


SIEMENS 

Talentvol, omlijst Siemens 
uw kookkunst 

Edele esthetiek, modern koken en 
toch de verleidelijke smaakvan 
traditionelegerechten bewaren. 

Mettalent brengt de Design Kombi-
oven van Siemens dit alles samen tot 
een schitterend geheel. 

De Design Kombi-oven van Siemens 
kombineertmikrogolven metdedi-
verse klassieke kook- en braadwijzen 
innietminderdan 9funkties. 

De Design Kombi-oven van Siemens: 
een lust voor het oog, een onmisbaar 
genotvoorfijnproevers. 

Leer koken met de Siemens 
kombi-ovens. Inlichtingen: 
02/536.39.01 van 14 tot 16u 45. Onze voorsprong geeft 

u meer tijd om te leven 



VOOR EEN ERNSTIG 
ONDERWIJSDEBAT 

D
E Vlaamse studentenwereld staat op zijn kop, met 
stakingen, betogingen en allerhande. Dat is met onge
woon, binnen de studentenwereld behoren dergelijke 
bezigheden tot het studentikoze Vroeger, en dan bedoe
len WIJ de tijd voor de federalizering van het onderwijs, 
was bij zo'n akties de federale overheid steeds kop van 
jut Dat maakte het betogen prettiger, want eigenlijk was 
het ook een beetje opstand tegen de Belgische staat die 
voor mets deugde 

Nu liggen de zaken emgzins anders Het onderwijs ligt 
integraal in Vlaamse handen, zowat de helft van de 

Vlaamse begroting gaat naar onderwijs Wij bepalen nu zelf wat 
nuttig en nodig is Maar is het beleid nu ook beter dan vroeger' 

Alle rechtgeaarde burgers begrijpen dat opvoeding, kennisover
dracht en wetenschappelijk onderzoek de hefbomen voor de toe
komst zijn Er moet dus verstandig mee omgesprongen worden Het 
IS daarom met goed dat er bitsigheid groeit tussen de overheid en de 
onderwijswereld Wat met wil zeggen dat het konflikt moet geschuwd 
worden, uit het debat groeien doorgaans de juiste oplossingen 

En dat is nu precies het bedje waarin het studentenongenoegen is 
gegroeid Het is met de eerste keer dat minister Coens op een 
eigengereide manier met betwistbare wijzigingen uitpakt Zijn te 
nemen-of-te-laten-taktiek is genoegzaam 
gekend in onderwijsknngen In het verleden 
werden zij herhaaldelijk gekonfronteerd met 
richtlijnen op de valreep, met mammoet- en 
dinosaurusdekreten Dit kan toch met meeri 

Ivlinister Coens moet beseffen dat hij met 
mensen te doen heeft en met met lastdieren 
die op bevelen staan te wachten 

Een van de terechte klachten van de 
studentenwereld is het gebrek aan overleg 
Het was juist de studentenwereld die een 
kwarteeuw geleden in rep en roer stond om 
o m inspraak te vragen Wie nu doet alsof 
dat allemaal onbestaande is zoekt heibel 
Wij geven graag toe dat de studentenwereld 
en in het biezonder de Vereniging van 
Vlaamse Studenten lange tijd door uiterst linkse elementen werd 
beïnvloed maar deze tijd is voorbij Er is dus geen enkele reden om 
een bestendig overleg uit de weg te gaan 

Minister Coens is geschrokken van het verzet en krabbelt voorzich
tig terug en nodigt uit tot een gedachtenwisseling Feestelijk laat, 
maar beter dan nooit 

De diskussie versmallen tot het al dan met verplichten van een 
orientatieproef is te gemakkelijk Het invoeren van een soort nummu-
rus clausus is met nieuw en reeds herhaaldelijk en onder allerlei 
vormen uitgeprobeerd maar telkens weer ingetrokken Wanneer door 
eerstejaars te ongebreideld „geprobeerd" wordt bestaat het gevaar 
dat de ontgoochelingen zich opstapelen, een richtinggevende pre-
selektie zou geen kwaad kunnen (I/laar ligt daar geen grotere taak 
voor de PMS-centra weggelegd' 

Verhinderen aan de start te komen is echter verwerpelijk, de weg 
naar beknotting van jongelui uit minder begoede gezinnen moet in elk 
geval vermeden worden Maar los daarvan heeft het Dekreet-Coens 

voor een ingebouwde beperking gezorgd die de universitaire overhe
den goed uitkomt 

Zo heeft zijn administratie een puntenstelsel uitgedacht waarbij de 
universiteiten met meer per student betoelaagd worden maar gedeel
telijk forfaitair en gedeeltelijk op grond van ,,uren studie" Door deze 
truuk wordt het voor de universiteiten interessanter om minder 
studenten in huis te hebben 

Los daarvan zijn er echter aspekten die dringend aan herziening 
toe zijn Zo moet ernstig nagedacht worden over de huidige wildgroei 
van het hoger onderwijs, op reeds eerder genomen beslissingen in 
deze terugkomen is helemaal geen schande Met welke schakering 
aan nchtingen en types wordt Vlaanderen met overstelpt' Is dit nog 
allemaal wel te betalen' Is de versmppenng over de verschillende 
instellingen nog te dragen, te overzien' Onze regio is met zo 
uitgestrekt dat elke stad een uitgebreide universitaire campus nodig 
heeft En gaat bovendien zo'n opdeling met inwerken op de kwaliteit 
van het onderwijs' Is het nu echt nodig dat Vlaanderen met 6 miljoen 
inwoners over 4 landbouwfakulteiten beschikt, tenwijl 15 miljoen 
Nederlanders het met 1 moet stellen' 

