopige kre
dieten voor 1984 — beide met 
Hektor de Bruyne als woord
voerder — de wijziging van de 
provinciewet met Walter Luyten 
en de vaststelling van de leger-
sterkte met Bob Maes waren 
even zoveel andere agendapun
ten Ronden we af met de inter
pellaties van Rik Vandekerckho-
ve over Happart van Walter 
Luyten over de repressie, van 
Nelly Maes over de inlevering bij 
Cockerill en over de herstruktu-
rering van de NMBS, van Paul 
Peeters over de tv-reklame 

Het welverdiende kerstreces 
van de senatoren lijkt de redak-
tie van „Wetstraat" met gegund 

Vroeg of laat 
Dat de njksmiddelenbegroting 

ook in deze Hoge Vergadenng 
goedgekeurd werd, zal wel nie
mand verbazen Toch moet sa
men met Frans Van der Eist 

opgemerkt worden dat de rege-
nng er niet in slaagt haar belofte 
na te komen om het netto te fi
nancieren saldo tot 7 t h van het 
BNP terug te dringen Dit jaar zal 
het de 500 miljard overschrijden, 
wat overeenstemt met 12,8 t h 
van het BNP En voor volgend 
jaar wordt op 507 miljard gere
kend, maar de ervaring leert dat 
de inkomsten steeds overschat 
en de uitgaven steeds onder
schat worden De grote doelstel
lingen van de regering namelijk 
het ekonomische herstel en de 
overwinning van de knsis, krij
gen daardoor een lelijke deuk 

De vraag moet trouwens ge
steld aldus de fraktievoorzitter 
of de begroting nog wel een 

trouw beeld geeft van de finan
ciële situatie van het land en van 
de werkelijke verbintenissen die 
de staat heeft aangegaan Zo 
bedroeg de gedebudgetteerde 
schuld in januari 1983 reeds 
192,6 miljard 

Voor de VU-senator is het 
duidelijk dat men snel moet tege
moet komen aan de eisen van de 
Vlaamse Gemeenschap, zoniet 
kan dit vroeg of laat tot een 
uitbarsting leiden „Iedereen 
weet dat het staaldossier dyna
miet bevat Toch blijft de rege
ring talmen en blijven er tiental
len miljarden in de bodemloze 
put vloeien Van de herhaalde 
belofte dat Cockenll-Sambre 
niet verder gesubsidieerd wordt 
zolang er geen sociaal akkoord 
IS dreigt niets in huis te komen 
De regering mist de moed om de 
noodzakelijke maatregelen te 
nemen in dit netelig dossier Kan 
het dan verbazen dat wij pessi
mistisch zijn in onze verwachtin
gen'?' 

KIMER 
Nothomb, 
een leugenaar? 

Ook voor de Kamer moeten 
we tal van initiatieven tot volgen
de week laten liggen Er was 
immers vooral Happart En beter 
dan zelf het verhaal te doen, 
laten we Beknopt Verslag" aan 
het woord over de mondelinge 
vraag van Jaak Gabriels betref
fende de Nederlandse kennis 
van de Voerenaar 

Ontslag! 
De heer Gabriels „De Vlaam

se Raad, de Limburgse provin-
cieratad en vele gemeenteraden 
verzetten zich tegen de benoe
ming van Happart tot burge
meester van Voeren De heer 
Blanckaert verklaarde dat Hap
part er zich formeel toe verbon
den had, alle ambtsverplichtin-
gen in het Nederlands te vervul
len Op 11 oktober jl verklaarde 
de eerste minister dat Happart 
gevraagd moest worden naar 
zijn schriftelijke belofte Minister 
Nothomb blijft er bij dat geen 
voorwaarden gesteld werden 
Zijn er voorwaarden gesteld"? Is 

PARLEMENIAIRE 

SROKKELS 
IN de Kamer kwam opnieuw hel 

wetsontwerp ter sprake dat de 
instellingen van de Duitstalige Ge
meenschap hervormt Frans Baert 
stelde ondubbelzinnig dat het ont
werp in essentie ongewijzigd is ge
bleven Zijn fraktie zag dan ook geen 
reden om de vroegere houding te 
wijzigen en onthield zich 

UITERAARD stemde de VU-frak-
tie in met het wetsvoorstel tot 

organizatie en subsidiering van het 
geïntegreerd buitengewoon onder
wijs Willy Kuijpers uitte wel zijn 
vrees over de uitvoering die de 
regering aan de wet zal geven 
pRINCIPIEEL was de VU met ge-
' kant tegen het wetsontwerp 

tot wijziging van de aanslagregeling 
voor de werkloosheidsuitkeringen 

Volgens Willy Desaeyere beoogt de 
regering echter alleen een verhoging 
van de eigen inkomsten Deze wor
den dan nog bij de kleine man ge
haald, terwijl de njkeren buiten schot 
blijven Met een dergelijke herverde
ling kon de VU niet instemmen 

• ^ E VU-senaatsfraktie stemde te-
• ^ gen de opheffing van de wet-
Vandervelde Guido Van In, Walter 
Luyten en Walter Peeters motiveer
den die houding Een samenvatting 
van de tussenkomst van laatstge
noemde brengen we onder de ru
briek .Opinie' 

er een schriftelijke verbintenis 
van Happart"? Wat denkt de eer
ste minister over regeringsleden 
die het parlement voorliegen"?" 

De heer Martens, eerste mi
nister bevestigt dat de heer 
Happart een dubbele verbintenis 
heeft aangegaan Ten eerste zou 
hij de wetten en dekreten eer
biedigen, en ten tweede zou hij 
voor de uitoefening van zijn wet
telijke verplichtingen de taal van 
zijn ambtsgebied gebruiken 

„Het IS de taak van de voog
dijoverheid er op toe te zien dat 
aan deze voorwaarden wordt 
voldaan en om eventueel op een 
passende wijze op te treden" 

De heer Gabnels „Ik dank de 
eerste minister De heer No
thomb heeft echter precies het 
omgekeerde verklaard Wat 
denkt u te doen tov regerings
leden die het parlement voorlie
gen"?' 

De heer Martens, eerste mi
nister „Hef IS evident dat alle 
regeringsleden verantwoorde
lijkheid dragen tegenover het 
parlement" CRumoer) 

De heer Nothomb, minister 
van Binnenlandse Zaken (in het 
Frans) stelt vast dat de vraag 
van de heer Gabriels met tot 
hem 18 gencht Indien de heer 
Gabnels een antwoord wil, dient 
hij hem slechts een vraag te 
stellen 

BIJ de Volksunie „Ontslag' 
Ontslag I" 

De heer voorzitter „Hef inci
dent IS gesloten" 

De borrelwet 
maakt de dief 

Als huisarts die reeds 21 jaar gekonfronteerd 
wordt met de sociale gesel van het alkoholisme, acht
te ik het mijn gewetensplicht de Senaat voor haar 
verantwoordelijkheid te plaatsen bij de opheffing van 
de wet-Vandervèlde. 

Een beeld van de onoverzichtelijke gevolgen van 
het alkoholisme zou ons te ver leiden Wees er ech
ter van overtuigd dat de zware fysische gevolgen 
eerder subsidiair zijn in vergelijking met de psychi
sche, sociale en relationele drama's die aan een over
dadig alkoholverbruik te wijten zijn. 

DE wet-Vandervelde is dus 
met meer Zogezegd 
omdat ze met meer of 

slechts onvolledig werd toege
past Voor een met-junst komt 
dat op z'n minst merkwaardig 
over Bovendien zou de huidige 
toestand eerder tot een striktere 
toepassing moeten leiden 

Weliswaar is het verpauperde 
alkoholisme van de jaren twintig 
— gelukkig — verleden tijd 
Maar even onweerlegbaar is de 
vaststelling dat mede door het 
met meer of slechts onvolledig 
toepassen van de wet-Vander
velde, het alkoholisme opnieuw 
beangstigende vormen is gaan 
aannemen Ditmaal als een bijna 
sociaal getolereerd toximaan ge
dragspatroon' 

Met de Borrelwet stijgt dat 
gevaar Aldus advizeerde de 
Hoge Raad voor de Volksge
zondheid dat „de gemakkelijke 
aanschaf van geestrijke dranken 
in openbare gelegenheden on
getwijfeld het alkoholisme met 
alle gevolgen van dien en alko-
holverslaving in de hand werkt ' 
Of „De gelegenheid maakt de 
diefi" 

De afschaffing van de wet 
betekent een drempelverlaging 
voor de potentiële alkoliekers 
Tot op vandaag was er nog een 
zekere dam al was die ingevolge 
de gebrekkige toepassing eer
der een sluis geworden De Bor
relwet ruimt zelfs die sluis op 

Volgens de regenng wordt op 
die manier een dubbel doel na
gestreefd bepaalde hogere mo
rele eisen en de fiskaliteit 

De fiskale motieven zijn zon
der meer immoreel en onaan
vaardbaar Bovendien houden zij 
geen rekening met het feit dat de 

Walter Peeters 

opbrengst zal overtroffen wor
den door de medische en psy-
cho-sociale kost van een toege
nomen alkoholverbruik En hoe
veel menselijk leed is er met, 
ingevolge alkoholisme, dat met in 
termen van geld kan uitgedrukt 
worden' ' 

Van de toezegging dat de 
fiskale opbrengst naar de pre
ventie zal afvloeien, weten we nu 
reeds dat er mets van in huis zal 
komen Trouwens, de beste pre
ventie IS nog steeds de wet-
Vandervelde i 

Zoals „De Standaard" schreef 
zullen WIJ het op oudejaarsavond 
tot klokslag 12 u met een pintje 
moeten stellen in de cafes Na
dien mogen we mekaar en de 
heren De Clercq en Gol, de 
auteurs van de opheffing, ge
zondheid toewensen met een 
borrel 

Walter Peeters, 
VU-senator 
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Orwells 1984 
dient zich niet 
rooskleurig aan 

George Orwells „ 1984" (doodgewoon een omdraaiing van '48, het jaar waarin 
hij zijn boek schreef) heeft het zich aandienende jaar een sombere bijklank 
gegeven. Men kan alleen maar hopen dat door één van die spelingen van het lot 
waaraan de geschiedenis rijk is, de ongeluksprofeten ongelijk zullen krijgen en 
dat 1984 juist een voorspoedig jaar wordt Maar op deze overgang van oud naar 
nieuw ziet het er helaas niet zo uit 

TWEE tema's die de interna
tionale aktualiteit van het 
afgelopen jaar domineer

den, Libanon en het Nabije Oos
ten enerzijds, de raketten en de 
toenemende Oost-West-span-
ning anderzijds, dreigen ook vol
gend jaar voor bloedvergieten of 
gevaarlijke spanningen te zor
gen. 

Beiroet 
Kerstmis met zijn boodschap 

van vrede op aarde bracht zelfs 
geen bestand in Libanon. In de 
kerstdagen daverde de hoofd
stad Beiroet weer van de be
schietingen en het geweld, dit
maal tussen het regeringsleger 
en sjMtische milities. Een uiting 
van slechts één van de vele 
tegenstellingen in dat diep ver
deelde land dat door de Israëli
sche invasie van vorig jaar nog 
verder ontwncht werd. 

De multinationale vredes
macht (Amerikanen, Fransen, Ita
lianen en een handvol Britten) 
die in Beiroet werd geïnstalleerd 
om de strijdende partijen uit el
kaar te houden, slaagde daar 
maar gedeeltelijk in, en slaagde 
er helemaal niet in president Ge-
mayel een basis te geven om het 
staatsgezag in het hele land te 
herstellen. Die vredesmacht 
dreigt integendeel te worden 
vastgezogen in een uitzichtloos 

konflikt, met het gevaar op een 
ruimer konflikt (zoals bleek uit 
Amenkaanse luchtaanvallen op 
Syrische stellingen in het oosten 
van het land) inkluis. Italië trok 
daar zijn konklusies uit en begon 
met het terughalen van zijn mili
tairen. Ook president Reagan, zo 
meldde het weekblad „News
week" deze week, denkt eraan 
vrede te nemen met eèn perma
nente opdeling van Libanon en 
zijn mariniers naar huis te halen. 
Waarbij hij meer denkt aan de 
opiniepeilingen dan aan Liba-
nons stabiliteit — 1984 is in de 
VS immers een verkiezingsjaar. 
Sinds de zware aanslagen van 
23 oktober door een Khomeini-
gezinde organizatie waarbij 
251 Amerikaanse mariniers en 
58 Franse soldaten het leven 
verloren, worden in de VS 
steeds meer vragen gesteld 
over het hut van de Amerikaan
se aanwezigheid in Libanon. 

De Palestijnse broederstnjd 
bij het Noord-Libanese Tripoli, 
die door Syrië werd aangevuurd 
en waarbij Yasser Arafat er op
nieuw in slaagde een militaire 
nederlaag in een vorm van poli
tieke overwinning om te zetten 
— hij behield het leiderschap 
van de PLO — herinnerde er 
bovendien aan dat het kernpro
bleem van het Nabije Oosten, 
een billijke regeling voor de Pa-

'i 

lestijnen, nog steeds even ver 
van een oplossing staat en ex
plosief blijft 

Raketten 
Dichter bij huis stond het afge

lopen jaar in het teken van de 
Oost-West-betwisting rond de 
raketten voor de middellange, 
afstand (INF) in Europa. Als ant
woord op de Sovjet-SS 20 be
gon op 11 november de installa
tie van de eerste Amerikaanse 
Cruises en Pershing H-raketten 
in de Bondsrepubliek, Groot-Brit-
tannië en Italië. Dit ondanks de 
massale protestbetogingen die 
eind oktober in tal van Europese 
hoofdsteden, ook Brussel, 
plaatsvonden. 

De Sovjetunie verliet daarop 
de onderhandelingen met de VS 
over de INF in Geneve. Ook de 
Sovjet-Amerikaanse onderhan
delingen in Geneve over de stra
tegische wapens (START), en 
de onderhandelingen in Wenen 
tussen NAVO en Warschau-
pakt over een vermindering van 
de konventionele troepen in 
Centraal-Europa (MBFR), wer
den afgelopen maand voor het 
kerstreces opgeschort zonder 
dat de Sovjetunie had ingestemd 
met een datum voor de hervat
ting. Waardoor we 1984 ingaan 
met de gevaarlijke toestand dat 

Kerstmis in Beiroet waar Bob Hope in aangepaste kledij de 
mariniers moed (en vrede?) fcwam inspreken. 

Eind 1983 zitten de Sovjets nog steeds in Afglianistan en aiiés ziet er naar uu ^u 
de eerste trein zullen vertrekken... 

vrijwel alle gesprekskanalen tus
sen Washington en Moskou ge
blokkeerd zijn. 

Voor die toegenomen Oost-
West-spanning is president Rea
gan ongetwijfeld mede verant
woordelijk, door zijn neiging het 
hele wereldgebeuren in het 
zwart-wit-patroon van de Oost-
West-konkurrentie te zien en de 
Sovjetunie zonder meer als de 
bron van alle kwaad af te schil
deren („the empire of evil"). Ter
wijl het imago van de VS er niet 
vredelievender op werd door 
het goedkope militaire sukses 
dat de invasie op het minuskule 
Grenada vormde. Maar ook 
Moskou draagt zijn deel van de 
schuld, o.m. door zijn vasthou
den aan de eis voor een Sovjet-
monopolie inzake de kernwa
pens voor de middellange af
stand in Europa. En het neer
schieten van de Zuidkoreaanse 
Boeing boven het militaire Sov-
jet-gebied van Sachalin, waarbij 
267 mensen om het leven kwa
men, maakte er het imago van de 
Sovjetunie evenmin vnendelijker 
op, integendeel! 

Europa 
In de toenemende koude-oor-

logsfeer tussen Washington en 
Moskou, waarover zowel in 
Oost- en West-Europa grote be
zorgdheid werd geuit, bleek 
eens te meer hoe weinig gewicht 
Europa in die verhouding, die 
voor zijn eigen lot van het groot
ste belang is, in de schaal legt. Ui
teraard is de situatie van de 
Westeuropese landen* niet te 
vergelijken met die van de Oost-
europese, bij voorbeeld Polen 
wiens bevolking niet zijn eigen 
weg mag kiezen en wiens regi
me er niet in slaagt het land uit 
de politieke en ekonomische el
lende te halen. Maar de totale 
mislukking van de EG-top begin 
december in Athene voorspelt 
weinig goeds voor het tot stand 
komen van een levenskrachtige, 
dynamische Europese Gemeen
schap. En het feit dat de Westeu
ropese ekonomieen in een zwa
re recessie blijven, met toene
mende werkloosheid, terwijl in 
de VS en Japan tekenen van 
herstel worden gemeld, is ook al 
een veeg teken Ten slotte herin
nerden de doden die afgelopen 
jaar weer in Noord-lerland en 
Baskenland vielen, en de kerst

aanslagen in Londen er ook aan 
dat geweld niet alleen op andere 
kontinenten plaatsvindt, en dat 
die minderheidsproblemen ook 
bij de aanvang van 1984 nog niet 
aan een begin van oplossing toe 
zijn. 

Veel erger was uiteraard het 
geweld in wat één van de grote 
probleemgebieden blijft, Cen-
traal-Amerika. Het Salvadoraan
se aartsbisdom maakt dezer da
gen als trieste balans bekend dat 
afgelopen jaar in El Salvador 
zevenduizend doden vielen, on
der wie het grootste deel door 
akties van het leger of de ermee 

• verbonden uiterst-rechtse mili
ties tegen de burgerbevolking. 
En het nieuwe jaar dient zich al 
met beter aan. 

Minderheden 
Een paar lichtpunten bracht 

het afgelopen jaar ook, o.a. in de 
vorm van de terugkeer naar een 
burgerlijk verkozen bewind in 
Argentinië, onder, de achtens
waardige Alfonsin, en een, zij het 
beperkte, demokratizering in 
Turkije waar Turgut Ozal, die de 
verkiezingen won met zijn Moe
derlandpartij, deze maand met 
zijn regering geïnstalleerd werd. 

Die demokratizering kan 
evenwel niet doen vergeten dat 
in Turkije nog tal van politieke 
gevangenen vastzitten, onder 
wie vertegenwoordigers van de 
Koerdische minderheid die in 
Turkije zelfs haar naam niet mag 
noemen. Zoals ook de moorden 
op Tamils op Sri Lanka, de bloe
dige onlusten tussen autochto
nen en ingeweken Bengali's in 
de Indiase deelstaat Assam, de 
voortgezette strijd van de Eri-
treërs tegen het Ethiopisch be
wind en zovele andere konflik-
ten, die niet altijd krantekoppen 
haalden, eens te meer getuigden 
van nationalistische tegenstellin
gen en verdrukking van minder
heden overal ter wereld. De 
beelden van het zoveelste ver
trek van Palestijnen, ditmaal uit 
Tnpoli, vormden de prangendste 
maar met enige getuigenis dat bij 
het aanbreken van 1984 nog 
zovele volkeren en groepen te
vergeefs strijden voor een es
sentieel recht, dat op erkenning 
van de eigen identiteit, op een ei
gen thuisland. 

H. Oosterhuys 
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Vandaag donderdag' 
Ikan je de Thomassen, 
de Tom's en de Tom

my's een prettig naamfeest 
wensen, tenminste indien zij 
genaamd zijn naar de heilige 
Thomas Becket die op 
29 december gevierd wordt. 
Er is nog de apostel Thomas 
op 3 juli, Thomas van Aqui
no op 28 januari en Thomas 
More op 22 juni. 

Thomas Becket, bisschop 
van Kantelberg en kanselier 
van Engeland, werd in 1170 
vermoord in zijn katedraai. 

Thomas 
De (hebreeuwse) naam 

Thomas betekent „tweeling". 
Een Thomas die nog in 

veler dankbare herinnering 
leeft was de Vlaams-natlo-
nale Kempense voorman, 
volksvertegenwoordiger 
Thomas Debacker die in 
1971 overleed. Debacker 
behoorde in het VNV tot de 
demokratische en antimilita-
ristische vleugel. Na de oor
log zat hij vijf jaar in de 
gevangenis. 

Een bijna-vergeten Tho
mas is de Naamse bisschop 
Mgr. Thomas Heylen (1856-
1941), eveneens een Kempe
naar. 

Na abt geweest te zijn van 
de norbertijnen te Tongerio, 
werd hij in 1899 bisschop 
van Namen. 

Tijdens zijn periode te 
Tongerio was hij zeer 
Vlaamsgezind. Zijn bis
schopsambt in Wallonië 
maakte hem omzichtiger. Hij 
bleef echter de stelling ver
dedigen, dat een juiste ge
lijkberechtiging van Vlamin
gen en Walen in een unitaire 
staat onmogelijk was. Tij
dens de Eerste Wereldoor
log stond hij skeptisch te
genover het aktivisme. Hij 
weigerde echter in 1914 de 
herderlijke brief „Patriotis
me et Endurance" van kardi
naal Mercier mee te onder
tekenen: Mercier was ver
plicht dit epistel als een per
soonlijk schrijven de wereld 
in te sturen. 

tflSXHIEN TOTóPOrVAN M£ 'T BeNÜPT, 
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tot dag 

Zater'dag 31 dec. 
• BRT1, 15.30 
Silvesterfeest voor de jeugd, 
circus. 
• BRT1, 1700 
Dr. Jerry en Mr. Love, film. 
• BRT1 , 20.05 
Gaston en Leo '84, show. 
• BRT1, 21.00. 
Hoger-Lager-special, 
• BRT1 , 21.50 
TV-Touché, International. 
• BRT1 , 22.20. 
Oudejaarsavond in Hotel Ame-
ricain, show. 
• Ned. 1, 20.18. 
De Showbizzquiz. 
• Ned. 1, 21.40. 
Silver Streak, film. 
• Ned 1, 23.30. 
Dag '83-Hallo '84, show. 
• Ned. 2, 19.20. 
Pop-Jaaroverzicht 1983. 
• Ned 2, 20.00. 
Het is een gekke, rare, dolle, 
dwaze, wereld. Film. 
• Ned. 2, 22.40. 
Top '83, show. 
• Ned 2, 0.15 
The party, film. 
• RTB1, 010. 
Plumes et diamants, show. 
• BBC 2, 045. 
Theatre of Blood, film. 

Zondag 1 jan. 
• BRT1 , 13.30. 
Brunch, praatshow. 
• BRT1 , 15.30. 
Stuur me geen bloemen, film. 
• BRT1 , 17.00. 
Circus World, Championship 
1982. 
• BRT1, 18.20. 
Van Pool tot Evenaar, kwis. 
• BRT1 , 20.25. 
Julio in Japan, show. 
• BRT1 , 21.30. 
Mezza Musica 
• Ned. 1. 20.10. • 
Panoramiek. 
• Ned. 1, 21.35. 
Vier vuisten voor het geloof, 
film. 
• Ned. 2, 19.55. 
Veronica Award, show 
• Ned. 2, 21.00. 
Seth 1984, kabaret 
• Ned. 2, 23.05. 
Achter de schermen van „Willem 
van Oranje", het nieuwe feuille-
ton. 

Maandag 2 jan. 
• BRT1 , 16.00. 
Een dubbele McGuffin, Jeugd
film. 
• BRT1 , 20.20. 
Geschiedenis mijner jeugd, 
feuilleton. 
• BRT1 , 21 10. 
Benny Hill Show. 
• BRT1, 2140. 
Zo ontstaat het leven, dok. 
• BRT 2, 19.00. 
Oude Adel, Nieuwe Rijken, feuil
leton. 
• BRT 2, 20.15. 
Extra-Time. 

De beroemde bakfietsrace in „Wat is er aan de hand. 
Dokter?", de komische film met Ryan O'Neal en Barbra Strei
sand. 

Dinsdag 3 jan. op'BRT 2 om 21 u. 05. 

m Ned. 2, 19.35. 
Anatevka, musical. 
• Lux. 20.00. 
Histoire du Vietnam, reeks 
dok.'s 

Dinsdag 3 jan. 
• BRT1, 20.15 
I.Q., kwis. 
• BRT1 , 20.45 
De knal van Lemaftre, over de 
oerknal. 
• BRT 2, 20.15. 
Première-magazine. 
• BRT 2, 21.05. 
Wat is er aan de hand, Doe? 
film. 
• Ned. 1, 21.20. 
Achter het nieuws. 
• Ned. 1, 22.00. 
Pisa, satire. 
• Ned. 2, 21.40. 
Alti jd wat anders, zelden wat 
goeds, film. 
• Ned 2, 22.45. 
De wereld van James Joyce, 
dok. 
• Lux. 21.00. 
Le Voyou, film. 
• Fr. 2, 20.40. 
Le choix des armes, film en 
debat met Yves Montand. 

Woensdag 4 jan. 
• BRT1 . 17.00. 
Grizzly Adams, nieuw jeugd-
feuilleton. 
• BRT1 , 18.30. 
Xenon, nieuw Vlaams jeugdfeuil-
leton. 
• BRT1, 19.10. 
Tussen Kabary en Satelliet, dok. 
over Madagaskar. 
• BRT1, 20.50 
De Overwinnaars, dok. over in-
sekten. 
• BRT1 , 21.15. 
Pluk de dag, feuilleton. 
• BRT 2, 20.15 
Honger, dram. film. 
• BRT 2, 22.05. 
1870-1910: De keerzijde van 
Kopenhagen, dok. 
• BRT 2, 22.35. . 
Sirene, animatiefilm. 
• Ned. 1, 20.33. 
The unknown Chaplin, dok. 
• Ned.1, 21.27. 

Tijdsverschijnselen, over de te
kenen des tijds. 
• Ned. 2, 20.10. 
Koos Postema, in gesprek. 
• Ned. 2, 21.00 
Een vrouw met karakter, film. 

Donderdag 5 jan. 
• BRT1, 18.05. 
Boyke, een jongen van Cura
sao, dok. 
• BRT1, 20.15. 
Hoger-Lager, kaart-spel. 
• BRT1 , 20.50. 
Panorama, over de vrije radio's. 
• BRT1 , 21.40. 
Dallas, feuilleton. 
• BRT 2, 20.15. 
Ernani, Opera van Verdi. 
• Ned. 2, 20.10. 
Lou Grant, feuilleton. 
• Ned. 2, 20.55. 
Hints, spel. 
• Ned. 2, 21.30. 
Gemene Vrouwen, dok. 
• RTB 1, 20.30. 
Le Dernier Metro, film. 
• D l , 20.18. 
De grote ti jd der oceaan
stomers, dok. 

Vrijdag 6 jan. 
• BRT1 , 20.20. 
Een ruiter wild en vri j, western. 
• BRT1, 22.15. 
Première-Extra. 
• BRT 2, 20.15. 
Gaston en Leo '84, show. 
• BRT 2, 21.05. 
De laatste optie, over kinderlo
ze ouders die buitenlandse kin
deren adopteren. 
• Ned.1, 20.28. 
De een-twee-drie-show. 
• Ned.1, 21.45. 
De alles is anders show. 
• Ned.1. 2245. 
De heilige driekoningen, dok. 
• Ned.1, 2315. 
De nacht van de Rode Lansiers, 
film. 
• Ned. 2, 22.45. 
De Nacht van het Kwaad, debat 
over het kwade. 
• B B C 1 , 0.50 
Pancho Villa, film 

Eén film 
per dag 

Zaterdag 31 dec. 
Dr. Jerry en Mr. Love 

Komische film van Jerry Le
wis (1963). Misschien wel Jerry 
Lewis zijn beste realizatie als 
regisseur én akteur. Het is een 
vanant op het Dr. Jekyll en Mr. 
Hyde-gegeven. (BRT1, om 
17 uur). 

The Party 
In deze grappige prent uit 

1967, brengt Peter Sellers een 
hele resem staaltjes van zijn ko
misch kunnen. Net zoals in zijn 
vorige films doet hij dat via een 
uiterst onhandige figuur die bij 
ieder optreden rampen veroor
zaakt (Ned. 2, om O u. 15). 

Zondag 1 jan. 
Stuur me geen bloemen 

De laatste film waar Doris Day 
nog enig sukses mee haalde. Zij 
speelt de echtgenote van een 
suksesvolle zakenman (Rock 
Hudson), die in de vaste mening 
verkeert dat hij aan een onge
neeslijke kwaal lijdt Na een dok-
tersgesprek afgeluisterd te heb-
t>en, meent hij dat het zover is. 
Hij neemt de nodige voorzorgen 
voor zijn dood. Hij zorgt zelfs 
voor een geschikte vervanger 
als echtgenoot.. (BRT 1 om 
15U.30). 

Maandag 2 jan. 
Een dubbele McGuffin 

Een avontuurlijke jeugdfilm 
(1979) waarin de jongeren op 
volwassen wijze aangepakt wor
den. Met Ernest Borgnine, Geor
ge Kennedy, Elke Sommer. 
(BRT1, om 16 uur). 

Dinsdag 3 jan. 
Wat is er aan de hand, Doe? 

Ryan O'Neal heeft in zowat 
vijfhonderdyeertien afleveringen 
van de reeks Peyton Place ge
speeld. De vrees dat zijn naam 
vastgepind zou worden op de rol 
van Rodney Harrington was 
uiteraard niet ongegrond. Hij 
heeft die „jeugdzonde" echter 
totaal in het vergeethoek weten 
te spelen mede door de grote 
verscheidenheid van rollen die 
hij heeft aangepakt en met suk
ses. In „What's up. Doc" een 
komische film van Peter Bogda-
novich (1972) kreeg hij volop de 
kans om zijn komische talent te 
demonstreren. Aan de zijde van 
Barbra Streisand. (BRT-2, om 
21 u. 05). 

Woensdag 4 jan. 
Honger (Svaelt) 

De film Honger van Henning 
Carlsen (1966), een Deens/ 
Zweedse produktie naar een ro
man van Knut Hamsun zit vol 
symboliek en is geen luchtigheid-
je. (BRT 2, om 20u. 15). 

Donderdag 5 jan. 
Le dernier métro 

Dramatische film van Frangois 

Truffaut (1980), een historische 
rekonstruktie van het teatermi-
heu in Parijs tijdens W O II, en 
tevens een overtuigende aan
klacht tegen onverdraagzam-
heid en jodenhaat in het biezon-
der. (RTBF1, 20 u. 30). 

Vrijdag 6 jan. 
De nacht van de rode lanciers 

In deze Britse prent van Mi
chael Anderson (1976) worden 
de belangrijkste rollen gebracht 
door Engelse akteurs (Michael 
York, Richard Attenborough, Su
sannah York e.a.). De film speelt 
in kringen van het Britse kolonia
le leger in India omstreeks 1870. 
Een wereld met z'n eigen ge-
dragskodes, gedirigeerd door 
eergevoel, schijnheiligheid, isole
ment en frustraties. (Ned. 1, om 
23u. 15). 

Nieuw op 
het scherm 

Julio opent 
nieuwe jaar 

In de show die de BRT op 
Nieuwjaarsdag (20 u 25) het 
(vooral vrouwelijke) publiek aan
biedt bevindt het zangidool van 
Spaanse komaf zich in Japan. 
Terwijl het in het Westen ai wat 
oudere fans zijn die hem op de 
handen dragen, bleek hij biezon-
der in de smaak te vallen bij het 
jongere Japanse publiek. 

1984, Orweli-jaar 
De media hebben het in deze 

tijd steeds over „1984, het Or-
weli-Jaar", het beruchte jaar dat 
we dus gehaald hebben. 

Wat dat allemaal te betekenen 
heeft probeert Duitsland 1 z'n 
kijkers duidelijk te maken in een 
1 uur durend programma dat aan 
de Engelse auteur George Or
well (Eric Blair), auteur van het 
boek „1984" is gewijd. 

Dinsdag 3 jan. op D.1 om 
23 u. 00. 

Gemene 
vrouwen 

Openhartige gesprekken met 
prostituees over hun werk, hun 
leven en hun drijfveren. De lich-
tekooi achter het raam, de thuis
werkster, de hoer in de sjieke 
klub, de ex-hoer enz. 

Donderdag 5 jan. op Ned. 2 
om 21 u. 30. 

Faillissement 
De kwaal van de huidige tijd. 

Met al de menselijke problemen 
ermee gepaard gaand Voor de 
gefaiiieerden zelf, voor diegenen 
die zij in de put meeslepen, voor 
hun familie, hun vnenden en ken
nissen, voor de werknemers, 
enz. 

Woensdag 4 jan., Ned. 1 
(VPRO), 21 u.27. 
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De deze dagen meest aangeklonken wijn is 
ongetwijfeld de parelende champagne... veel en 
terecht geroemd, maar ook met heel wat misverstan
den omhangen. Zo is Champagne b.v. niet enkel de 
naam van het voornamelijk ten zuiden van Reims 
gelegen oude graafschap, maar eigenlijk — in oor
sprong dus — de naam van een kalkhoudende bo
demsoort (zoals ook de Champagnolle in de Jura, of 
het kerngebied van de Cognac). 

DE mousserende cham
pagne is natuurlijk geen 
„stille wijn" (ai bestaat 

die in Champagne ook, nemen 
we maar de voortreffelijke rode 
Bouzy), maar een „uitvinding", in 
1685 gedaan door Dom Péri-
gnon. 

Deze keldermeester van de 
abdij van Hautvillers trachtte het 
overdreven nagisten van zijn wij
nen tegen te gaan door de schil
len van de rode druiven voor het 
gistingsproces weg te nemen, en 
een aantal standaardwijnen te 
mengen (de cuvée), waarbij het 
na een tweede gisting gevormde 
zanderige sediment door een 
vriessysteem werd weggeno
men. 

De zo ontstane kurkdroge 
champagnes worden ten slotte 
aangezoet, 1 tot 2 % zoet voor 
de brut, 3 tot 5 % voor de sec en 
6 tot 8 % voor de demi-sec. De 

laatste tijd zijn ook een aantal 
„champagne rosé"-wijnen erg in 
trek. 

Deze worden bekomen door 
tijdens de eerste gisting, de blau
we druivenschillen te laten mee-
gisten, of door de basiswijn met 
een tipje rode wijn uit Champag
ne te vermengen. Soms kan die 
rosé erg fruitig en aangenaam 
zijn, maar de ontdekking ervan Is 
toch steeds een nieuw avontuur 
waarvan wij de waardering 
graag aan u overlaten. 