Al deze vragen kunnen en moeten met allen beantwoord worden 
door één minister en zijn administratie, er is de Vlaamse Interuniver
sitaire Raad en er zijn de verantwoordelijken van het Hoger Onder

wijs van het lange Type Zij zijn de aange
wezen instellingen om de brugfunkties tus
sen het hoger en het universitair onderwijs 
uit te bouwen Want wisselwerking tussen 
beiden is noodzakelijk maar thans ver te 
zoeken Zo is het fundamenteel weten
schappelijk onderzoek een zaak voor de 
universiteiten, de technologische uitwerking 
gebeurt best in samenwerking met het Ho
ger Onderwijs van het Lange Type En ook 
al kan dit laatste geen echt universitiair 
onderwijs zijn toch kunnen de daar uitge
reikte diploma's als van universitair niveau 
erkend worden Zeker nu meer en meer een 
gelijkschakeling van diploma's op EG-vlak 
in de maak is Zo ziet u maar dat er voor 

overleg en samenwerking voldoende stof ter beschikking is 
Tijdens de recente diskussie rond de Onderwijsbegroting in de 

Vlaamse raad kwam herhaaldelijk de zorg naar buiten over de 
stijgende kostprijs van het onderwijs De VU vroeg bij monde van 
kamerlid Vanhorenbeek de volledige uitbetaling van het kijk-en 
luistergeld Daar werd door Gaston Geens negatief op geantwoord 
Allemaal goed en wel, maar van waar moet het geld dan wel komen ' 

Zou het echt geen tijd zijn om in een groot en ernstig debat de 
finanaenng van het ondenwijs te evalueren ' Om de weg naar de komende 
decennia uit te stippelen' Wordt het echt geen tijd om in de wildgroei te 
snoeien ' Zonder aan de noodzakelijkheden van een degelijk en toekomst-
gencht onderwijs te raken moet deze moed nu opgebracht worden' 

Gelijktijdig met dit debat kan ook de diskussie over de ziekte van de 
verzuiling aangepakt worden Welk land kan zich veroorloven een 
verzuiling van het onderwijs te koesteren die jaarlijks 25 miljard kost' 

Maurits Van Liedekerke 

imr 
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INHOUD 
7 
9 
12 

Senator Frans Baart ging in 
Roemenië meehelpen de 
nieuwe grondwet opstellen. 

Deze week ging in de Vlaam
se Raad het begrotingsdebat 
door. 

Het ontwerpdekreet van 
Coens over de universi
teiten zet heel de studen
tenwereld op z'n kop. 

^ ü In "Gedaan met geven en 
I / [ toegeven" zet Mark 
I " ^ Grammens een verrot-

tingsstrategie uiteen. 
Hugo Schiltz dient Mark Grammens 
nu van antwoord. Schiltz' boek, dat 
eerstdaags verschijnt, zal ,,Gedaan 
met treuren en zeuren" noemen. 
Een vooruitblik. 

^ f\ ' " Antwerpen herdachten 
I \M zo'n vijfhonderd Vlaams-
I ^ ^ nationalisten van allerlei 

pluimage de ,,Tijd van 
toen". Het werd in de eerste plaats 
een gezellig familiefeest. 

f \ f \ Op 4 december 1990 ver-
J I 1 schenen in Het Staats-

ggg ^ J blad nog besluiten van 
Romsée uit de tweede 

wereldoorlog. 

f\ f\ ^ ' * '̂̂  UNO-resoluties te-
M ^ gen en de reusachtige mi-

^ ^ ^ ^ litaire druk op Irak be
zorgden de Verenigde 

Naties een grote faam. Kan de UNO 
de wereldregering van morgen wor
den? 

ƒ ^ H Dewael en De Batselier 
J W gaan samen een Produk-

^ ^ ^ J tiefonds voor de Vlaamse 
film oprichten. Eigenlijk 

realiseren ze hiermee een oud VU-
voorstel van senator André De Beul. 

f^ wm In Leuven staat een 
J M Vlaams Filmmuseum. Er 

^ ^ g wordt een prachtige brok 
Vlaamse kultuurgeschie-

denis vertoond en bewaard. 

f^ ƒ ^ Robbe De Hert en Luc 
J ^ 1 Pien maakten een doku-

^ 1 , ^J mentaire over 25 jaar 
Vlaamse film: Janssens 

en Janssen draaien een film. 

f^ ^ De Kempen krijgen rond 
J I Kestmis elk jaar een ek-

^ J I stra toeristische troef: 
heel wat dorpspleinen 

worden er dan versierd met een 
kerststal. 

34 
Misschien kunt u tijdens 
de feestdagen wat tips 
gebruiken voor uw kerst
versiering? 

M f^ T-shirts, een film, boe-
/ [ f I ken, gelegenheidsten-
• ^ ^ J toonstellingen, je kan het 

zo gek niet bedenken of 
Van Gogh wordt erbij gesleurd. Nu 
IS er ook al een Van Gogh-opera. 