Ook andere Franse en vaak 
Spaanse „mousseux" worden 
wel eens op dezelfde wijze be
reid als de echte champagne, 
maar dan moet er op het etiket 
staan: „a la methode champenoi-
se". 

En hoe aardig deze zijn kun
nen, een verwittigd konsument is 
er twee waard. 

^/\/(Ëten 

Op 'n e-tje zien we niet, maar het staat er toch 
maar Trouwens, er bestaat een behoorlijk verschil 
tussen de Schotse Whisky en zijn broer de Ierse 
Whiskey. 

Hoewel beide woorden van het Keltische „uisghe-
bagh" stammen, is er dus al het verschil in schrijfwij
ze (ook de Amerikaanse variëteiten — de bourbon 
— sieren zich met een extra e-tje). 

Dit onderscheid is lang niet 
het enige: Schotse 
whisky wordt gedistil

leerd uit verschillende granen, de 
Ierse whiskey daarentegen uit 
rogge. 

Die laatste drank is daarom 
wat „geparfumeerder" en mist 
de typische rooksmaak omdat 
de rogge elektrisch gedroogd 
wordt. Hoewel whisky de Schot
se nationale drank bij uitstek is 
en aldus wereldwijd bekend 

Geschiedenisboeken 
waarin geen leugens 
staan zijn ontzettend 
vervelend. 

Anatole France 

staat, wordt toch met verregaan
de zekerheid verondersteld dat 
de Mac's de stookkunst van de 
leren geleerd hebben. De nu „in" 
zijnde dessertdrank „Irish Cof
fee" wordt uiteraard uitsluitend 
met Ierse whiskey bereid. 

Het verhaal gaat dat deze wat 
gedegenereerde, maar daarom 
niet minder smakelijke pousse-
café tijdens de Tweede Wereld
oorlog ontstaan is, toen de geal
lieerde oorlogsvliegers (met het 
Ierse Shannon als thuisbasis) er 
een gewoonte van maakten om 
alvorens hun luchtraids boven 
Duitsland aan te vatten enkele 
flinke scheuten whiskey door 
hun hete, zwarte koffie te men
gen (slagroom zal er toen wel 
niet bij geweest zijn), kwestie 
van de heldenmoed en de stuur-
vastheid wat aan te scherpen. 

Ten slotte betekent het hoger 
geciteerde Keltische woord niet 
minder dan „levenswater". 

Na een voorgeschiedenis van enkele jaren bestaat 
het Poëziecentrum te Gent offieieel sinds april 1980 
en, ondanks permanente financiële problemen, flo
reert het naar aktiviteit en mag het zelfs op wereldge
bied als een unicum beschouwd worden. 

H ET centrum, onder de 
even minzame als geën
gageerde leiding van on

bezoldigd beheerder Willy Tiber-
gien (wél vrijstelling van stempel-
kontrole), wil vooral een doku-
mentatie- en Informatiecentrum 
zijn betreffende de Nederlands
talige poëzie en buitenlandse 
p)Oëzle In Nederlandse vertaling, 
met als voornaamste nevenaktl-
vitelt het met alle middelen pro
moten van de dichtkunst In het 
algemeen. 

Wllly heeft daarbij de dagelijk
se medewerking van 3 BTK'ers, 

de warme sympatic van velen, 
behalve van de officiële instan
ties die voor gedegen geldelijke 
werkmiddelen zouden kunnen 
•zorgen (al zorgt de Dienst der 
Letteren naar vermogen voor 
een gewaardeerde toelage, en 
vallen er ook van stad en provin
cie enige kruimels van de tafel). 

Maar ondanks een startlening 
van een half miljoen heeft het 
centrum toch een verrassende 
Infrastruktuur uitgebouwd en het 
literaire inventaris liegt er niet 
om: een biblioteek van zowat 
5.000 boeken, ruim 200 titels aan 

letterkundige en kulturele tijd
schriften die gevolgd worden en 
meer dan 500 knipselmappen 
over dichters, plus een parate 
kennis over het praktische poë-
ziegebeuren die voorbeeldig 
mag heten. 

En ook aan respons ontbreekt 
het met, in 1982 kwamen er 
4.500 tot 5.000 bezoekers over 
de vloer. 

Om de ontoereikende midde
len aan te vullen, verkoopt het 
centrum ook poëzie en is aldus 
de grootste poëzieboekhandel in 
Vlaanderen. 

Maar u mag er — poëzielief
hebber als u is — nu al gerust 
langslopen: Sint-Kwintensberg 
65A te Gent, elke dag doorlo
pend van 9 tot 18 u. 30, op zater
dag van 10 tot 12 en van 13 tot 
18 u. 30 (zondag gesloten, maar 
op woensdag wel open tot 
19 u i 

En als u om het even wanneer 
behoefte hebt om de stem van 
een dichter te horen die een van 
zijn poémen voorleest, draai dan 
de Poézietelefoon van het cen
trum: 091-243.243. 

Een dichter zal u persoonlijk te 
woord staan. 

Semivulpa 

Ach borgherman, en klaagt togh niet 
sodat gy aen de teeve siet 
hoe dat schepsel moet gedooghen 
dat 't nog méér wordt uytgesooghen. 

^MeebpelBTL 
Een onschuldige hand is er 

bij Meespelen 11 niet nodig 
geweest. Slechts 1 meespeler 
wist de drie fouten te ontdek
ken. Het boekenpakket belandt 
bij Jan van Dooren in de Moei-
straat 48 te 9830 St-Martens-
Latem. 

Hier de oplossing: één uur is 
1 u. na het middaguur, in de
cember speelt men ook in Obe-
rammergau geen passiespel 
meer en nu komt de adder van 
onder het gras — een Heracli-
tus lacht niet, hij weent_ 

Hier meespelen 13. 

NA lang aarzelen besloot 
de familie Dinges uit 
Asse het er toch maar 

op te wagen: zij zou de kerstva
kantie eens buitenshuis door
brengen. 

Vader Dinges poetste het fa-

miliekarretje op, terwijl vrouwlief 
de koffers pakte en de dochters 
ruzieden over wat ze wel of niet 
zouden aantrekken. Een chalet in 
de buurt van Maimèdy zou de fa
milie herbergen. Dus op naar 
„Duitstalig België" zoals het in de 
reisgids vermeld stond. De Din-
gessen waren er nog nooit ge
weest, het kon dus best avon
tuurlijk worden. De grote Dinges 
kocht de nodige stafkaarten en 
reisgidsen en vergat natuurlijk 
het kompas niet. Want wandelen 
dat zouden zij zeker doen. 

Na een paar uur autoën, tot 
net voorbij Malmédy, zag onze 
familie vanop een hoogte het 
dorpje Bellevaux liggen. Vader 
Dinges stopte, overschouwde 
het landschap en riep uit: „Einde
lijk in Condroz, land van mijn 

dromen!". Ze daalden af naar het 
kerkhofje om het graf van mon
sieur Hawarden op te zoeken. 

„Over deze vrouw-man heeft 
onze Filip De Pillecijn een pracht 
van een boek geschreven," 
voegde hij er geleerd aan toe. 

Het wagentje werd in gang 
gezet en pufte over zachte heu
vels, richting Ligneuville. Daar 
aangekomen was het net tijd 
voor het avondeten. De vakantie 
kon beginnen! 

Van 's morgens tot 's avonds 
werd er gewandeld door dit 
heerlijke stukje van de Oostkan
tons tot de dag daar was om te
rug te keren, liefst langs de kort
ste weg richting Francorchamps, 
over St.-Hubert, Walshoutem en 
Brussel naar het vertrouwde 
Asse. 

Opnieuw dienen de meespe
lers drie fouten te ontdekken, 
deze neer te schrijven met de 
reden waarom en te sturen naar 
Red. „WW, Meespelen 12 te 
1000 Brussel. Ten laatste op 
maandag 9 januari '84. 
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De twaalf nachten tussen kerst en driekoningen 

Van St.-Jan-in-de-winter 
tot verloren maandag... 

In de kerstnacht begint het twaalfnachtenfeest dat 
eindigt dp driekoningendag 6 januari Op oude 
Vlaamse almanakken werd die dag dan ook dertien-
dag genoemd. Tussen die twee feestdagen gebeur
de er heel wat dat nu vergeten en verloren is. De 
commercializering van het eindejaar heeft heel dit 
gebeuren op de eindeloze reveillons van de oude
jaarsnacht toegespitst 

DERDE kerstdag, 27 de
cember, IS het feest van 
Sint-Jan-de-Evangelist, 

ook Sint-Jan-in-de-winter ge
noemd Terwijl men die dag het 
evangelie van St.-Jan voorlas 
werd het St.-Jansbier gedron
ken. Dit evangelie gold als het 
krachtigste gebed om de reizi
gers te beschermen. Toverij, 
storm, ongelukken en ander 
kwaad werden zo geweerd. 
Maar ook voor hen die figuurlijk 
op reis gingen deed dit evangelie 
dienst. Doodzieken werden in 
het vooruit van de verre reis 
overbeden, maar ook het zaai-
graan werd een goede reis ge
wenst. 

Heel dit gebeuren, bidden en 
dnnken kreeg de naam St-Jans-
minnen mee en was een herinne
ring aan de offerdronk die van 
heidense komaf is. Hoe luider 
men bad en hoe steviger men 
dronk hoe verder de gevaren 
bleven. 

Kinder- en... 
vaderdagb 

Wie die dag het laatst uit bed 
komt IS „gezien" en moet de hele 
dag werkjes opknappen. 

In de dertiendagen kwamen 
ook de zangers langs. 

Tussen kerstdag en oudejaar 
als herders verkleed. Sommigen 
hebben zoals die van Bethlehem 
schapen bij, anderen dragen een 
lantaarn met het licht van kerst
mis, sommigen spelen fluit of 
doedelzak maar allen zingen de 
gekende kerstliederen, een men-

28 december, woensdag, was 
het kinderdag. Op die dag wer
den de onschuldige of onnozele 
kinderen van Bethlehem door 
koning Herodes vermoord, her
dacht. 

Die dag was het de gewoonte 
om geschenken naar weeshui
zen en andere „gestichten" te 
brengen. Die dag ook mochten 
de kinderen een beetje hun zin 
doen. Ze trokken grote mannen-
kleren aan en speelden vader, ze 
hadden het (een beetje) voor 
het zeggen. Hun wens bestond 
dan meestal uit de eis wafels te 
bakken of een lievelingsrecept 
te bereiden. In sommige streken 
was het die dag vaderkensdag 
De commercie heeft er echter 
voor gezorgd dat dit feest, net 
zoals de moederkesdag van 15 
augustus, naar het voorjaar 
werd verschoven. 

29 december, vandaag don
derdag, is het Sint-Thomas, vroe
ger uitsluiterkesdag genoemd. 
Die dag werden de ouders „ge-
tomast", uit het huis gesloten en 
mochten na het doen van een 
belofte, een geschenk b.v., weer 
binnen. 

Met Sint-Silvester, zaterdag 
31 december, zitten we volop in 
het feest. Over heel de wereld 
wordt die dag bisschop Silvester 
gevierd, niet omdat hij heilig zou 
zijn maar omdat het de laatste 
dag van het jaar is. 

* « ^ r ^ - . : ^ i * « ^ i s j | t i » M i t e C ' ^ ^ ^ r i ; i ï T i ? , i * ^ ? ^ ^ 
een onderwijzer die veel tijd vrijmaakte om de 
leerlingen te volgen en bij te werken. Het was ook 
nodig. 

's Middags at ik mijn boterham bij een gepensio
neerde die alleen zat en die mijn gezelschap op prijs 
stelde. Er groeide vlug een vertrouwensrelatie tus
sen de oude man en het nieuwsgierig kind dat ik 
was. 

Voor het trekken van die plechtige kommuniefoto 
moesten we naar Ninove, vlug over en weer tussen 
de hoogmis en het middageten. Ninove was toen 
nog een echt kleinburgerlijk nest Op de achterkant 
van de foto staat het adres van de fotograaf nog in 
het Frans: Photos d'Art, Rue du Chateau... Er 
bestond ook een bijgekleurde versie van het portret. 
De aanwijzingen lees je ook op de achterkant: blond 
haar, bruine ogen, kostuum: pled de poule-

Het jaar vanJnijn plechtige kommunie kreeg ik ook 
mijn eerste fiets, een opgeknapte oude damesfiets 
met mijn spaarcenten gekocht 400 fr., verdiend door 
een hand toe te steken bij een schrijnwerker 
Pannelatten vasthouden, hout gladschuren, dè scha
velingen bijeenvegen, enz... 

Met de fiets reed ik later door weer en wind en in 
korte broek naar de staatsschool in Ninove. De pas
toor had liever dat ik naar het kollege ging maar daar 
moest schoolgeld betaald worden en dat kon er 
thuis echt niet meer af Zo 'n goddeloze daad was in 
die tijd nog goed om er van op de preekstoel een 
donderpreek over af te steken, wat dan ook gebeur
de. Het was volop schoolstrijd: het gevecht voor de 
schone ziel van het kind en verbod om Victoria-cho-
colade te kopen. Dat wij het thuis niet breed hadden 
was voor de pastoor blijkbaar van minder belang. 

Vader was arbeider bij Fabelta tot hij in '48 ziek 
werd. Ik zal het nooit vergeten, want in dat jaar kwam 
bij ons thuis de eerste radio binnen. 

Vader kon de gedwongen werkloosheid moeilijk 
verteren. Hij had last van die nutteloosheid en dat 
werkte in op zijn gemoed en natuurlijk ook op de 
rest van de familie. In '56 is hij dan gestorven. 

Ik ben dan, omdat het echt moest gaan werken. 
Loopjongen spelen, 's Morgens vroeg buiten, met de 
tram door het Pajottenland naar Brussel Toen die 
afgeschaft werd met de fiets naar Ninove, daar de 
trein op, in Denderleeuw „veranderen" en vandaar 
naar de hoofdstad, 's Avonds laat thuis terug, net op 
tijd voor de avondschool... 

De plechtige kommunikant op de foto, anno 
1951, is Willy De Saeger ("Denderwindeke 1939) 
thans nationaal sekretaris van de Volksunie. 

Het belangrijkste op mijn plechtige kommuniefoto 
is natuurlijk het kostuum dat ik aan heb. Gemaakt 
door de Ideermaker van mijn dorp, twee maten te 
groot want het moest minstens drie jaar meegaan. 
Het was rfiijn eerste volledig kostuum met wat wij 
noemden een patattenbroek, ge weet wel een 
golfbroek halverwege het been omgevouwen. En 
met een stoefferke in de borstzak. Daar hoorde ook 
een wit hemd bij en een plastron en een pull-over en 
een paar nieuwe schoenen. De zwart lederen hand
schoenen heb ik maar één keer aan gehad. Ik wist 
niet eens hoe ik ze moest dragen. 

Het missaal was een geschenk van mijn doopme-
ter, een prachtmens waarmee ik zeer vertrouwelijk 
kon praten. Toen ze later in Zandbergen door een 
auto werd doodgereden, heb ik daar zwaar onder 
geleden 

Mijn eerste lagere schooljaren deed ik in het 
schooltje van het nabijgelegen Nieuwenhove, zo 'n 
vijf kilometer gaans. Van het eerste tot het achtste 
studiejaar allemaal in één klas, bij één meester Het 
was daar knokken om overeind te blijven. Ik heb 
meer dan een keer als straf het kiekenkot van de 
meester uitgemest 

Zoals de meesten van de klas raakte ik achterop 
en werd dan naar de zeer degelijke gemeenteschool 
van mijn geboortedorp gestuurd, bij een pracht van 

geling van volkse religie en ver
langen naar vrede. 

Met oudejaarsavond was ook 
het ogenblik daar om van deur 
tot deur goensdeel rond te halen, 
een stukje „Godsdeel" van de 
eindejaarsovervloed, onder de 
vorm van pannekoeken, wafels 
of spekuloos. Vooral in de Den
derstreek gebeurt dat, in andere 
streken van Vlaanderen gaat het 
bedelzingen op driekoningendag 
door, daar roept men „Ons He-
rendeel". 

Met toeters 
en bellen 

Komt dan de oudejaarsnacht, 
de Silvesternacht, zelf met het 
feestelijk avondmaal, de ver
kleedpartijen, het kijken naar de 
feeërieke tv-shows, het wachten 
op de twaalf slagen van de klok, 
het uitwisselen van de geschen
ken en het wensen van een 
voorspoedig en kommerloos 
nieuw jaar. 

Tijdens de nieuwjaarsnacht 
was het gewoonte om met groot 
lawaai van bellen, toeters en 
trommels door de velden en de 
boomgaarden te trekken, zo 
werden de boze geesten ver
jaagd. 

Op de vooravond van drieko
ningen werd natuurlijk de ko-
ningskoek gebakken, wie de in
gebakken boon in zijn stuk vond 
was koning voor één avond. Die 
avond trekken de driekoningen 
van deur tot deur. Minder en 
minder ziet men als koningen 
verklede kinderen. De commer
cie (alweer!) stelt een rijke kleer
kast ter beschikking zodat het 
niet ongewoon is comboys en 
astronauten te horen zingen: 
„Drie koningen, drie koningen 
Geeft mij 'ne nieuwe hoed. 
Mijn oude is versleten 
Ons moeder mag het niet weten 
Onze vader heeft het geld 
Op de rooster geteld." 

Maar de feestdagen gaan ver
der. De maandag na driekonin
gen, verloren maandag of zotte 
maandag. 

Volgens sommigen zou het 

J
l Rons* viert dit 

jaar Zotte 
• ^ ^ Maandag op za-
I ^ J terdag 7, zon-
Wm^ dag 8 en maan-

• dag 9 januari. 
• Het was de 

Ronsenaar Eph-
rem Delmotte (nu stadsbelaardier 
te Oostende en gastbeiaardier van 
Sluis en Keulen) die een van de 
aanstokers van dit driedaags feest 
Is geweest 

Zaterdag beginnen de zotter-
nijen van 16 u. en om 19 u. vertrekt 
de stoet met koning, koningin en 
hofhouding. Zondagnamiddag is er 
in elke zaal verkleed kinderbal, 
maandag wordt alles nog eens 
overgedaan alsof men van geen 
ophouden weet. Gedurende deze 
malle driedaagse is het Bommelke, 
een amandeltaartje, te koop. 

wat te maken hebben met het 
verloren gelopen kindje Jezus in 
de tempel. 

In heel wat Vlaamse steden en 
gemeenten wordt deze dag ge
vierd. Een van de bekendste 
zotte maandagfeesten gaat te 
Ronse 
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Spanje-Malta werpt brede schaduw 
over Europees voetbal 

Passieve 
omkoperij? • •7 

Er is het Nederlands voetbal een kwalijk avontuur overkomen. De 12— 1-
overwinning van Spanje tegen Malta kon inderdaad door geen mens vooraf 
worden ingekalkuleerd. Bijgevolg likt Nederland totaal onverwacht zijn wonden: 
het verjongde nationale team mag in juni niet naar Frankrijk. Een pijnlijke 
slotkonklusie voor de spelers, voor trainer Rijvers, voor de met geldproblemen 
worstelende voetbalbond en voor de blijkbaar nog zeer talrijke Oranjefans. 

MAAR over Nederland 
willen we het deson
danks met hebben 

Wel over die onwaarschijnlijke 
wedstnjd in Sevilla waarbij weer 
een hele reeks vraagtekens ach
ter het huidige topvoetbal moch
ten worden geplaatst Want een 
normale en zuivere wedstnjd 
was het met 

Het scenano kent de voetbaF 
liefhebber onderhand wel uit het 
hoofd het doorgaans weinig 
produktieve Spaanse team 
moest met minstens elf doelpun
ten verschil tegen Malta winnen 
om alsnog de kwalifikatie voor 
de eindbeurt van het Europees 
landenkampioenschap af te 
dwingen Een nagenoeg onmo
gelijke opdracht omdat mon
sterscores in het internationale 
voetbal van vandaag eigenlijk 
met meer voorkomen en omdat 
Malta vier dagen eerder het op
gezweepte Nederlandse team in 
de Rotterdamse Kuip op 5—O 
had vastgehouden 

Aan...de knikker 
Desondanks werd er veel 

sfeer rond de wedstrijd „ge
bouwd" Nederland en Spanje 
beschuldigden elkaar vooraf van 

pogingen tot omkoperij De her
tog van Alva werd net nog met 
ten tonele gevoerd De Maltezen 
reageerden gekrenkt en veront
waardigd ZIJ hadden ook nog 
hun eergevoel en de trots van 
land en volk was met voor geld 
te koop Maar desondanks wer
den toch de meest fantastische 
verhalen verteld Al of met ver
zonnen Na afloop van de inmid
dels historisch geworden partij 
bleek desondanks maar al te 
duidelijk dat er „poep" aan de 
knikker zat Hoe onschuldig de 
voetbalwereld zich doorgaans 
ook pleegt op te stellen 

Nochtans was er mets abnor
maals, mets echt ongewoon ge
beurd De Maltezen, die in Rot
terdam wel erg diep in hun reser
ves hadden getast en een inder
daad bewonderenswaardige 
strijdlust hadden gedemon
streerd, kwamen vermoeid maar 
gelukkig in Spanje aan Zij wer
den er door hun gastheren met 
verblijdende hartelijkheid ver
welkomd Weliswaar waren er 
enige ongemakken Zo konden 
de Maltezen ongelukkig met 
over een oefenveld beschikken 
maar daar stond dan wel tegen
over dat ZIJ zouden mogen ken

nis maken met het Spaanse 
nachtleven, dat al hun wensen 
op wenken zouden worden ver
vuld Over de wedstrijd en haar 
resultaat werd met geen woord 
gerept Dat waren zorgen voor 
later Grote zorgen zelfs want tot 
de verbijstering van vnend en 
tegenstander lagen de erfgena
men van de eens beroemde en 
beruchte ndders halfweg de 
match slechts 3 — 1 achter Het 
pleit scheen definitief beslecht 
Maar Spanje, dat tijdens de 
Mundial onder het wantrouwig 
oog van zoveel neutrale waarne
mers beschamend zwak was af
gegaan volbracht de onmoge
lijkste stunt In vijfenveertig mi
nuten scoorde het negenmaal 

De Maltezen waren inderdaad 
zo vermoeid dat ze geen drie 
stappen achter elkaar meer kon
den zetten, de voorheen van 
zenuwachtigheid bevende Span
jaarden voetbalden plots met 

stoïcijnse beheersing „volgens 
schema" en als klap op de vuur
pijl deed de Turkse ref — voor 
zo'n belangrijke wedstnjd had 
men inderdaad een ref uitge
zocht uit een Sfxjrtief onderont
wikkeld land dat bovendien een 
kwalijke reputatie geniet wan
neer de arbitrage ter sprake 
komt — wat van hem verwacht 
werd bij 8 — 1 stand zond de 
heer Gokcen een van de betere 
Maltezen, Degiorgio, met een 
tweede gele kaart naar de kleed
kamer De buit was immers nog 
met binnen en de Maltezer on
verlaat begon zowaar tijd te win
nen 

Zonnige villa? 
W I J willen met zover gaan als 

sommige Spaanse kranten die 
openlijk veronderstellen dat 
Gokcen, die toch ook maar een 
mens is, na afloop van de partij 
de sleutels van zijn villa aan de 
Costa Brava kreeg toegestopt 
maar het staat voor ons wel 
buiten twijfel dat het gebeuren in 
Sevilla niet van alle smetten vnj 
bleef Vormen van passieve om
koperij komen menigvuldig voor 
in de voetbalsport Men kan er 
moeilijk wat tegen beginnen om
dat het ontvangen en begeleiden 
van bezoekers en referees ge-
makkelijkheidshalve onder de ru
briek „public relations" wordt ge-
katalogeerd Maar dat er enige 
„invloed" van uitgaat op een te
genstander die mets meer te 
winnen of te verliezen heeft 
staat wel buiten twijfel 

Bovendien zou de Uefa beter 
uit de doppen moeten kijken 
wanneer de wedstrijdkalenders 
worden opgesteld om te voorko

men dat uiteindelijk een onbe
staande voetbaldwerg als Malta 
beslist wie wel of met naar 
Frankrijk gaat Zoals het ook 
logisch zou zijn dat bij gelijke 
punten een testwedstnjd en met 
een (meestal dubieus) doelsaldo 
beslist over wie wel en wie niet 
Al zal men natuurlijk terecht aan
voeren dat de reeds krankzinnig 
overladen kalender geen bijko
mende wedstrijden meer ver
draagt 

Dé verliezer... 
Nog een slotbedenking de 

Nederlandse sportjournalistiek 
voert de kntische benadenng en 
afstandelijkheid tegenover het 
gebeuren hoog en trots in haar 
vaandels Dit heeft er toe geleid 
dat nagenoeg geen kwade ver
onderstellingen werden geof>-
perd na afloop van de scherts-
partij Nederlanders willen im
mers in geen geval van chauvi
nisme worden beschuldigd In 
bedoeld geval werd evenwel be
wezen dat overdreven afstande
lijkheid uiteindelijk even belache
lijk en ongeloofwaardig over
komt als het overdreven chauvi
nisme waarmee de Fransen 
doorgaans zitten opgezadeld 
Wat natuurlijk met belet dat de 
grootste verliezer in Sevilla „de 
voetbalsport" was Want de ge
loofwaardigheid is met toegeno
men en men verwees in nage
noeg al de buitenlandse kranten 
naar de beschamende opvoe
ring tijdens de Mundial in Argen
tinië tussen het gastland en Peru 
Waar in gelijkaardige omstandig
heden de weg naar de eindover
winning werd geplaveid voor het 
gastland Leren ze (de voetballei-
ders) dan nooit van hun fouten"? 

Liboton wint waar hij wil 

Verpletterend 
meesterschap 

Roland Liboton rijdt met verpletterend meester
schap over velden en wegen. De kampioen uit Rillaar 
drukt de voetsporen van Ene De Vlaeminck die nog 
altijd wordt aangezien — en wellicht terecht — als de 
beste veldrijder uit de wielergeschiedenis. Maar 
Liboton, die dit seizoen op één na al de wedstrijden 
won waaraan hij deelnam, benadert hem dicht in 
aanleg en temperament 

LIBOTON IS eigenlijk een vrij
buiter in wielerland Hij le
vert met graag doorlo

pend zware inspanningen Hij 
• slaat liever gensters In de zomer 
njdt hij zich met te barsten in 
wegkoersen Hooguit onder
houdt hij de konditie Al hebben 
we ons laten wijs maken dat hij 
in dit domein meer zou vermo-

Liboton en Stamsnijder, 
de tweestrijd van de groten 

gen indien hij er zich werkelijk 
mocht op willen toeleggen Maar 
daartoe ontbreekt hem het ka
rakter en de goesting 

Laatste anker? 
Liboton is maar gelukkig wan

neer hij de winterse koude en 
vochtigheid voelt, wanneer hij 
doordrenkte of hard bevroren 
veldwegels of bospaden mag 
bereiden Het klinkt misschien 
potsierlijk maar eigenlijk is hij het 

enige anker waarover ons zwal
pend wielerschip nog beschikt 
Liboton IS onze enige wereld
kampioen en het zou ons niet 
verwonderen indien het zo nog 
een tijdje moest blijven 

Veel volk 
Mede door Liboton blijft de 

belangstelling voor het veldnj-
den op een bevredigend peil 
Een aantal onganizatoren heb
ben met de orgamzatie van de 
Superprestige natuurlijk midden 
de roos geschoten De crossen 
van Diegem, Zillebeke, Asper en 
Overijse werden gepromoveerd 
tot heuse topkoersen die over 
afzienbare tijd misschien de „vir
tuele" status van klassiekers zul
len komen verwerven De beste 
veldrijders ter wereld — de Ne
derlanders Stamsnijder en Groe-
nendaal en de Zwitser Zweifel 
inbegrepen — zetten onveran
derlijk aan en waarborgen hoe 
dan ook en'g spektakel On
danks ze Liboton met pijnlijke 
regelmaat voor zich uit moeten 
laten njden Van Belgische zijde 
nog een lichtpunt Rudy De Bie 
rijdt sterk, ook Messelis laat zich 
geregeld opmerken Zij worden 
wellicht geen echte konkurren-
ten voor „de meester maar zij 
kunnen misschien voor enig te-
gengewicht zorgen binnen ons 
veldrijderswereldje en dat kan 
natuurlijk geen kwaad Liboton is 
WIJS genoeg om dat zelf te weten 
en te verhopen 

29 DECEMBER 1983 



14 m\ 
Poëtisch 
wintervoer voor 
wielerfanaten 

Wielerliefhebbers zitten tijdens de herfst- en wintermaanden veelal op hun 
nagels te bijten: klassiekers. Tour en Giro, kermiskoersen, criteriums liggen nog 
eens achter de rug en de sportjournalisten gaan links en rechts te lande 
bladzijdenlange holle winterverhalen uit de mond van rustende, moeë renners 
peuteren. Of de sportbladzijden in de kranten worden opgevuld met statistieken. 

OF je kan in het door noor
derbuur Gijs Zandber
gen samengestelde 

boekje met wielergedichten dat 
zopas verschenen is, duiken 

Een mooi uitgegeven boekje 
waarin naast een 25-tal gedich
ten evenveel illustraties en zoge-
haamde „deskundige" uitleg te 
vinden zijn Het is een werkje 
van korte adem, vijftig bladzijden 
mager, je behoeft geen anaboli-
ca of cortisonepreparaten om 
deze leeskoers uit te rijden 

Robic 
De zogenaamde „compacte 

vyielerkundige aantekeningen" 
die naast elk gedicht te vinden 
zijn laten wel eens te wensen 
over, praatvaar Peter Post had 
die beter geschreven Want de 
ware wielerkenner schnkt zich 
een Tourmalet-bult wanneer hij 
op bladzijde acht bij voorbeeld 
leest dat echte klimmers klem 
zijn Charly Gaul, Van Impe en 
Jean Robic worden in deze kon
tekst passend vernoemd maar 
ook de adelaar van Toledo, de 
wel 1,85 meter lange Federico 
Bahamontes, komt in dit njtje 
voor Maar kom, bloemlezer Gijs 
Zandbergen kan met alles we
ten, hij zou best nog wat lessen 
kunnen gebruiken van Karel en 
Willem Van Wijnendaele zaliger 
wielergedachtenis 

En ja, er zitten zo veel prachti

ge anekdotes vast aan de wieler-
sportgeschiedenis wie hennnert 
zich met het Van Est-uurwerk 
dat na een ravijntuimelperte 
bleef verder tikken. Jan Janssen 
die na een val opnieuw zijn sta
len ros beklom om in de verkeer
de richting verder te fietsen en 
de bovengenoemde Jean Robic 
(een paar jaar geleden veronge
lukt) die zich bovenop een col 
door zijn mecamcien met lood 
gevulde dnnkbussen het over
handigen om sneller te kunnen 
dalen I 

En hoe zit het met de Vlaamse 
inbreng in dit wielergedichten-
boekje, hoor ik je vragen"? Wel, 
zoals dat momenteel ook in de 
internationale koerswereld het 
geval is povertjes 

Slechts Gust Gils en de Gent
se plezante Tom Lanoye zitten 
met een vers in het al-wat-de-
klok-slaat-is-Hoilands-poeziepe-
loton 

Geen enkel gedicht over pal-
mares-topper Eddy Merckx, 
maar de man die jarenlang in het 
achterwiel van onze nationale 
kannibaal „te sterven zat". Joop 
Zoetemelk, komt overvloedig 
aan bod Hollands chauvinisme"? 
Misschien wel Maar kom, er 
zitten knappe verzen verscholen 
in deze poezieploeg, zoals die 
van Anton Korteweg, Jan Kal, 
Hans Warren en zelfs Mei-dich-

Jean Robic, de kleine Bretoen Geen lood inde benen, wel 
in de drinkbus.. 

ter Herman Gorter „Zoals twee 
wielrenners die doen hun stalen 
/ Raderen wieleren dat licht 
rondspat, / De cirkels draaien en 
het witte pad / Glijdt weg ze loe
ren op elkanders wielen / En 
trappen vastberaden, ih hun zie
len / Is nijd en haat, voor 't doel 
de éné wint / Maar de ander 
haalt weer in en rijdt verblind / 
van wanhoop hem voorbij 

Dus, wielerliefhebber, fiets te
gen de krono met Anquetil-allu-
res naar de boekhandel, de 
sportbestuurder van dienst zal je 
bestelling noteren. 

Satirev 

Wielergedichten, samenge
steld door Gijs Zandbergen. 
Uitg. Nijgh & Van Ditmar, 
's-Gravenhage, 1983, 52 biz. 
17,50 (ong. 340 fr.). 

De vele facetten van Walschap 
L I ET tijdschnft „Creare" is een 
• ' driemaandelijkse publikatie 
van de Geelse Kunstkring Crea
re De kunstkring werd gesticht 
in oktober 1971 en heeft tot doel 
het bevorderen van de kuituur 
en de kunst in het biezonder Tot 
een van de jongste aktiviteiten 
van deze knng behoort de uitga
ve van een biezonder nummer 

rond Gerard Walschap Tal van 
Vlaamse literatoren werkten er
aan mee zodat werkelijk „vele 
facetten" van Walschap, ook fo
tografisch, konden worden be
licht Voor wie meer inlichtingen 
wenst over deze uitgave waar
van hierbij de omslag, het adres 
„Creare", Fabnekstraat 7, te 
2440 Geel. 

Anciaux-koop krijgt bekroning 

„Ancienne Belgique" 
nu helemaal nieuw 
Het belangrijkste gebeuren op de valreep van oud 
naar nieuw is voor de Vlaamse Gemeenschap de 
heropening van de „Ancienne Belgique"in de hoofd
stad. De Vlaamse uitbating startte begin augustus 79 
nadat hoogdringende werken waren uitgevoerd. 
Enkele maanden tevoren was het aangekocht door 
Vic Anciaux, toen staatssekretaris van Brusselse 
A angelegenheden. 