M ƒ ^ De beste veldrijder van 
/ l M het moment heet Rado-
" Y ^m '^'®'' Simunek, weet Flan-

dnen. 
(omslag Raymond De Feyter) 
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DOORDEWEEKS 

DRIE JAAR INTIFADA 
Volgens de media is de derde verjaardag 

van de Palestijnse opstand in de door Israël 
bezette Arabische gebieden zonder zware 
incidenten verlopen. Israëlische soldaten 
schoten slechts twee Palestijnen neer, waar
van er een aan zijn verwondingen bezweek... 

De volksopstand van de Palestijnen tegen 
de joodse bezetting van de Gazastrook, de 
Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem 
kostte reeds ettelijke slachtoffers. Israël 
houdt de gebieden reeds sedert '67 bezet. 
Het land werd daarvoor reeds herhaaldelijk 
op de vingers getikt door de Verenigde 
Naties. 

Het had deze week heel wat voeten in de 
aarde om een resolutie die de Palestijnse 
bevolking grotere veiligheidsgaranties wil 
geven door de Veiligheidsraad te krijgen. Ze 
werd verdaagd tot woensdagavond, toen dit 
blad al in druk was. De Verenigde Staten 
bevonden zich hier in een moeilijk parket: de 
resolutie meestemmen levert kwade blikken 
uit Israël op en kan worden uitgelegd als een 
toegeving aan Irak. Maar de resolutie met 
een veto tegenhouden zou anderzijds pro
blemen kunnen opleveren met de Arabische 
bondgenoten in de Golf. 

DE GOLF 
Irak besloot alle gijzelaars onverkort huis

waarts te vliegen nu de Verenigde Staten 
zich akkoord verklaarden met een uitwisse-
lingsbezoek van de buitenlandministers. Er 
werd op het moment dat dit geschreven werd 
nog wel gebakkeleid over de datum van de 
ontmoetingen. Irak wil die ontmoeting nog 
een beetje uitstellen zodat ze zo dicht moge
lijk bij de dag komt waarop militair ingrijpen 
van de UNO mag. De VS willen de ontmoe
ting zo snel mogelijk organiseren. 

De VS verklaarden deze week dat ze ook 
na een eventuele terugtrekking van Irak uit 
Koeweit militair aanwezig zullen blijven in de 
Golf, totdat de militaire kracht van Irak afge
bouwd is. Irak verklaarde van zijn kant dat 
het niet van plan is zijn 19de provincie 
(Koeweit) terug op te geven. 

De geruchten over een regeling waarbij 
Irak zich uit Koeweit terugtrekt, maar wat 
eilandjes en olieveldjes mag behouden, wor
den intussen sterker. Na zo'n regeling kan 
ook het probleem van de Palestijnen niet 
lang meer onbesproken blijven. 

EMBARGO JA, 
OORLOG NEEN 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten besliste haar steun te betuigen 
aan de manifestatie yoor vrede in het Mid
den-Oosten. Embargo Ja, Oorlog neen die 
op vrijdag 21 december a.s. te Brussel geor
ganiseerd wordt. De VU vindt in de platform
tekst het merendeel van haar standpunten 
met betrekking tot de Golf-krisis terug. 

De vrouwen van de Vlaamse Raad verenigden zich in een wericgroep die 
voorgezeten wordt door VU-raadslid Neily IVIaes. De bedoeling van de 
wericgroep is het beleid van de Vlaamse overheid te toetsen vanuit het 
oogpunt van de meerderheid van de bevolking, nl. de vrouwen. Er ligt nog veel 
werk op de vrouwenplank: zo zijn slechts 18 van de 186 raadsleden (dus nog 
geen 10%) vrouwen. In de Vlaamse regering zit zelfs geen enkele minister van 
vrouwelijke kunne. De werkgroep telt 15 leden, verdeeld over de frakties. De 
PVV vaardigt voor de werkgroep Vrouwen zelfs twee mannen af, bij gebrek 
aan vrouwen in de fraktie... (foto F. oe Mattre) 

gevolgen van de internationale wapenhandel 
in al hun scherpte gesteld. 

Op korte termijn wil de VU druk uitoefenen 
op de Verenigde Staten om af te zien van een 
militaire aanpak van het Golf-konflikt. De 
deelname aan de manifestatie van 21 sep
tember, als regeringspartij, is slechts één 
uiting hiervan. Konkreet meent de VU dat de 
regering, als toekomstig lid van de VN-
Veiligheidsraad, ook initiatieven moet ont
wikkelen die kunnen leiden tot de voorberei
ding van een konferentie voor veiligheid en 
samenwerking in het Midden-Oosten en de 
bestrijding van de internationale wapenhan
del. 

VU-voorzitter Gabriels en senator De Bel
der kregen deze week het bezoek van de 
Iraakse ambassadeur, die het Iraakse stand
punt in de Golfkrisis kwam verduidelijken. 