DE AB IS naast de Beurs
schouwburg een vol
waardig Kultureel Cen

trum met Vlaamse stempel in de 
hoofdstad geworden, zonder 
echter haar internationale tint en 
uitstraling te verhezen „In drie 
jaar tijd kwamen met minder dan 
600000 mensen over de vloer," 
verduidelijkte de overgelukkige 
direkteur Ivo Goris bij de feeste
lijke heropening vorige vrijdag
avond Waarna hij Vic Anciaux, 
staatssekretaris Rika Steyaert, 
zijn naaste medewerkers en alle 
mensen dankte die aan dit pro-
jekt van vernieuwing hebben 
meegewerkt Met een feestelijke 
happening van de Grote Markt 
naar de Steenstraat, zowel voor 
het pand als in de zaal was de 
veertigkoppige Urban Saxgroep 
een verrassing 

Warme tempel 
Maar de klap van de vuurpijl 

kwam toen de grote lichten aan
gingen in de AB zelf, en geen be

tonnen kultuurpaleis maar tot 
een warm aandoend geheel was 
omgetoverd Het is het gelukkige 
architektonisch huwelijk gewor
den tussen de horizontale lijnen 
van Beaubourg en de grote 
danszaal van een New Orleans-
steamboat 

Er dient naar verluidt nog wat 
gewerkt aan het podium zelf, 
maar dat zal wel in orde zijn 
volgende vrijdagavond voor het 
gala-optreden van Herman van 
Veen, die als Unicef-ambassa-
deur voor Nederland zijn steen 
bijdraagt ten voordele van een 
ontwikkehngsprojekt in Angola 
Het optreden start om 20 u 15, 
deuren open om halfacht. Zater
dag IS er dan een gezellige oude
jaarsavond met met orkest ge
vormd door Vlaamse artiesten 

Ook in de Antwerpse Elisa-
bethzaal is er een oudejaars
nacht voor meer romantische 
zielen, met Rob De Nijs en Sa-
mantha Jones, de pittige „Frene
sie de Paris"-show, en het ballet 

Penny de Jager Plus de ons 
overbekende orkesten van 
Henk van Montfoort, Jean Mic
key en de Skyhners, die onder
meer ook Sofie, Gene Summer, 
Stella, Ruth McKenny, de groep 
Venus, Bianca en vele anderen 
bij hun show zullen begeleiden 
Reserveren wordt aangeraden 
tel. 03-32 1581 of aan de lokatie 
van de zaal 

Slecht nieuws 
Minder goed nieuws bereikte 

ons van het Vlaamse popfront 
de Lierse Kreuners kappen er
mee na een anders suksesvolle 
„Kreunobic toer 83", en dit om 
vooral financiële redenen En de 
Gentse groep Luna Twist, die tot 
het kruim mocht worden gere
kend van de Vlaamse new-wave, 
en onlangs nog zou optreden in 
Australië besloot eveneens de 
boeken neer te leggen onder 
deze naam De leden kijken uit 
naar respektievelijke muzikale 
projekten voor het volgend jaar 

ZIJ die in extremis een ander 
muzikaal geschenk willen dan 
een plaatopname kunnen in Ha-
ren's „Sleutelgat" terecht waar 
een unieke en zeer verzorgde 
jazzkalender '84 in reuzenfor-
maat (46 x 70) wordt aangebo
den Vraagprijs is 500 fr. voor 
twaalf posters die jazzliefheb
bers ongetwijfeld zullen waarde
ren. 

S.D. 
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Projekt vu-Bierbeek 

Bejaardenbeleid op nieuwe banen 
Zoals beloofd aan de nationale sekretaris heeft de VU-afdel ing 

van Bierbeek nog vóór kerstmis de laatste hand gelegd aan haar 
projekt dat het bejaardenbeleid onder de loep heeft genomen. 

Het resultaat van die maandenlange werking is zowel merkwaar
dig als lovenswaardig. 

De weergave van de werking en de bevindingen vinden we weer 
m een lijvig temanummer van „WIJ in Bierbeek" dat deze week, 
dinsdagavond, aan de lokale pers werd voorgesteld. Niet alleen 
betreft het een puik verzorgde weergave van de projektwetenswaar-
dlgheden, maar bovendien is dit WIJ- temanummer ook nog zodanig 
bi jeengeschreven dat de bewoners van de gemeente er een 
boeiende lektuur aan hebben. 

Algemeen werd de verzuchting 
van de ondervraagde bejaarden ge
noteerd om, zelfs bij ernstige ziekte 
zo lang mogelijk „in hun kot te kun
nen blijven" 

Wat het beleid betreft is er dan 
meteen de pijnlijke vaststelling dat 
aan deze wezenlijke behoefte nau
welijks of met wordt tegemoetgeko
men 

Tussen het thuisblijven en het defi
nitief thuisweggehaald worden — in 
een instelling gestopt worden — is 
er nagenoeg niets voorzien Dit 
maakt dat onder meer OCMW-reke-
ningen ziekelijk scheefgetrokken 
worden Bij voorbeeld, wat Bierbeek 
betreft, wordt een vijfde van de 
jaarlijkse begroting (hetzij 1 miljoen 
122000 f r ) opgeslorpt voor het op
nemen (van een tiental) bejaarden in 
verplegingsinstellingen Alleen reeds 
rekening gehouden met de enorme 
toename van het aantal bejaarde 
mensen in de komende jaren, is het 
onverantwoord dit soort subsidiepo
litiek te handhaven 

dewerkers trokken hiermee op be
zoek bij een aantal bejaarden 

Nadien hebben wij de talrijke le
vendige vraaggesprekken voorge
legd aan „deskundigen" en mensen 
die uit hoofde van hun beroep met 
bejaarde mensen in kontakt komen 

Eensluidend was dat „institutionali-
zeren", het opnemen van de ouder-
wordende mens buiten zijn ver
trouwde omgeving, zo lang mogelijk 
moet verdaagd worden 

omdat u/f2 \5cun12n 
stuur van Bierbeek zich vooral laten 
leiden door het feit dat wij als be-
leidspartij, ook in het kader van het 
O C M W Bierbeek (OCMW-voorzit-
ter IS Roger Laurent VU) een eigen 
doordachte visie moeten ontwikke
len in verband met het bejaardenbe
leid 

Als uitgangspunt beschikten wij 
over de sociale kaart van Bierbeek 
(opgemaakt door VU-Bierbeek in 
1981) en de verwerking van een 
bejaardenonderzoek van 1979 opge
zet door O C M W Bierbeek 

Door de stuurgroep werd een 
enquête, in de vorm van een vraag-

F 

Voilusiiriie 
4fi?okratit 

Qit>ot BiCNfbeek 

tbemanummer 

UDliR 
WORDEN 

beja ai^enbeleid 
in nieuwe banen 

De graad van hulpbehoevendheid 
stijgt echter met de leeftijd en soe
pelheid in de opvangmogelijkheden 
ontbreekt omzeggens totaal „Als het 
thuis met meer kan" kunnen we 
kiezen tussen een relatief duur rust
huis of een opname in een zieken
huismidden, ontzaglijk duur voor de 
gemeenschap 

Als een medisch probleem ri jst 
wordt de bejaarde mens opgeno
men, maar in feite gaat het althans na 
enkele weken om een sociale of 
familiale probleemsituatie 

In ieder gesprek voelt men het 
verlangen om thuis te kunnen blijven 
Dit verlangen kan enkel vorm knjgen 
wanneer mantelzorg en thuisverzor
ging beter en gerichter georgam-
zeerd en gekoordineerd is 

De bedoeling van dit temanummer 
IS onze medeburgers degelijk over 
dit komend probleem vooreerst te 
informeren en nadien hun reakties 
en suggesties te bundelen We mo
gen onze ogen niet dichtknijpen en 
moeten ons de moeite getroosten 
om ons over de pnonteiten in de 
bejaardenzorg te bezinnen 

Om de opvang soepel en dicht bij 
de mensen te organizeren moeten 
we ons laten leiden door de bejaar
den rondom ons en met zozeer door 
ronkende statistieken, waar men 
vaak alle wegen mee uitkan Een 
gemeente en zijn bestuur bezit heel 
wat mogelijkheden om in deze sek-
tor allerhande kleinschalige projek-
ten uit de startblokken te helpen en 
te bevorderen Dit verkennende on
derzoek IS een bescheiden maar 
originele bijdrage in de hoop dat het 
bejaardenbeleid in nieuwe banen 
kan geleid worden 

Geen eindpunt! 
Geen grootse projekten die het 

merendeel van onze financiële mid
delen opslorpen en maar enkel ten 
goede komen aan een te beperkt 
aantal mensen' Deze VU-infokrant is 
geen eindpunt VU-Bierbeek zal 
daar waar mogelijk is, haar beleid 
hierop afstemmen en via het sche-
penkollege en de OCMW-raad dit 
ook in de praktijk omzetten 

Wie meer informatie wenst kan 
hiervoor terecht bij Pol Vanden 
Bempt, Neeri/elpsestraat 27 te 3043 
Bierbeek 

ning van het O C M W die vandaag (zij 
het misschien verantwoord) enkele 
hulpbehoevenden ten goede komt 
zou met een bijgestuurd beleid bij 
voorbeeld een dienstencentrum kun
nen uitgebouwd worden waar alle 
thuisblijvende bejaarden van een 
goede dienst zouden kunnen geme
ten Het IS een van de vele bevindin
gen uit het Bierbeekse bejaarden-
projekt 

Thuis best 
Voorzitter dokter Van Melkebeek 

lichtte de resultaten op de perskon-
ferentie als volgt toe 

BIJ de keuze van dit tema als 
projekt heeft het VU-afdelingsbe-

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolatles 

A.B.D. 

(An twerpse Bouw- en D ich t ingswerken) 

Eikenstraat 2T2, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook r u w b o u w & sleutel op de deur 

Zaterdag 21 januari 1984 

Nationale WM-dag 
te Zele 

O p zaterdag 21 januari '84 worden alle VU-gemeente - en 
O C M W - m a n d a t a r i s s e n uitgenodigd op de nationale W M - v o r -
mingsdag die plaatsvindt in Ze le 

Deze dag heeft als opzet de informatie en de vorming naar onze 
mandatarissen verder uit te bouwen en vooral de uitwisseling van 
ideeën tussen onze mandatarissen te bevorderen. 

Het programma ziet er als 
volgt uit 
Voormiddag 

9 u 30 verwelkoming van de VU-
mandatanssen door Jozef De Bruy-
ne burgemeester van Zele 

9 u 40 inleiding namens V V M -
nationaal 

9 u 50 opdeling van de aanwezi
gen volgens de gekozen seskties Er 
zal kunnen gekozen worden uit vol
gende onderwerpen (bij voldoende 
belangstelling van de inschnjvers) 
— OCMW-werking 
— gemeentefinancien 
— openbare werken 
— gemeentelijk kultuurbeleid 
— ruimtelijke ordening, leefmilieu 
— sport 
— inspraak en participatie 
— jeugd onderwijs 
— gemeentelijke tewerkstellingsbe

leid - werklozenprojekten 
— de funktie en taak van de burge

meester 

Namiddag 

13 u gelegenheid tot middagmaal 

14 u bezoek (met begeleiding 
door mensen uit Zele) volgens eigen 
keuze aan 
— OCMW-infrastruktuur 
— sportakkommodatie 
— technische dienst gemeentema

gazijn 

— infrastruktuur van het gemeente
lijk onderwijs 

16 u 30 Slottoespraak door alg 
voorzitter Vic Anciaux, gevolgd door 
een receptie aangeboden door het 
gemeentebestuur van Zele 

Omwille van de vele praktische 
schikkingen die voor een dergelijke 
dag noodzakelijk zijn zien wij ons 
verplicht met voonnschnjving te wer
ken Aldus ontving (of ontvangt bin
nen enkele dagen) elke mandatans 
samen met het programma een in-
schnjvingsformulier waarop moet 
aangeduid worden welke werkgroep 
men verkiest en welke gemeentelijke 
infrastruktuur men wil bezoeken 

Er IS gelegenheid tot middagmalen 
tegen de prijs van 250 fr Ook dit kan 
men melden via het inschnjvingsfor-
mulier Dit formulier zouden we uiter
lijk tegen Wjanuan in ons bezit 
willen hebben Het moet opgestuurd 
worden aan Gilbert Vanoverschelde 
verantwoordelijke V V M Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel 

Een OCMW- of gemeenteraadslid 
dat door eventuele onvolledigheid 
van ons adressenbestand geen uit
nodiging zou ontvangen hebben kan 
ook daar terecht voor inschnjving 

Gilbert Vanoverschelde 
Verantwoordelijke W M 

Geslaagde VNS-
Euromedewerkersdag 
te Brugge 

O p zaterdag 17 december vond in Brugge de eerste van de twee 
Euromedewerkers-vormingsdagen plaats Voorwaar een sukses 
over de hele lijn Q u a aanwezigen m de eerste plaats een 
onverwacht hoge opkomst, zodat de „Maximil iaan van Oostenrijk", 
waar deze vormingsdag plaatsvond in feite stukken te klein bleek. 

Reeds na de eerste uiteenzetting 
van Jaak Vandemeulebroucke i v m 
Europa en zijn instellingen bleek dat 
we met alleen een talrijk maar ook 
een aandachtig en gemotiveerd pu
bliek hadden Een hele serie van 
interessante tussenkomsten ver
ruimden het inzicht van de aanwezi
gen 

Even groot was de aandacht toen 
Herman Verheirstraeten het daarna 
had over de Europese Vnje Alliantie 
en de daartoe behorende partijen 
Uit het gesprek achteraf bleek de 
belangstelling en de sympatic van de 
aanwezigen met deze regionale par
tyen en vooral de hoop dat het na de 
volgende Euro-verkiezingen tot een 
uitgebreide fraktie zou komen in het 
Europees Parlement 

Na een smakelijk middagmaal ge
paard gaande met een uitgebreider 
kennismaking en een gezellig bab
beltje vertrok het gezelschap naar 
Het Breughelhof' voor de namid-

dagvergadenng waarop de meer 
praktische voorbereiding van de 
Euro kampagne zou besproken wor

den Jaak Vandemeulebroucke en 
Willy Kuijpers suggereerden een 
aantal mogelijkheden om een zo effi
cient mogelijke kampagne te voeren 
Daarop werd entoesiast ingehaakt 
door de aanwezigen die de aange
brachte voorstellen met eigen sug
gesties aanvulden 

Tenslotte werden de aanwezigen 
per arrondissement ingedeeld en 
werden de konkrete mogelijkheden 
onderzocht voor elk arrondissement 
om de Euro-kampagne goed te laten 
verlopen 

Een hele lijst mogelijkheden werd 
opgesomd met de bedoeling deze 
aan het betrokken arrondissement 
voor te leggen In elk geval een 
leerrijke dag waarop op een voor
treffelijke wijze teorie en praktische 
propagandavoenng met elkaar ver
bonden worden 

Met een dergelijke groep gemoti-
veerden als s<pun wordt het beslist 
voor Jaak Willy en de anderen van 
de Euro-lijst een stuk gemakkelijker 
m de strijd naar de overwinning! 
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31 WOMMELGEM: Nieuwjorkezoete Alle Wommelgemse Nieuw
jaarzangertjes zijn vanaf 9 uur welkom in Den Klauwaert Om het 
mooiste liedje, om ter best gebracht Mooie pnjzen 

JANUARI 
6 ZWIJNDRECHT-BURCHT Traditionele VU-worstenbroodavond 

om 20 u 30 in zaal Vrede Sint-Maarten, Dorpsstraat te Burcht 
Voorstelling van het nieuwe plaatselijke bestuur Dia- en video
reeks over de afdelingswerking in 1983 Deename 75 fr per per
soon 

7 KONTICH In de namiddag, Dnekoningenstoet van alle kinderen 
in Kontich Initiatief Gem Kult Raad en Vank, m m v Vlaamse 
Kring 
KONTICH: Sociaal dienstbetoon, van 11 tot 12 uur, in lokaal Alca
zar met prov raadslid Bart Van Der Moere en VU-gemeente-
raadsleden 
KONTICH: Om 20 u in Vlaamse Knng, Verloren maandagviering 
in het Brouwershuis te Waarloos Wie komt. telefoneert Marcel 
Meys 457 7524 - Olyslaegers 45721 27 
BORNEM „Zelf wijn maken" (.+ proeven) voordracht met 
demonstratie door G De Smedt in De Bron 
WIJ NEG E M. Stadsverkenning in Antwerpen, vertrek om 13 u 30 
op het Marktplein te Wijnegem 

KONTICH- Open nieuwjaarsreceptie van Volksunie Kontich, om 
11 uur, lokaal Alcazar 

8 

9 

14 

15 

22 

Een welbedoelde kerstboodschap 

Kontich, vrede- en amnestiegemeente 
WIJ wensen mekaar een gelukkig, 

zalig, vrolijk, maar vooral een vredig 
Kerstfeest Wij menen en wensen 
het echt 

Maar wat stellen wij vas t ' On
danks — vooral de laatste jaren — 
alle goed bedoelde initiatieven en 
kontakten, overal ter wereld steeds 
maar opnieuw onlusten Wij kunnen 
helaas eerder spreken van een 
spoor van onvrede En dan in eigen 
land — WIJ keren toch best eerst 
voor eigen deur —, bijna 40 jaar na 
de Tweede Wereldoorlog, nog 
steeds geen amnestie En zonder 
amnestie, geen echte vrede in dit 
land 

Met deze bedenkingen bracht VU 
gemeenteraadslid Theo De Witte, op 
de gemeenteraadszitting van maan
dag 19 december, een vredes- en 
amnestiemotie naar voor 

Daarin worden de inwoners van 
onze gemeente opgeroepen om 

mee te werken aan de beveiliging 
van de internationale en het bereiken 
van de nationale vrede voor en bij ei
gen volk En deze nationale vrede 
vereist in de eerste plaats amnestie 
en het wegwerken van alle gevolgen 
van de laatste wereldoorlog 

Deze motie, deze welbedoelde 
kerstboodschap, werd goedgekeurd 
met zeven stemmen tegen twee bij 
zestien onthoudingen De PVV-bur-
gemeester. SP en CVP onthielden 
zich Ook Agaiev deed dit Twee 
PVV'ers stemden tegen en willen in 
geen honderd jaar amnestie 

Onbegrijpelijk zegt ons nadien 
Theo De Witte Men mist maar 
steeds opnieuw een kans, beseffen 
deze mensen dat met of willen ze het 
echt met Desondanks, Kontich een 
vrede- en amnestiegemeente 

Ferre De Beukelaer 

Vlaamse burger 
als klient. 