De VU heeft steeds gewaarschuwd voor 
een militaire eskalatie van het konflikt en 
pleit voor het nastreven van diplomatieke 
oplossingen. Voor de Vlaamsnationalisten 
kan een poging om de toestand in het 
Midden-Oosten te ontmijnen niet voorbij 
gaan aan de globale problematiek van de 
regio. Zo dienen alle resoluties van de VN 
m.b.t. de regio gerespekteerd te worden. 

De VU pleit voor de organisatie van een 
Konferentie voor Veiligheid en Samenwer
king in het Midden-Oosten. Vanuit de EG 

dient verder werk gemaakt te worden van 
een intense Euro-Arabische samenwerking, 
meet het oog op een rechtvaardige verdeling 
van de welvaart en een verdere demokratise-
ring van de regimes in het Midden-Oosten. 
Het konflikt m de Golf heeft bovendien de 

WERKLOZENJACHT? 
In de AC V-krant Het Volk ziet men een 

nieuwe jacht op werklozen opdoemen, waar
aan bovendien een sterk kommunautair 
geurtje kleeft. Volgens de jongste stand van 
zaken bij de RVA dreigen 4.049 werklozen 
een schorsing op te lopen in het kader van 
het artikel 143, het beruchte artikel dat de 
schorsing van abnormaal langdurig werklo
zen toelaat. Teoretisch zijn nog 47.000 werk
lozen met schorsing bedreigd. 

Opvallend bij deze schorsingen, is dat de 
Vlaamse gewestelijke werkloosheidsinspek-
teurs blijkbaar veel vlotter tot schorsing over
gaan dan hun Waalse of Brusselse kollega's. 
Van de 4.049 met schorsing bedreigden zijn 
er maar liefst 3.066 Vlamingen, hetzij 75,7%, 
850 Walen (20,9%) en 133 Brusselaars 
(3,3%). Eens te meer cijfers die aantonen dat 
er bij Franstaligen en Vlamingen op een 
andere wijze aangekeken wordt tegenover 
de sociale verzekering waarvan de werkloos
heidsuitkeringen een onderdeel vormen. 
Een bijkomend argument voor de federalise
ring van de sociale zekerheid! 
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DOORDEWEEKS 

STILLE REVOLUTIE... 
Langzaam maar zeker wordt er meer geld 

uitgetrokken voor wetenschapsbeleid. Verle
den week stelden minister van Weten-
scliapsbeleid Hugo Schiltz en zijn staatsse-
kretaris Erik Derycke (SP) een aktieprogram-
ma voor van 3,5 miljard frank gespreid over 
vier jaar. 

De tema's waarrond onderzoek zal worden 
opgestart zijn de nieuwe gezondheidsrisiko's 
waaraan we blootgesteld worden in de werk
omgeving en door onze voeding (446 mil
joen), de wereldomvattend milieuproblema
tiek {global change) (370 miljoen), de verstik
king In ons eigen verkeer (275 miljoen), de 
AIDS-bedreiging (400 miljoen) en informatika 
van de toekomst (300 miljoen). 

...OP 
WETENSCHAPS
BELEID 

De voor Vlaanderen nadelige 55/45-verde-
ling voor de gewone onderzoeksgelden op 
Wetenschapsbeleid, wordt langzaam maar 
zeker omgebogen naar een evenwichtiger 
verdeling. Het geld voor de Interuniversitaire 
Attraktlepolen (lUAPs) (bijna 2 miljard over 5 
jaar) wordt volgens een 56/44-verhouding 
verdeeld. Pas een verdeling 57/43 zou kor-
rekt zijn, en daar zal men ook toe komen. 

Een nog gunstiger verdeling is voor Vlaan
deren niet haalbaar, omdat de 2verhouding 
57/43 een weergave is van het aantal dokto-
raats- en licentiaatsstudenten in Vlaanderen 
en Wallonië. Wat dus betekent dat Vlaande
ren tegenover Wallonië inzake universiteits
studenten nog steeds achterop hinkt. 

Al bij al spreekt men van een stille revolutie 
op Wetenschapsbeleid. Het kan geen toeval 
meer zijn: overal waar Hugo Schiltz passeert 
(staatshervorming, begroting, wetenschaps
beleid) spreekt spelen zich na een tijdje stille 
revoluties af... 

HORMONEN 
De staatssekretarissen Delizée en De 

Keersmaeker mochten naar aanleiding van 
hun strijdprogramma tegen het gebruik van 
hormonen in de vetmesterij de gelukwensen 
ontvangen van europarlementslid Jaak Van-
demeulebroucke. Het VU-EP-lid kon tevre
den vaststellen dat het overgrote deel van de 
maatregelen passen in het kader dat Vande-
meulebroucke zelf al eerder had voorge
steld. 

De bijkomende aanwerving van ekstra in-
spekteurs, een toename van het budget voor 
opsporing van analises, de invoering van een 
identiteitsbewijs per dier, een nauwegezette 
inventaris van de veestapel, ... het zijn stuk 
voor stuk maatregelen waar Vandemeule-
broucke reeds twee jaar om vraagt. 