En natuurlijk 
hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

W 

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

U moet echt niet naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt. 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870. 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78r f - ^ 

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor-
^ -y^—jr^^s^ den terwijl u in de gezellige kof-
fiï^ <==dni/ys!innnlrt fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar JI^JIUUUI| Boomsesteenweg 35 
MEYERS 

/ ^ D C M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR. ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
W r L- I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

Hernieuwd 
VU-bestuur 
in Brecht 

Op vrijdag 4 november 1983 koos 
de Volksunie-Brecht, in aanwezig
heid van Joris Roets, een nieuw 
bestuur 

Acht kandidaten behaalden het 
kworum en maken dus deel uit van 
de nieuwe ploeg 

De takenverdeling gebeurde op 
maandag 7 november met het vol
gende resultaat 

Voorzitter Jef Renders, sekretans 
Canna Behoofs, penningmeester 
Ludo Van Camp. orgamzatie Fons 
Jorens, propaganda en jongeren
werking Roger Hofkens. vrouwen
werking Hilde De Clerck. overige 
bestuursleden Piet Hillewaert en 
René Van De Wiele 

Diezelfde avond werd ook het 
initiatief genomen om een overkoe
pelende wijkraad op te richten 

Doelstelling hiervan is te streven 
naar een grotere betrokkenheid van 
de Volksunieleden van Brecht bij de 
werking van het bestuur en het tot 
stand brengen van een vlotte wissel
werking tussen beide 

Veel sukses voor het nieuwe be
stuur! 

Nieuw VU-bestuur 
te Ekeren 

Onlangs werd te Ekeren in aanwe
zigheid van de arrondissementele 
VU-voorzitter. Frans Kuijpers, het 
plaatselijke VU-bestuur voor de ko
mende drie jaar verkozen Dit be
stuur heeft volgende samenstelling 
Ludo Madereel, Oorderseweg 136 
(voorzitter). Maurice Vander Avert, 
Tulpenlaan 9 (sekretans en digtrikts-
raadslid), Corry Dienckx, Leerhoeks-
laan 3 (penmngmeesteres), Leo Van 
Dessel, Weerstanderstrat 5 (orgam
zatie). Roger Lauryssen. Leerhoeks-
laan 3 (propaganda). Luc Lam-
brechts. Willy Staeslei 10 (distrikts-
raadslid). Guy De Borger. Schepel
straat 16 (jongerenwerking), Hilde 
Stas, Sneeuwbesstraat 38 (vrou
wenwerking), Jef Leffelaer. NSB-
straat 23 (projektleider). Paul Bortels. 
Kapelsesteenweg 581 (raadslid) en 
Bart Beheydt, Vogelkersstraat 28 
(raadslid) 

Geslaagde 
kerstmanaktie 
van VUJO-
Wommelgem 

Zoals elk jaar hadden de VUJO 
van Wommelgem, ook dit jaar, werk 
noch moeite gespaard om deze 
kerstmanaktie op touw te zetten 

Deze aktie die er speciaal op 
gericht is om onze bejaarden (70 
plussers) te vergasten op een aan
genaam kerstgeschenkje, is uitge
groeid tot een groot sukses 

Vanaf 9 u 's morgens reed onze 
kerstman (Enk Luyckx) samen met 
de nodige volgwagens door de 
Wommelgemse straten om onze be
jaarden op te zoeken Uiteraard was 
er gezorgd voor de nodige kerstmu-
ziek die door Ene Herbosch in elkaar 
gestoken was 

's Middags was het verzamelen 
geblazen in Den Klauwaert, waar 
onze mensen vergast werden op 
een hartversterkende erwtensoep 
en boerebrood aangeboden door 
José en Sonja Van harte proficiat en 
dank aan alle medewerkers 

Herman Braeken 
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BRABANT 
DECEMBER 

30 HAACHT: Knalfuif 5 jaar VUJO-Haacht in zaal Onder de Toren 
JANUARI 
12 ANDERLECHT VU-bestuursverkiezingen in Hotel Ravenstein, 

Ninoofsesteenweg 685 tussen 17 en 20 u Daarna receptie met 
sandwichbar (Kand bij Daniel Van der Sypt Theo Lambertlaan 
39, bus 3, Anderlecht) 

Prijzen 
pensenkermis 
te Buizingen 

Tombola eetwaardekaarten 1007 
1019 1035 1070 1083 1101 1123 
1128 1137 1145 1179 1205 1239 
1265 1299 1310 

Uitslag steunboek A Brackman, 
J -P Loris - wielerklub Buizingen 
Sportief. Willy Debusscher. Barthel 
Leunens Julien Delveaux, Pieter Van 
Keer, Julia Malfroy Hugo Stroo-
bants, Emiel Vandebotermet, Pieter 
De Greef, Jozef Agneessens 

Deze pnjzen kunnen afgehaald 
worden bij Juul Denayer Kornijkveld 
7 te Buizingen (tel 3563025) 

Het VU-bestuur dankt de vele 
medewerkers en de ontelbare be
zoekers die het VU-eetfestijn op
nieuw zoveel sukses deden verwer
ven' 

EHBO-kursus 
te Overijse 

Het Vlaamse Kruis, afdeling Drui-
venstreek, organizeert een kursus 
„Eerste hulp bij ongevallen", deze 
maal te Ovenjse Deze EHBO-kursus 
bestaat uit 22 lessen, telkens van 20 
tot 22 u, en start op maandag 30 ja-
nuan 1984 Dit alles vindt plaats in het 
Vrij Technisch Instituut, Brusselse
steenweg te Ovenjse 

Voor verdere inlichtingen en in-
schnjvingen kan u terecht bij de 
kernverantwoordelijke Dirk Hiers 
(tel 6879542) of bij sekretaris Mi
chel Desmet (tel 6570429) 

VU JO-aan werving 
Onlangs werd het VUJO-BTK-

Projekt „De verborgen Machtsstruk-
turen" goedgekeurd Het is de be
doeling om gegevens te verzamelen 
en te inventarizeren van deze struk-
turen (GOM, GERV, GIM, interkom-
munales, parastatalen, enz) De ver
werkte gegevens zullen als vor
mingspakket worden aangeboden 

Er zijn drie plaatsen te begeven 
een voor licentiaat mensweten
schappen, een voor een regent of 
onderwijzer of maatschappelijk as
sistent en een voor opsteller 

Kandidaturen met curnculum vitae 
worden ingewacht op het Nationaal 
Sekretariaat van de Volksuniejonge-
ren, Barnkadenplein 12,1000 Brussel 
en dit voor 15 januan 

• 23 j maatschappelijk assistente 
zoekt een betrekking in het Brussel
se of de Westrand van Brussel 
Eventueel ook een BTK-projekt 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604. 

LIMBURG 

VU Groot-Bree 
kreeg nieuw bestuur 

D e s ta tu ta i re b e s t u u r s v e r k i e z i n g e n v o o r de a fde l i ng G r o o t - B r e e 
h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n o p 21 o k t o b e r j l . in de ve rgade rzaa l van 
't L e e u w k e te Bree. O n d e r he t t oez iend o o g van N a d i n e D e c o c k , 
u i t t r e d e n d voo rz i t s t e r , Ernes t Essers , u i t t r edend sek re ta r i s , J a a k 
Gab r i e l s , v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r en N a n d M o u l i n g n a m e n s he t ar
r o n d i s s e m e n t e e l bes tuur , h e b b e n een v i j f t i g ta l l eden hun s t e m uit
g e b r a c h t o v e r de elf kand ida ten . Deze i n s p a n n i n g w e r d b e l o o n d met 
een g o e d g las b ier , a a n g e b o d e n d o o r de a fde l i ng . 

Na de telling van de stemmen kon 
meegedeeld worden dat alle kandi
daten meer dan de helft van de 
stemmen behaalden en dus ook in 
het nieuwe bestuur zetelen Door het 
nieuwe bestuur werd vervolgens de 
voorzitter en sekretans voor de ko
mende drie jaren aangeduid Ernest 
Essers, sedert jaren de afdelings-
sekretaris, werd door de vergade-
nng unaniem als nieuwe voorzitter 

• geïnstalleerd Zijn taak als sekretans 
wordt ingenomen door Leon Len
ders, de computerdeskundige van 
de afdeling die dus voortaan, naast 
de belastingbneven, ook de adminis
tratie langs elektronische weg zal 
afhandelen 

Voorzitter Ernest Essers, Peer-
derbaan 80 

Sekretans Leon Lenders, Kruitto-
renwal 3 B4 

Ondervoorzitster en financiën 
Nadine Decock, Oude Straat 33 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R » 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trou' 

Openincsureni Di., woe., vrij. van 13 tot I9u.30 
Do., zat. van 10 tot l»u . 30 
Zondac van 14 tot i t u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts i5 ki 

Organizatie Toon Demeester, 
Kipdorpstraat 27 en Tine Huyvaert 
Kipdorpstraat 27 

VUJO Dirk Hoedemaekers, Sta-
tionswal 9 en Luk Lemkens, Gerdin-
gerpoort 15 

Samenwerking met Verjonging 
Tony Ruttens, Opitterpoort 33 

Pers & publikaties Ene Eyckmans, 
Meeuwerkiezel 15 

Mandatanssen 

Burgemeester-volksvertegen
woordiger Jaak Gabnels, Siemen-
straat 28 

Provincieraadsleden 
Jan Bomans, Kortestraat 1, Meeu
wen, 
Jan Latinne, Damburgstraat 10, Bo-
cholt, 
Gerard Vossen, Kleine Fontein-
straat 14, Kaulille 

Schepenen 
Jo Geebelen, Lüytenstraat 3, 
Jaak Dreezen, Dorpsstraat 2 1 , 
Gerard Dupont Gruitrode-
straat 52A 
Piet Flipkens Opstraat 66 

Gemeenteraadsleden 
Adnaan Ousters, Panhovenstraat 5, 
Lambert Derkoningen, Heren
straat 50 
Henri Schouteden, Thijsstraat 18 
Jef Stals, Molenstraat 38, 
Denis Thijs, Bosstraat 14 
Bert Verheyen Omselweg 59 

OCMW-voorzitter en -raadsleden 
Nand Mouling, Kloosterpoort 13, 
Jos Jehoul, Meeuwerkiezel 104 

Ene Eyckmans 

VU-Dilsen 
Op maandag 28 november ging er 

bij de VU-afdeling Dilsen een alge
mene ledenvergadenng door in hun 
lokaal „De Kommel" waar in de bo
venzaal tevens ook de verkiezing 
pHaatsfiad van het nieuwe bestuur, 
dat alle dne jaren moet plaatsvirKlen 
volgens de partjstatuten 

Tien kandidaten waren er te ver
kiezen, waarvan zeven uittredende 
en vier nieuwe, die ook alle ben 
glansrijk verkozen werden. 

Vanaf 18 u. tot 21 u kon men zijn 
stem uiöjrengen Bij aanvang van de 
algemene vergadenng die b>egon om 
20 u was tevens Gilt)ert Opstein, 
provinaeraadslid van Maasmeche-
ien aanwezig Na het openingswoord 
door de uittredende voorzitter Mat-
hieu Vastmans werd de vergadenng 
geleid door Johan Ramaeckers na
mens het arrondissement 

Tijdens de vergadenng gaf de h. 
senator Lowis een zeer geslaagde 
en snnaakvolle uitleg over het VU-
manifest „De uitweg" De vele aan
dachtige luisteraars konden na de 
zeer leemjke uiteenzetting dan nog 
vragen stellen over de werkelijke 
toestand in Vlaanderen 

Daarna werd onder applaus fiet 
nieuwe bestuur bekendgemaakt 
Voorzitter Godelieve Weetjenr, 
Pastoorstraat Rotem, ondervoorzit
ter Irma Janssen-Vanholzaets, Soer-
veW, Lanklaar, sekretans Paul Ver
stegen, Lemmenshoefstraat Dilsen; 
schatt)ewaarder de h Mathieu Vast
mans, Henrylaan, Rotem, propagan
da Martin Colson, Rijksweg, Dilsen, 
Vujo Jaak, Sleven, Europalaan, Dil-
sen 

Tevens werd de h Vastmans met 
algemeenheid van stemmen tot ere-
voorzitter verkozen 

Bestuursleden Jan Dillen, ge
meenteraadslid, Stokkem, Renè Ver
heyen, gemeenteraadslid, Henrylaan, 
Rotem, senator Lov*ns, gemeente
raadslid, Beemstraat Elen 

In de VU-afdeling Dilsen kunnen 
vrouwen als voorzitter en onder
voorzitter in ieder geval taewijzen 
hoe ze hun man kunnen staan Hope
lijk zijn er nog andere afdelingen die 
dit voorbeeld durven volgen 

De leden wensen de nieuwe ploeg 
veel kracht en geluk' 

Jean Wampers 

^ ^ lepel & vork... ^ % 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 
Kapelstraat 1 

Tongerlo-Westerio 
Tel 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke Sfeer 

Voor een lekker etentje 

" in e^n gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten. 03-658.41.76 

W I J verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-51.2148 

• 

^ Sedei 
JAN PAUWELJ 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterd 

De familiezae 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-4129 22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67 5712 

•t 1910 
>-DE BRAUWER 
choonaarde. Tel. 052-42.32.46 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

k met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel. 02-634 56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhurmg van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03-237.45.72 

Hotel-resfaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Hoizelpark 
Hotel mpt goode smaak standingkdmers alle komfort 
Hcidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
FICSI zondag goslolen Hotel open 
Tijdons de week suggesties van de chef i spijskaart 
Open alle dagen maallijdchecks 

Banketbakkerij 

n^L ANTWE 
^JMIK MAURITS GO 
JSlmnluKT^wg Geraardsbergsest 
V V k M ^ ^ 9300 Aalst 

^W Tel. 053-21.35.33 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr. Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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VU-raadslid Van Mossevelde moest zwijgen... 

Aalsterse VU pakt 
OCMW-zaak aan! 

O m wat meer klaarheid te k r i j gen in deze onwelr iekende zaak van 
het Aalsterse O C M W - l a b o diende VU-raadsl id Wil ly Van Mosseve l 
de reeds meerdere interpellaties in. Een eerste interpellatie bleef 
gewoon onbeantwoord. O p de gemeenteraad van 16 december II. 
plaatste hij er opnieuw twee aan de dagorde, één in de open en één 
in de besloten vergadering. Een autoritaire en arrogante waarne
mende burgemeester besloot bitsig dat deze interpellaties niet kon
den doorgaan. 

D e VU-f rakt ie protesteert krachtig tegen dit onvoorstelbare 
machtsmisbruik en heeft dit protest ook kenbaar gemaakt door een 
klacht bij de goeverneur van Oost-Vlaanderen. 

„Wij vragen ons af welke enorme belangen hier op het spel staan 
en welke korrupte ketel moet gedekt blijven", vraagt de VU-frakt ie 
zich af. 

„Wanneer de kranten bol staan over onregelmatigheden in het 
O C M W en wanneer de bevolking schreeuwt om opklaring en uitleg, 
dekreteert een omhooggeval len eerste schepen dat wij daar geen 
zaken mee hebben en dat zelfs gemeenteraadsleden de mond moet 
gesnoerd worden" 

In aansluiting op de verboden in
terpellatie van Van Mossevelde nam 
raadslid Jan Caudron het woord 
over en pakte de OCMW-labo-zaak 
stevig aan 

Jan Caudron: „Wie het „Dossier 
Matthieu" en het verslag van het 
Vast Bureau gelezen heeft, staat 
perplex' Deze twee dokumenten 
werden nauwgezet en objektief op
gemaakt en door alle OCMW-raads-
leden als waarheidsgetrouw onder
schreven 

Na het lezen van de verscheidene 
aanklachten en de antwoorden van 
de betichte verwacht de burger in 
een rechtsstaat een grondig gerech
telijk onderzoek en een eerlijk pro
ces Het Hoog Komitee van Toezicht 
verklaart zichzelf onbevoegd omdat 
verdachte geen personeelslid van 
het O C M W zou zijn 

De goeverneur van Oost-Vlaande
ren bevestigt echter schriftelijk dat 
de heer Matthieu wel degelijk perso
neelslid IS 

Het parket weigert bezwarende 
stukken in te kijken en de zaak wordt 
geseponeerd Zo eenvoudig is dat' 
De brave burger stelt zich terecht de 
vraag of hij nog in een rechtsstaat 
leeft De winst- en verliescijfers van 
het benchte labo laten geen twijfel 
1981 onder diensthoofd Matthieu. 
verlies 5 542 726 fr 1982 zes maand 
onder diensthoofd Matthieu, verlies 
2525459 fr Een daling van het ver
lies door de omzetstijging geduren
de de tweede helft van het jaar, na 
de schorsing van Matthieu, 1983 
onder diensthoofd De Bie, geraamde 
winst 3900000 fr 

BIJ het bekijken van deze aj fers 
begrijpt men dat hier zwaar ge
knoeid werd De vraag stellen of het 
O C M W benadeeld werd. is ze met
een beantwoorden 

Het geknoei met de honorana 
tijdens de wachtdiensten van het 
labo en het uiterst zwakke verweer 
van beklaagde sterkt onze overtui
ging dat grof geld verdiend werd ten 
nadele van het O C M W Maar de 
zaak werd geseponeerd i" 

Zwartmakerij 
Tegen de beschuldiging van auto

matische overdrachten van labo-on
derzoeken aangevraagd binnen het 
O C M W naar de pnvelabo's en in 
hoofdzaak naar het labo van Mat
thieu. tracht betichte zich wit te 
wassen door het personeel van het 
labo zwart te maken onbekwaam, 
lui, gemakzuchtig, weigeren zich te 
herscholen 

Op de beschuldiging dat Matthieu 
rechtstreeks geld inde of op zijn 
persoonlijke PCR liet overschrijven 
daar waar 60 procent aan het 
O C M W toekwam, schuift beklaagde 
alle verantwoordelijkheid af op zijn 
privesekretaresse 

Jan Caudron „Wie het verslag 
leest over de bloeozwendel in de 
bloedtransfusiedienst moet wel even 
doorslikken met alleen omwille van 
het financiële geknoei maar ook om-
wiHe van de verkeerde etikettering 
en verkeerde levenngen van bloed 
Het gerechtsdeurwaardersexploot 

van 30 mei 1982 maakt melding van 
„verkeerde levenngen bloed en van 
inmenging van een boekhouder van 
de BTD in medische akten die een 
rechtstreeks levensgevaar inhield 
voor de betrokken patient" En ver
der lees ik nog „Het verlies voor het 
O C M W kan slechts gedeeltelijk be-
paakl worden aan de hand van de in 
het gerechtelijke dossier aanwezige 
stukken Heel wat bewijsmatenaal, 
werkschnften en Rizivboekjes zijn 
door het parket met opgevraagd' 
Het gaat hier dus allicht om belangrij
ke bedragen" Wat doet het Belgi
sche gerecht ' Het seponeert 

Het O C M W kan nu nog burgerlijk 
vervolgen en schadevergoeding ei
sen Maar dat doet de OCMW-raad 
met Wat doet hij w e l ' Hij overweegt 
dr Matthieu terug in dienst te ne
men'" 

Op de raadszitting van maandag 
12 december II zou de beslissing 
gevallen zijn Men heeft het echter 
met aangedurfd Het was een bewo
gen en verwarde vergadenng die 
over het hoofd heen van de voorzit
ter gedomineerd werd door schepen 
Bogaert 

GefoefeL 

Tijdens de ontelbare onderbrekin
gen moeten de leden van de meer
derheid dnngend afzonderlijk verga
deren met schepen Bogaert die tus
senin telefonisch kontakt opneemt 
met zijn kollega De Maght De schor
singen bieden de OCMW-raadsle-
den Van der Veken en Bourgeois de 
gelegenheid om te beraadslagen met 
w i e ' met dr Matthieu en zijn advo-
kaat' 

Uiteindelijk beslist men dat de 
zaak Matthieu een maand verdaagd 
wordt en dat de geschorste direk-
teur Barrez er met een maand zon
der wedde vanaf komt De vraag kan 
gesteld worden of de straf wel in ver
houding staat met de toegegeven 
fouten 

Jan Caudron. „Wij zijn echt be
nieuwd te weten wat er op de zitting 
van 13 januari 1984 zal gebeuren Zal 
men nu eindelijk de burgerlijke ver
volging instellen en schadevergoe
ding e i sen ' Ik weet dat de dames en 
heren van de meerderheid, van de 
PVV en vooral van de CVP onder 
enorme druk staat en dat de hoogste 
gezagsdragers van dit land gemobili-
zeerd worden maar de kruik gaat 
echter zolang te water tot ze barst 
En als die kruik barst zullen de 
stukken in de buurt vliegen' 

W I J eisen kort en goed 1 Handha
ving van de schorsing van dr Matt
hieu. 2 Onmiddellijke instelling vani 
de burgerlijke vervolging met aan
stelling van een deskundige die de 
schade moet schatten en een eerlijk 
proces 

Tot schepen Bogaert en zijn vnen-
den die zo ontroerend Matthieu in 
bescherming blijven nemen zeg ik 
ten slotte nog dit ,Hou uw knsten-
demokratische handen van deze 
zaak af, zo u zelf met ten onder 
wenst te gaan Vele mensen worden 
hier het zwijgen opgelegd, onze 
mond zult u met snoeren" 

OOST-VLAANDEREN 
OCMW-beleidsnota ter sprake 

VU wil een 
globaal sociaal beleid te Gent 

Door het Vast Bureau van het O C M W van de stad Gent werd op 
23 n o v e m b e r II. een be le i dsno ta aan de kranten voorgesteld. De 
V o l k s u n i e , d ie geen z i t t i ng heef t in d i t Vast Bureau, protesteert ten 
s te l l i gs te tegen het fe i t dat deze beleidsnota, a ls komend van het 
O C M W aan de pers werd voorgesteld, vooraleer ze in de raad werd 
besproken en goedgekeurd. Dit gebeurde immers slechts op 6 de
cember. In deze optiek heeft de Volksunie dan ook haar eigen visie 
g e f o r m u l e e r d op het toekomstig beleid van het O C M W . 

In de nota van het Vast Bureau 
wordt individuele maatschappelijke 
dienstverlening pnontair gesteld, 
maar in de verdere beleidspunten 
komt dit met meer tot uiting De 
Volksunie wil hiertegenover een al
ternatief stellen Andere kntiek van
wege de VU op deze beleidsnota is 
een gebrek aan koordinatie tussen 
het sociaal beleid van het stadsbe
stuur en het O C M W , er is nergens 
sprake van enige optie betreffende 
de koordinerende taak die het 
O C M W kan spelen met de pnvate 

VU-Zwalm heeft 
nieuw bestuur 

Tijdens de driejaarlijkse bestuurs-
verkiezingen werd Hubert Reynaert 
tot voorzitter van de VU-afdeling 
herkozen Ondervoorzitter is Casi-
mier Baele, sekretaresse Anne-Ma-
ne De Smet penningmeester Luk 
Dekeyser die tevens instaat voor de 
propaganda. Luk De Kerpel is ver
antwoordelijk voor de organizatie en 
Willy Schiemsky voor sociaal dienst
betoon en vorming Laatstgenoemde 
IS OCMW-afgevaardigde Lucien Fla-
mang, Willy Francq en Gaston Lapai-
ge zijn de ovenge bestuursleden 

In de loop van het jaar zullen er in 
de Zwalmstreek enkele belangnjke 
initiatieven genomen worden die on
getwijfeld de aandacht zullen vesti
gen op de Volksunie' 

Herverkiezing 
VU-bestuur 
te Wichelen 

Op 9 december had onder traditio
nele belangstelling de driejaarlijkse 
bestuursverkiezing plaats 

Het nieuwe bestuur ziet er uit als 
volgt 

Voorzitter Denis Van den Bo
gaert, ondervoorzitter Steven De 
Vos, sekretans Mare Galle, penning
meester Kamiel Huyilebroeck, pro
paganda Robert De Bruyne, leden
werving Jozef Lenssens, VVM-afge-
vaardigde Karel Tas, sociaal dienst
betoon dr Jules Van Boxelaer 

Het nieuwe bestuur wenst aan alle 
leden en sympatizanten een gelukkig 
en voorspoedig 1984 

„Daar is maar 
één land..." 

De Raad van Beheer van het 
Algemeen Nederlands Zangverbond 
heeft tot motto van het 47ste Vlaams 
Nationaal Zangfeest dat op zondag 
6 mei 1984 in het Sportpaleis van 
Antwerpen zal worden georgani-
zeerd, gekozen „Daar is maar een 
land, dat mijn land kan zijn" 

Dit motto IS ontleend aan het lied 
„Daar IS maar een Vlaanderen', ge-
komponeerd door Jef Van Hoof op 
tekst van Rene De Clercq De Raad 
van Beheer van het ANZ roept de 
Vlaamse verenigingen-en alle geën
gageerde Vlamingen op om deze 
datum vrij te houden 

sociaal dienstverlenende organiza-
ties of diensten, een globale visie 
over de sociale dienstverlening bin
nen de grenzen van de stad ont
breekt 

De beleidsvisie van de Volksunie 
omtrent de werking van het O C M W 
gaat uit van een totale visie betref
fende sociale dienstverlening die in 
de stad Gent tot stand kan komen 
door een open samenwerking tus
sen het OCMW, het stadsbestuur en 
de pnvate sektor 

Binnen de huidige legislatuur moet 
een optie worden genomen voor de 
toekomst elke huidige beslissing 
moet aan de realizatie van deze optie 
worden getoetst 

Informatie 
Konkreet wordt in de VU-nota 

aandacht besteed aan de infodienst 
het afbakenen van de terreinen van 
sociaal beleid, de herorgamzatie van 
de dienst sociale zaken, het bejaar
denbeleid en de sociale begeleiding 

Nieuw VU-bestuur 
te Kruibeke 

Op zaterdag 17 december 1983 
hadden de bestuursverkiezingen 
plaats te Kruibeke Verrassend was 
de zeer grote opkomst en belang
stelling voor deze verkiezingen 

Hierna volgt de samenstelling van 
het nieuw bestuur voorzitter Jos 
Cop, ondervoorzitter Rudy Foubert 
sekretans Julia Cap, penningmees
ter Albert De Volder, propaganda 
Emiel De Brauwer en André De 
Sloover, organizatie Jenny Willems 
en Luc Verbist, dienstbetoon Kamiel 
Van Mieghem en Luc Verbist, vrou
wenwerking Jenny Willems en Julia 
Cap, leden en abonnementen Fons 
Van Raemdonck, overige bestuurs
leden Omer Laureys, Jozef Van 
Goethem, Frans Van Raemdonck en 
Luc Sterckx 

Onze uittredende voorzitter, Fons 
Van Raemdonck, werd met alge
meenheid van stemmen gekoop-
teerd in het nieuw bestuur, in funktie 
van erevoorzitter-medestichter Pro
ficiat Fons en dank voor de vele 
jaren toewijding en inspanning voor 
de partij ' 

Een globale sociale infodienst — 
met een 24-uur permanentie — dient 
uitgewerkt in samenwerking met het 
OCMW, het stadsbestuur en de pri
vate sociaal-dienstverlenende groe-
penngen Het moet een open dienst 
zijn waar iedereen terecht kan, in 
een centraal gelegen gebouw Deze 
dienst houdt zich bezig met verwij
zing, verstrekken van informatie, 
maar geen realizatie 

Binnen het kader van een globaal 
sociaal beleid in de stad moet ieder 
zijn taak knjgen Het O C M W zorgt 
voor volledig individuele dienstverle
ning in samenwerking met de private 
sektor Het stadsbestuur staat in 
voor de huisvesting, plantsoendienst 
vreemdelingenbeleid, kinderopvang-
dienst infra-struktuur voor minderva-
liden, enz 

De dienst sociale zaken dient ge-
reorganizeerd in plaats van organi
zatie per dienstverlenende sektor 
komt globalizenng der sektoren en 
indelen naar de wijk toe Bij de 
indeling van dé wijken houdt men 
rekening met de bevolkingsstruktu-
ren, de statistieken van percentage 
hulpverlening, politiewijken, fusiege-
meenten, bestaande infrastruktuur 
(klubhuizen, dienstencentra ) enz 

Per wijk dient een plaatselijke 
wijkraad voor sociale dienstverle
ning uitgebouwd op basis van vnjwil-
ligheid, doch objektief gestruktu-
reerd In deze wijkstruktuur kan ook 
de globale dienstverlening voor be
jaarden rondom een klubhuis wor
den georganizeerd 

De herverdeling van de perso-
neelskaders kan worden overwogen 
met afslanking van overbezette dien
sten en overplaatsing naar de nieu
we strukturen 

Vanuit de wijk_ 

In het bejaardenbeleid wordt 
eveneens de wijk het uitgangspunt 
Globale hulp, klubhuis, bejaarden-
raad, huisvesting met serviceflats of 
renovatie van gebouwen, bejaarden
tehuizen gespreid over de stad met 
voorkeur voor de plaatselijke bevol
king, zijn hiervan enkele voort)eel-
den De bejaardentehuizen dienen 
blijvend kontakt te onderhouden met 
het ziekenhuis De Bijloke, waar een 
modern genatnsch centrum kan 
worden uitgebouwd 

Via het home Prins Filip kan men 
zorgen voor sociale begeleiding van 
steuntrekkenden en werklozen met 
levensscholen en infodienst naast 
een dienstencentrum en infrastruk
tuur voor organizatie van „blijf-fit"-
dagen 

Carla Brion 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad vor Maatschappelijk Welzijn van de stad 
Aalst heeft de hiernavolgende funkties opengesteld 
— 2 voltijdse funkties van geneesheer-specialist in de 

kindergeneeskunde. 
De kandidaturen moeten bi) ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst en dienen met de 
bewijsstukken uiterlijk tegen 16 januari 1984 ter 
bestemmirjg te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 4/8/'78, genaamd 
anti-krisiswet, zijn de opengestelde funkties toeganke
lijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk 
anders is voorzien 
Tel 053-21 23 93 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de h J De Clercq, afdelingschef ziekentiuis, 
binnenpost 112, of de h R Goossens, voorzitter OCMW, 
binnenpost 100, of dr E Goossens, voorzitter van de 
medische raad, binnenpost 149 (Adv. leii 
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WEST-VLAANDEREN 
VUJO-Roeselare 

Beleidsnota 
en jaarprogramma 1984 

Zoals reeds vroeger gemeld werd 
eind oktober een nieuwe Volksunie-

Nieuw VU-bestuur 
te Tielt 

De volgende leden zijn verkozen 
in het bestuur van de afdeling Tielt 
voorzitter Patnck Ameye, sekretans 
Willy De Croos. penningmeester 
Gaby Van Daele en Geert Van Dae-
le, organizatie Martin Remmerie en 
Kristien Taillieu, pers en publikatie 
Hilde Houwen, bestuursleden José 
Lampaert, Leopold Remmene, Juul 
Vande Walle en Herman Verslype 

Veel sukses voor de nieuwe 
ploeg I 

VUJO-Roeselare 
(arr.) nieuws 

Te Izegem kozen de Volksuniejon-
geren een nieuw arrondissementeel 
bestuur, dat de komende dne jaar zal 
zetelen Het arrondissementeel be
stuur IS een overlegkomitee tussen 
de verschillende kernen van het kies
arrondissement Roeselare-Tielt 

Met grote meerderheid werd 
Geert Dessein uit Ledegem verko
zen als arrondissementeel voorzitter 
De nieuwe voorzitter is 21 jaar en 
volgt Bart Staes uit Izegem op 

Het arrondissementeel bestuur 
bestaat verder uit Nele Viaene, on
dervoorzitster uit Roeselare, Marijke 
Alliet, sekretaresse uit Izegem 
Voorts zetelen Dirk Vandewaetere 
(Moorslede), Knstel Deman (Pittem), 
Patnck Schouteten (Ledegem), Jo-
han Vannieuwenhuyse (Izegem) en 
Paul Breye uit Roeselare in het nieu
we bestuur 

jongerenkern opgencht in Roesela
re Woensdag 28 december is er dan 
de eerste aktiviteit, georganizeerd 
door de VUJO een gespreks- en 
debatavond met VU-mandatarissen 
uit Roeselare 

Voor het debat is er een perskon-
ferentie Daarom werd door het be
stuur een beleidsnota en jaarpro
gramma voor 1984 opgesteld 

Het bestuur legde zichzelf volgen
de taken op 

— politieke interesse opwekken 
bij de Roeselaarse jongeren, 

— lokale samenwerking met VU 
waarbij VUJO zal betrachten het stil 
geweten te zijn van VU-Roeselare, 

— randgemeenten werking, 

— politieke vorming, 

— opnchten van eigen studie
groepen met betrekking tot maat
schappelijke, sociale en ekonomi-
sche problemen, 

— de pluralistische idee in de VU 
benadrukken, 

— een doorbraak naar alle sociale 
klassen in het kader van het samen-
hongheidsmodel, 

— ludieke akties rond Roeselaar
se problemen 

Het voorlopige jaarprogramma '84 
werd daaraan dan ook aangepast 

Jan ledenvergadenng, om nog 
nieuwe ideeën los te weken 

Maa avond rond Europese ver
kiezingen dn samenwerking met 
VU) Deelneming op 8/4 aan 30 jaar 
VU 

Mei een avond rond de Olympi
sche spelen en gezamenlijk naar 
de IJzerbedevaart, een avond rond 
amnestie en af en toe een pintje 
pakken samen, of een fuifje meepik
ken 