Verkeersminister Johan Sauwens wil de l(omende weken langs de Vlaamse 
snelwegen een tachtigtal borden laten plaatsen met de frekwentie van Radio 
1. Op die manier worden de automobilisten attent gemaakt op de BRT-zender 
die verkeersinformatie geeft. Sauwens stelde enkele dagen later ook de 
mediakampanje aan de pers voor die de start van de Vlaamse Vervoermaat
schappij, De Lijn, moet begeleiden. Deze maatschappij verenigt vanaf 1 
januari de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) en de 
maatschappijen voor interkommunaal vervoer van Gent (MIVG) en Antwerpen 
(MIVA). (foto R. De Moor) 

Toch betreurt Vandemeulebroucke dat De
lizée en De Keersmaeker het probleem niet 
in zijn algemene kontekst aanpakken. Vol
gens het europarlementslid is er fundamen
teel nood aan een Algemene Inspektiedienst 
die de gehele hormonenbestrijding koördi-
neert, met multidisciplinaire teams van amb
tenaren van Landbouw, Volksgezondheid, 
Justitie, en deskundigen inzake boekhou
ding en fiskaliteit. Pas dan zal het kwaad van 
de hormonenmafia met de wortel uitgerukt 
kunnen worden. 

VLAAMS ONDERWIJS 
OP TAALGRENS 
BEDREIGD? 

Een nieuw kommunautair schandaal, zo 
lijkt het wel: in de gemeentelijke basisschool 
van Ottenburg (Huldenberg) zouden de Ne
derlandstalige kinderen heel wat leerachter
stand oplopen, en zouden de ouders hun 
kinderen in groten getale van de school 
weghalen. Reden voor de onrust: een sterke 
toename van het aantal Franstalige leerlin
gen die uit de buurgemeenten van over de 
taalgrens naar Huldenberg afgezakt komen. 

Het bericht verscheen in de ACV-krant Het 
Volk en al gauw komt de aap uit de mouw. 
Het was de CVP-fraktieleider in de gemeen
teraad die de kat de bel aanbond, en zelfs 
vreest dat de school weldra volledig in Waal
se handen zal vallen. De bestuursmeerder-
heid m Huldenberg bestaat uit PVV, SP en 
VU, de CVP werd met 8 van de 17 zetels in 

de oppositie gespijkerd. De VU-schepen Jos 
Trappeniers is o.m. bevoegd voor Onderwijs. 

Het blijkt allemaal niet zo'n vaart te lopen. 
De CVP-fraktieleider, tot voor '88 zelf sche
pen van onderwijs, klaagt nu een bedreiging 
aan die hij zelf indertijd geschapen heeft. De 
meerderheid in Huldenberg ondernam reeds 
stappen om de dreiging te keren. Zo werd 
reeds gevraagd aan Onderwijsminister 
Coens welke maatregelen mogelijk zijn om 
het Vlaamse karakter van de school te bewa
ren. Van Coens (CVP)kwam echter nog geen 
antwoord. Die heeft op dit moment wel ande
re katten te geselen. 

WALESA PRESIDENT 
Lech Walesa werd zoals verwacht verko

zen tot president van Polen. Hij behaalde 
ongeveer driekwart van de stemmen, en laat 
dus zijn rivaal Tyminski ver achter zich. De 
opkomst voor deze eerste volledig demokra-
tische presidentsverkiezingen lag echter met 
nauwelijks 53% bedroevend laag. De verkie
zingskampanjes en het nivo van het politiek 
debat in Polen was ook al niet fraai te 
noemen. 

De verliezer van de verkiezingen, Tymins
ki, mocht daags na de verkiezingen het land 
al niet uit. De zakenman wordt verdacht van 
laster ten overstaan van premier Mazowiecki 
(die reeds in de eerste ronde van de verkie
zingen sneuvelde). Daarvoor zou hij eerst 
ondervraagd moeten worden door het 
gercht. Tyminski had Mazowiecki van land
verraad beschuldigd omdat hij bezig ge
weest zou zijn Polen tegen dumpingprijzen 
te verkopen aan het buitenland. 
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KORTWEG 

• De zich nu socfalist noemende 
kommunist Mtlosevtc won de presi
dentsverkiezingen In de Joegoslavi
sche republiek Servië. De nationalis
tische kandidaat van de antikommu-
nistische oppositie, Vuk Draskovic, 
werd verslagen. In de Servische pro
vincie Kosovo werden de verkiezin
gen ntassaai geboykot door de Alba
nese meerderheid. De oppositie be-
sctiuldlgde de socialisten bovendien 
van massale verkiezingsfraude. 

• in Mbanië maakte het Centraal 
Komitee van de Kommunlstische Par
tij eindelijk een einde aan het eenpar
tijstelsel. Albanië was ais enige domi
no onder de demokratiseringsgotf in 
Oost-Europa totnogtoe blijven staan. 

• De eerste sneeuw zorgde voor 
een reuzegrote chaos op het wegen
net. Tot middernacht zat de ring 
maandag Jl. potdicht. Waardoor nog 
maar eens geüiustreerd werd hoe de 
minste ongeregeldheid op onze ai 
oververzadigde wegen tot kilome
terslange flies leidt 

• Om die flies aan banden te ieggen, 
besloot de regering van Nederland, 
waar het probleem zich zo mogelijk 
nog nijpender stelt, om rond de ste
den Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht In de Randstad Hol
land toipielnen aan te leggen. Of dit 
zai heipen, is de vraag. Een onder
zoek toonde aan dat de Nederlandse 
automobilist bereid is om voor een rit 
van 50 km per wagen driemaal zoveel 
te betalen ais het openbaar vervoerta-
rlef voor die afstond. 

• De job van iiurgemeester van 
Uiilt lijkt ondanks de rampzalige fi
nanciële toestand van de Vurige Ste
de bij de PS zeer gegeerd. Zeven 
kandidaten, waaronder senator Jean-
Maurice Dehousse en kamerlid Jean 
Mottard, dienden zich aan. 

• Alle iiendedesslers worden van 
DendermoiKie naar Charleroi ver
huisd. Kenners stellen zich hierover 
ernstige vragen. Volgens Tony Van 
Parys (CVP), verslaggever in de ben
dekommissie van de kamer, iietekent 
dit zowat de begrafenis van het on
derzoek naar de Bende van NIjvel. 

• Erevoorzitter van de Kredietbank 
Fernand Coliln is op 92-{ffirlge leef
tijd overleden. De hoogleraar leidde 
de bank 35 Jaar. 

• Zaterdag zal de VU-ParBJraad de 
opvolger voor senator Frans Baert 
aanduiden. Dat wordt waarschijnlijk 
de Roeseiaarse schepen Patrick Ai-
iewaert, de enige kandidaat. 

• Voor vergeetachtige vrouwen is er 
nu een nieuwe pii. De pil, 5 staa^es 
ter grootte van een lucifer, blijft vijf 
jaar werk9»am en wordt onderhuids 
ingeplant in de arm. 

SENATOR BAERT 
HELPT ROEMENIE 
AAN NIEUWE GRONDWET 

VU-senator Frans Baert, grondwetspe
cialist, werd door onze senaat uitgestuurd 
naar Roemenië. Hij nam er deel aan een 
zevendaags symposium waar naast Roe
menen ook buitenlandse grondwetspecia
listen voorstellen deden om te komen tot 
een nieuwe grondwet In dit Oosteuropees 
land. WIJ had een gesprek met senator 
Baert over zijn werkzaamheden in dit land. 

• Wat was het doel van die bijeenkomst in 
Roemenië? 

„De oudste grondwet in Roemenië dateert 
uit 1866 en was eigenlijk een l<opie van onze 
Belgische grondwet. In 1923 werd deze 
grondwet verfijnd. In 1938 werd de Roe
meense grondwet gewijzigd onder impuls 
van koning Carl. Na de tweede wereldbrand 
in 1958 werd een kommunlstische versie 
ingevoerd en in 1965 wijzigde alles nog eens 
met de komst van Ceausescu. 

Na de revolutie van november 1989 werd 
de grondwet geschorst en konstitutioneel 
gezien werd dan een kieswet gestemd omdat 
dat dringend was. Op grond daarvan zijn dan 
verkiezingen gehouden met algemeen stem
recht en is er een parlement gekozen met 
kamer en senaat. Tegelijkertijd kregen beide 
organen een grondwetgevende opdracht. 

Deze konstituante heeft nu als opdracht 
binnen de achttien maanden na de verkiezin
gen een grondwet te maken. Deze moet 
klaar zijn tegen november 1991. Binnen de 
zes maand nadien moeten er nieuwe verkie
zingen komen om een nieuw parlement te 
verkiezen op basis van het stelsel dat uitge
werkt werd m die grondwet. 

Het is zeker de bedoeling dat een demo-
kratische grondwet wordt opgemaakt. Er zijn 
nog wel autoritaire krachten aanwezig maar 
ik denk niet dat zij nog enige kans maken. De 
revolutie van eind '89 was allicht gedeeltelijk 
ook een paleisrevolutie, een opstand binnen 
de partij tegen Ceausescu, maar tegelijker
tijd ook een volksopstand. Het volk was er 
zeer nadrukkelijk bij aanwezig en nog altijd 
aanwezig. 

Die paleisrevolutie mag met overdreven 
worden, want om iets te bereiken binnen de 
Roemeense maatschappij in de voorbije 25 
jaar moest men wel lid zijn van de partij. 
Daarom ook dat bij de revolutie uiteraard ook 
partijleden meewerkten om de val van het 
regime te realizeren." 

VU-senator Frans Baert was als 
grondwetspecialist te gast bij liet 
Roemeense parlement. De VU-sena
tor zal na een rijltgevulde politieke 
loopbaan eerstdaags de senaat verla
ten, (toto WIJ) 

• Hoe ziet het politiek landschap eruit? 

,,De sterke autokratie van de jongste 25 
jaar en de terreur die ermee gepaard ging, 
brengt mee dat er weinig politiek personeel 
aanwezig is dat bindingen heeft met de 
traditionele politieke families in West-Euro
pa. Daardoor zijn de verkiezingen ook ge
wonnen door diegenen die de revolutie heb
ben gemaakt namelijk Het Front voor Natio
nale Redding. Dit bestond uiteraard uit men
sen die in de kommunlstische partij zaten 
maar veelal blijkbaar tegen hun goesting. Dit 
schept enige dubbelzinnigheid in de politie
ke verhoudingen want er kwamen daarnaast 
ook reeds christendemokraten, sociaalde-
mokraten, liberalen, een Hongaarse minder
heidspartij bij de verkiezingen op. Bovendien 
zijn er in de schoot van het Front reeds 
dissidenties te bespeuren. Dit alles belet niet 
dat een demokratische wil aanwezig is. Dit is 
merkbaar door de drukke politieke aktivitei-
ten in het parlement, door de organizatie van 
het symposium rond de grondwet en boven
dien door het feit dat het betogingsmiddel 
druk gebruikt wordt." 