Geert Vandenweghe 

De oktoberzitting van de Provincieraad 
Met zijn drie tussenkomsten in 

openbare zitting, is Ward Baert met
een het aktiefste Torhoutse provin
cieraadslid Wat had hij dan de raad 
te vertel len' 

HIJ stelde een motie ter goedkeu-
nng aan de Raad voor, waarin ge-

CVP-kamerlid 
Marchand: 
boekje 
te buiten 

Op de jongste gemeenteraadszit
ting ontstak CVP-volksvertegen-
woordiger voor het arrondissement 
Oostende-Veurne-Diksmuide en te
vens schepen van Financien van 
Veurne Marchand, in een hevige 
woede De reden hiervoor was dat 
VU oppositie raadslid Carol Van-
doorne het schepenkollege in ver
band met de begroting van de kerk
fabrieken van Houtem en Vinkem 
zodanig had gemaneuvreerd, dat de 
wroede CVP-heren een ongunstig 
advies moesten uitbrengen omtrent 
deze begrotingen 

Voorafgaandelijk waren de begro
tingen door het schepenkollege te
ruggestuurd naar de respektievelijke 
kerkraden VU-raadslid Vandoorne 
verdedigde na de nieuwe voorstel
len, maar dit was met naar het ge
dacht van het CVP-schepenkollege 

De stemming werd geweigerd 
door burgemeester Van Hee, die 
hiermee het spel meespeelde en 
toen Vandoorne met verheven stem 
om de stemming vroeg werd hem 
door CVP-volksvertegenwoordiger 
Marchand het woord ,Hitler" naar 
het hoofd geslingerd Hiermee ging 
Marchand duidelijk zijn boekje te 
buiten maar verwonderd is men 
geenszins in Veurne Het is reeds 
langer dan vandaag dat men weet 
dat Marchand een slecht, een heel 
slechte verliezer is (dv) 

vraagd werd de vinkenliefhebbers 
de mogelijkheid te geven per sei
zoen minstens drie vogels te mogen 
vangen Door toepassing van de 
Europese richtlijnen in Vlaanderen, 
zijn de vangsten erg beperkt Het 
voortbestaan van de liefhebberij is 
daardoor in gevaar gekomen Hope
lijk zal de Vlaamse Raad oor hebben 
voor deze motie die trouwens ook 
door de overige Torhoutse provin
ciale raadsleden mee werd onderte
kend 

In zijn verdediging wees raadslid 
Baert erop dat deze vangsten weinig 
of geen schade aan het vinkenbe-
stand in Vlaanderen aan zouden 
richten Vooreerst is de vink een 
dwaalgast, waardoor „gaten" in de 
populatie uitgesloten zijn Anderzijds 
heeft onderzoek uitgewezen dat gro
te verliezen in een populatie, door 
een verhoogde voortplanting, onmid
dellijk worden aangevuld Op voor
waarde natuurlijk dat het voedsel-
areaal hetzelfde blijfti 

Bestuursverkiezing 
te Blankenberge 

Op 26 november heeft de VU-
afdelmg Blankenberge zijn bestuur 
gekozen in aanwezigheid van de 
arrondissementsvoorzitter Erwin 
Van Driessche 

Volgende personen werden ver
kozen met algehele instemming van 
de vergadenng voorzitter Pol Dec
ker, sekretans Jan Cuyie, herkozen 
werd voor de zevende maal penning
meester Miei Duysters propaganda 
Jerom Roelof, dienstbetoon Guido 
Pyck Bestuursleden Freddy De-
bruycker Jean-Mane Dumery, An
dre Doom, Mady Tersi, Leo Vande 
Woestijne, mevr Penjn-Van Hoey-
donck 

Na deze verkiezing sprak de arr-
voorzitter de aanwezigen toe met 
enkele aanmoedigingen en veel suk
ses voor de toekomst en een harte
lijk proficiat aan alle verkozenen De 
zitting werd besloten met een sma
kelijke kaasavond 

Het voorstel werd unaniem goed
gekeurd, op de onthouding van Aga-
lev na, die beweerde de motie te laat 
ontvangen te hebben 

Toen de Bestendige Deputatie — 
zowat het schepenkollege van de 
provincieraad — vroeg om in de 
plaats van de raad personeel te 
mogen benoemen of ontslaan, ver
zette Ward Baert zich daartegen, in 
naam van zijn fraktie 

Die bevoegdheid komt vrijwel 
overal het rechtstreeks gekozen kol
lege toe, aldus Ward Baert Ook de 
gemeenteraad draagt die bevoegd
heid met aan haar schepenkollege 
over Waarom dan op een provin
ciaal n iveau ' Als ze trouwens wat 
willen sleutelen aan onze provinciale 
instellingen, kunnen ze het best de 
uitgebreide bevoegdheden van de 
Bestendige Deputatie wat beperken 
in het voordeel van de rechtstreeks 
verkozen raad Dit standpunt werd 
inderdaad met gevolgd door de 
meerderheid 

BIJ de bespreking van de begro
ting vroeg Ward Baert om uitleg 
betreffende de 23 milpen die vol
gend jaar worden toegekend aan de 
vormingscentra voor kleine en mid
delgrote ondernemingen Nu zijn de 
meeste subsidies sterk verminderd 
bij vonge jaren Maar deze uitgave 
steeg met maar liefst 15 % 

Nu IS 23 miljoen geen peulschil en 
Ward Baert vroeg dus dat er een se
rieus subsidiereglement zou komen 
voor de vormingscentra zoals dat in 
de kulturele sektor het geval is De 
provincie betaalt op dit ogenblik 
220 fr uit voor elk ingericht lesuur 

Er worden geen verdere eisen 
gesteld, noch aan de diploma's van 
de leraren, noch aan het aantal in-
schnjvingen, noch aan de noodzaak 
van de ingerichte kursus 

Het hoeft geen betoog dat een 
subsidieregeling zoals die nu geldig 
IS een wildgroei van kursussen in de 
hand werkt en aldus oorzaak is van 
een ondoelmatig gebruik van over
heidsgelden in een sektor — de 
KMO's — die nochtans beter ver
dient! 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten. 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

Tel. 014-21.1Z07 
Fraiklnstraat 20, 

Harentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mol 
014-31.1176 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-58^13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De Meulemeester 

Kriekenlaan 17 
Aalst 053-21.95.74 

Alle schilderwerken binnen en bui
ten, behangwerken, vloerbekleding 
en binnenhuisversiering. 

— Industriële fotografie 
— Mode/archrtektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde vilta s - appart - en studio s 
In alle pntsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis hatalogus met tolo's 

lEOPOlD n-l*AN; 205 
l«SI OOSTOUINKERKE 
TEL OM/11 it 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Grosnstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
^ fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.11 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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^Roofdverpleger André De Weerdt: 

Van oud naar nieuw, 
tijdens de nachtdienst 

KORTENBERG — Het was een kerstbericht. Aan het publiek werd meege
deeld dat op kerstavond en oudejaarsavond in Antwerpen geen stadsbussen 
meer rijden. „Uit sociale overwegingen voor het personeel," zo werd eraan 
toegevoegd. Die mensen hebben immers-ook recht om de eindejaarsfeesten in 
familiekring te vieren. Hoe men hieraan nog niet eerder heeft gedacht... Men zou 
die maatregel kunnen veralgemenen, bij voorbeeld voor de treindiensten. Bij 
voorbeeld ook bij andere diensten in de kommunikatiesektor, zoals telefoon... Of 
nog: uit sociale motieven ten bate van het ziekenhuispersoneel... 

NEE, dit kan niet Het pro
bleem van de „onregel
matige werkti jden" op

lossen door zomaar, vooral t i j
dens feestdagen, komplete 
diensten af te schaffen of de 
deuren dicht te doen. Er zijn, 
voor de goede gang van zaken, 
op elk moment van de dag en 
de nacht tienduizenden mensen 
nodig die aan het werk blijven. 

Desondanks is het voor nie
mand een pretje om bij voor
beeld op nieuwjaarsnacht uit 
de familiekring weg te zijn en te 
werken. Een getuigenis van 
psychiatrisch verpleger André 
De Weerdt, die trouwens nu 
reeds meer dan twaalf jaar vol
ti jdse nachtdienst vervult. 

„Geprogram
meerd" 

Het moet geen pretje zijn 
's avonds thuis weg te gaan, op 
het moment dat de meeste 
mensen er hun dagdienst heb
ben opzitten en er een luie stoel 
bijsleuren. En dan allicht vooral 
lastig op momenten dat er in de 
gezinnen gefeest wordt.. 

André De Weerdt: „Nacht
ploegen worden inderdaad 
enigszins gevormd door een 
speciaal volk. Wie enorm zwaar 
tilt aan de afwezigheid uit het 
gezin, houdt dit soort werk niet 
lang uit Die begint te zeuren of 
verzamelt doktersbriefjes. Maar 
ook dat blijft niet duren Niet dat 
ik dit werk nu het meest aange
name vind. Maar ge moet er als 
het ware goed voor .geprogram
meerd' zijn. Ook al lichamelijk, 
want nachtwerk is tegennatuur
lijk en precies daarom enorm 
veeleisend. Voor sommigen op 
de duur zelfs afmattend. 

Het vergt telkens als het ware 
een diepe ademhaling om thuis 
weg te geraken Maar eens de 
deur achter mij dicht, laat ik mijn 
gezin .achter mij'. Ik treur niet op 
mijn werk: ook niet tijdens de 
nieuwjaarsnacht Dat zou nie
mand helpen. Het is zo de instel
ling van: er het beste van maken. 
En. op de treinen die achter de 
kliniek voorbijr i jden, zit er toch 
ook een kondukteur van dienst. 

Hoe langer ik dit werk doe, 
hoe beter deze speciale dienst 
meevalt Twaalf jaar geleden had 
ik een vaste dagdienst Als een 

bediende, van 8 tot 5 's namid
dags. 

In de afdeling Cobaltbestralin-
gen. Dat is een zeer gespeciali-
zeerde dienst Voor mij was het 
te eng. Ik wou nog iets anders op 
mijn werk zien. Het is dan nacht
dienst geworden in de psychia
trische kliniek van Kortenberg. 
Dat werk ben ik begonnen toen 
ik nog op een kleine studio 
woonde. En veel vrije tijd had. Nu 
liggen de familiale zaken wel 
enigszins anders. Met vier kinde
ren. Maar ik doe dit werk nog 
graag: in elk beroep zijn er on
hebbelijkheden of ongemakken 
die ge er hoe dan ook moet 
bijnemen. Er het beste van ma
ken: dat is het zo ongeveer...". 

Nachtritme 
Nachtdienst op zichzelf, ook 

afgezien van feestmomenten, 
moet toch een zware karwei 
bl i jven; ook al kan er gewen
ning optreden..? 

André De Weerdt: „Er zijn 
mensen die reeds na enkele ja
ren naar ander werk moeten 
uitkijken. 

Ook al sleuren wij hier niet 
rond met zwaar tuig. zoals wél in 
een fabriek gebeurt, nachtdienst 
is een fysisch zware karwei. De 
omschakeling op het nachtritme 
is geen lachertje. Ikzelf heb er 
vijf jaar over gedaan voor enige 
gewenning het werk wat begon 
te verlichten. 

Aanvankelijk is het zo dat ge 
een maand lang, of nog langer, 
zeer slecht slaapt overdag. Er 
bestaan bij voorbeeld merkwaar
dige statistieken over de fel uit
eenlopende lichaamstemperatu
ren van dag- en nachtwerkers. 
Daarbij blijkt duidelijk dat de 
nachtwerkei zijn lichaam te wei
nig tijd geeft voor ,afkoeling' 

Vandaar dat velen bij perio
des, of zelfs fataal toenemend 
last krijgen van chronische ver
moeidheid. Men moet echt wel 
geloven in het belang van dit 
soort biezondere dienst om de 
zware inspanningen die vereist 
worden, te kompenseren". 

Goeie avond 
en morgen 

Heeft uw gezin niet te lijden 
onder uw apart werk? En, ziet U 

nog wel ,iets anders' van het le
ven, zoals het uw bedoeling 
was bij het afhaken van dat 
,enge' technische Cobaltwerk? 

André De Weerdt: „Ik .ver
geet' dus mijn gezin als ik de 

daad de gebrekkige vrije tijd op 
momenten dat de dagwerkers 
die hebben. Ik zou bij voorbeeld 
wel graag wat taallessen volgen. 
Iets .bijhalen', wat het werk niet 
geeft Maar op het moment dat 
die dingen gebeuren, ben ik al
weer op weg naar mijn werk. 
Nachtdienst slorpt u nagenoeg 
helemaal op: zeker als ge het full
time doet 

.Gelukkig' voor mij werkt mijn 
vrouw niet Mocht zij dagdienst 
doen dan zou ons gezin haast 
kompleet aaneen hangen van 
goeie avond en goeie morgen. 
En er zijn zoveel gezinnen die 
wél in dat lastige geval verkeren. 
Sommigen gaan eraan ten on
der Ge moet echt .speciaal volk' 
zijn om permanente nachtdienst 
vol te houden". 

Antwerpse bussen rijden die feestnacht niet Klinieken dan ook maar 
sluiten.. ? 

huisdeur achter mij dichttrek, tot 
ik 's anderdaags de dagslaap 
beëindig. Zolang duurt inder
daad die .afwezigheid'. En ik be
sef best dat dit voor mijn vrouw 
niet steeds zo prettig moet zijn. 
Mettertijd kunnen er ook proble
men komen voor de kinderen. 

Ik heb er vier die allicht op een 
moment het ook niet meer graag 
zullen hebben dat ik zo weinig 
tijd voor hen kan vrijmaken. Mis
schien denk ik daar nu te weinig 
aan. 

Ook aan de biezondere in
spanningen die mijn nachtdienst 
van mijn vrouw vergt Elke 
maand zoveel avonden en nach
ten alleen zijn. En dan dikwijls 
overdag, als de kinderen thuis 
zijn, er voor zorgen dat het stil 
blijft, want .papa slaapt'. Maar, 
dan denkt ge weer aan de nood
zaak van deze dienst, en dat er 
zoveel anderen zijn die een ge
lijksoortig werk doen. 

Een ander probleem dat zich 
dan voor mezelf stelt, is inder-

Opkikkers 
Het volhouden; vooral dank 

zij gewenning.. 

André De Weerdt: ..Dat is het 
allicht Voor de meeste nacht
werkers komt daar natuurlijk tij
dens de feestdagen een extra 
inspanning bij 

De komende nieuwjaarsnacht 
zou ik natuurlijk ook liefst feeste
lijk thuisblijven. En. het is niet 
alleen het moment van vertrek 
naar het werk dat lastig valt Op 
nieuwjaardag wakker worden en 
niet al te veel zin hebben om 
mee te genieten van de feest
maaltijd die op dit voor mij onmo
gelijke uur speciaal werd klaar
gemaakt... 

Ik zou dan wel willen. Maar het 
grote feestelijk genot is er toch 
echt niet bij Want binnen enkele 
uurtjes is het weer tijd om eruit 
te trekken. Op naar de nacht
dienst". 

En hoe is de stemming op uw 
werk dan? De lange feestuur-
tjes, die anderen aan het vieren 
zijn, hoe dan ook bitter doorbij
ten..? 

André De Weerdt: ,.Dat zal 
dan wel afhangen van dienst tot 
dienst Het moet geen pretje zijn 
voor bij voorbeeld een nachtwa
ker die op zijn eentje de nacht 
doorbijt Ik heb het kleine geluk 
op onze dienst dat er ook door 
de patiënten een aparte sfeer 
wordt gemaakt 

Diegenen die op zo 'n moment 
.wegkunnen', in familie kunnen 
gaan vieren, zorgen er in feite 
voor dat de anderen, die in de kli
niek .vastzitten', toch ook méér 
genegenheid en gezelligheid be
deeld krijgen. 

Tijdens zo 'n feestnachten is 
het kontakt patiënt-verpleger 
dikwijls intenser Het zal niet de 
eerste keer zijn dat op zulke 
momenten, terwijl de terapiezorg 
bijlange niet de eerste zorg is, 
enkele mensen een opkikker 
krijgen die naderhand blijvende 
gunstige gevolgen heeft 

Zo 'n sporadische ervaringen 
zijn dan voor mij ook weer een 
stimulans om met dit soort lastig 
werk te blijven voortgaan". 

U blijft nachtwerker? 

André De Weerdt: ..Niemand 
heeft mij gevraagd dit soort 
werk te doen. Maar ik word er 
nog voor betaald ook. Er is dan 
ook geen reden om te zeuren. , 

De goederentreinen moeten 
's nacht toch ook blijven rijden. 
En als de 900-diensten nu plots 
eens zouden aankondigen dat zij 
tijdens de eindejaarsfeesten ge
sloten zijn.. ? Zolang het mogelijk 
is zal ik dit soort werk blijven 
doen". 

Op een moment dat er veel 
sprake is van werktijdverkor
ting past het om even te wijzen 
op de onverkorte noodzaak dat 
24 uur op 24 biezondere taken 
dienen vervuld te worden om 
onze maatschappij behoorlijk 
draaiend te houden. 

En dat er achter die kontinu-
diensten mensen schuilen. Net 
zoals bij het Antwerps open
baar vervoer zou men natuurlijk 
op oudejaarsavond ook de kli
nieken kunnen sluiten... (hds) 
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