(lees verder biz. 21) 
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PERSSPIEGEL 
En als men de Senaat dan toch 
zou afschaffen dan lijkt het 
erop of onze senatoren nog 
een mooie zwanezang laten ho
ren. In het sprokkeiwerfc van 
deze week vonden we drie VU-
senatoren die stevig in de bloe
men werden gezet door de 
kommentatoren. De valse no
ten in het regeringskoor - na 
de uitspraak van PSC-er De-
prez - krijgen uiteraard ook 
brede echo. (WVB) 

De Standaard 
Manu Ruys, gewoonlijk nog erg kritisch 

ingesteld, heeft lofuitingen voor senator 
Hans De Belder na de geslaagde Bagda-
dopdracht. 

,,En er was vooral delegatieleider Hans de 
Belder, die de onderhandeling beheerste 

Tot aan zijn verrassende overstap naar de 
VU-Senaatsfraktie in 1987 stond hij bekend 
als een van de meest bnijante Belgische 
diplomaten Zijn deskundigheid kwam van 
pas om het amateurisme van de delegatie bij 
te sturen (De Belder zit wel met het pro
bleem dat hij tot een gefolterde en verzwak
kende parti] behoort, die vreest straks weer 
te worden vastgenageld m de oppositie, waar 
zijn talent dan opbrandt Maar dat is een 
andere kwestie) 

Het parlementaire initiatief heeft het parle
ment een opkikker bezorgd Het toont aan 
dat er nog vuur onder de as smeult Zal het 
ook indirekt het beleid van het kabinet beïn
vloeden ' 

De Belder heeft op een perskonferentie de 
regenng bezworen een aktieve vredesdiplo-
matie te voeren Hij stat met alleen met dat 
verzoek " 

De hardnekkigheid waarmee senator 
Luyten is opgetreden om te getuigen voor 
eerherstel voor prof. Speleers viel hier in 
goede aarde. Over IVIartens' reaktie is het 
blad minder tevreden. 

,,Wilfned Martens is er zelf van overtuigd 
dat Katyn geen Duitse, maar een Russische 
misdaad was Hij heeft onlangs te Brussel 
een aan Katyn gewijde herdenking geopend 
Martens' persoonlijke mening over Katyn en 
over Speleers is normalenwijze dezelfde als 

die van interpellant Luyten Maar toch gaf 
Wilfried Martens geen bevredigend ant
woord, namens de regering Hij hield een 
algemene, louter jundische beschouwing 
over eerherstel, herzieningsprocedures, arti
kel 444 van het Wetboek voor strafvordering, 
enz enz Dat zal formeel-juridisch allemaal 
wel juist zijn Maar zelfs m 1990 kan een 
eerste-mmister van dit land blijkbaar met het 
bevrijdende en humane woord spreken 
waarop Vlaanderen wacht, het woord dat 
althans léts zou goedmaken van het ge
pleegde onrecht Dat is de bittere waarheid 

Ze leert ons veel over België en over de 
machteloosheid van een Vlaams eerste-mi-
nister " 

DE HUISARTS 
Zet senator Walter Peeters in vedette bij 

zijn houding over de nieuwe wet op de 
ziekenfondsen. Het blad maakt van onze 
senator een PVV'er..., plastische chirur
gie? 

„Walter Peeters plaatste zelf een kantte
kening bij zijn motie ,,Indien deze Vlaamse 
Raad, zoals voorzien m de derde fase van de 
staatshervorming, nu reeds het rechtstreeks 
verkozen Parlement zou zijn van de Vlaamse 
gemeenschap, dan ben ik ervan overtuigd 
dat het beroep tegen dergelijke wetten bij het 
Arbitragehof een automatisme zou zijn Uit 
dossiers zoals dit blijkt andermaal hoe dnn-
gend de derde fase wel is " Anders gezegd 
het met uitvoeren van de volledige staatsher
vorming biedt met alleen financiële voorde
len aan de Waalse broeders, het helpt om 
unitaire strukturen in stand te houden of er 
zelfs nieuwe te kreeren " 

HET BELAHC 
YAM LIHBUnC 

Verwittigt de Walen, en ook sommige 
gekamoefleerde Vlaamse tegenwerkers, 
als ze de verdere federalisering willen 
tegenhouden en de VU een hak pogen te 
zetten. 

„Zoals zijn leermeester Spitaels weet Ge
rard Deprez beter dan wie ook dat echt 
federalisme het Waalse en het franstalige 
leven alleen maar moeilijker kan maken Hun 
schoolstaking moeten ze dan zelf betalen 
Voor een Vlaams stationneke in het Limburg
se Diepenbeek kunnen ze dan geen Waals 
station extra eisen De derde fase kon die 
Waalse gulzigheid alleen nog maar meer 
afremmen, de gewesten en de gemeen

schappen zouden dan immers nog meer zelf 
moeten doen En die inspanning zullen Guy 
Spitaels, Gerard Deprez en andere Waalse-
franstalige staatsmannen alleen maar doen 
als ze daarvoor zo royaal mogelijk betaald 
worden Zonder natuurlijk zelf iets of zo 
weinig mogelijk te betalen " 

LA LIBRE BELGIOÜE 
Naar oude-tante-belgique-metoden 

poogt de LLB de VU in de hoek te drijven. 
Ze komt weer af met ,,de valse proble
men" en de zoveel belangrijkere „priori-
tés du pays". Haar ontwaken in het verle
den was dan telkens ook zeer pijnlijk. 

,,Laten we ernstig zijn en de kerk midden 
m het dorp houden Alleen de Volksunie 
verbindt vandaag haar naam en haar krediet 
aan de derde fase De Volksunie en zij alleen 
maakt er vandaag en steeds opnieuw er een 
van de voorwaarden van voor haar rege
ringsdeelname Het IS dus aan haar en aan 
haar alleen om te beslissen over haar minis
teriele toekomst En dat ze goed weten dat 
weinigen het zullen betreuren indien de VU 
besluit het nest te verlaten voor grondwette
lijke en taalkundige motieven, terwijl de prio
riteiten van het land en de regenng helemaal 
anders zijn in een troebele en ongeruste 
wereld " 

DE BOND 
Frans Van iVlecheien denkt al aan verde

re fasen waarin men zal moeten ijveren 
voor de geleidelijke federalisering van de 
sociale zekerheid onder meer de kinder
bijslagen. 

,,Er beweegt terzake momenteel heel wat 
het Verbond van Vlaamse Akademici klaagt 
over onrechtvaardige verdeling van geld 
voor klinische biologie, wat neerkomt op een 
vraag naar federalisenng van de sociale 
zekerheid Politieke partijen als de VU en de 
PVV hebben in dezen ook duidelijke eisen 
gesteld en de CVP-jongeren hebben in de
zelfde zin gesproken Ook in de vakbonden 
snijden belangrijke vakcentrales het pro
bleem aan De hoofdekonoom van 's lands 
grootste bank vindt federalisenng van de 
sociale zekerheid het gepaste middel om de 
ekonomische krachten te mobiliseren Dit 
zijn tekens waaraan met kan worden voorbij
gegaan 

Er zijn ook tegenstanders die met het 
begrijpelijke motief van solidariteit tussen de 
werknemers toch blijven ijveren voor een 
nationale sociale zekerheid Deze ijver is 
echter nog met zichtbaar bv voor een derge
lijke solidariteit binnen Europa " 
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WETSTRAAT 

DUBBELMANDAAT 
ONDERMIJNT 

VLAAMSE RAAD 
AUL VAN GREMBERGEN ver
wees vooreerst naar een van de 
basisevoluties m Europa de fe
deralistische gedachte, die over
al veld wint In Vlaanderen is de 
VU reeds lang met dit gedach-
tengoed vertrouwd, maar nu is 
een federale hervorming de eis 
geworden van iedereen „die de 
werking van onze parlementaire 
instellingen zinvol wil laten verlo

pen" 

„De Vlaamse Raad werkt reeds twintig 
jaar, en sedert geruime tijd hebben wij een 
Vlaamse Regering, maar in die voorbije jaren 
zijn wij nog nooit naar de kiezers moeten 
gaan Wij hebben onze opdracht met via een 
verkiezing voor het Vlaamse Parlement ge
kregen, maar via een verkiezing voor het 
centrale parlement 

Dat heeft verwarring en onduidelijkheid 
teweeggebracht, zodanig dat wij ons werk op 
die wijze ondergraven 

Zonder ook maar even over het kommu-
nautaire te willen praten, maar enkel uitgaan
de van een zinvolle werking van onze demo-
kratie, moet aan het dubbelmandaat een 
einde worden gesteld " 

POLITIEK GEWICHT 
Reagerend op een kritische opmerking 

van PVV-er Denys stelde Van Grembergen 
het 20 „Daar wij met rechtstreeks verkozen 
zijn voor de Vlaamse Raad, ontbreekt het 
ons aan politiek gewicht en authenticiteit 
Daardoor hebben wij ook een bepaalde ge
bondenheid ten opzichte van de federale 
regering 

Over het gemis aan efficiëntie inzake par
lementaire werking had ik het hier al l^aar 
daardoor ontstaat er ook een zeker gebrek 
aan kontrole op de Vlaamse Exekutieve 
Door de historische evolutie en de omstan
digheden hebben de regeringen zo al een 
overwicht ten opzichte van de parlementen 
Doordat wij met efficient kunnen werken en 
geen verkozen parlement zijn, valt onze 
demokratische kontrole nog lichter uit' Dat 
moet veranderen " 

NU 
De derde fase van de ingezette staatsher

vorming moet zonder verder uitstel worden 
afgewerkt 

„Nu WIJ over een grondwettelijke meerder
heid beschikken is het ogenblik gekomen om 
de kieswetgeving te wijzigen Niemand weet 
hoe de politieke verhoudingen na de verkie
zingen zullen liggen Het is onbetwistbaar zo 
dat, wanneer de derde fase nu met wordt 
afgerond, er nieuwe gesprekken moeten ge-

„Het probleem van het dubbel
mandaat stelt zich deze week 
opnieuw in volle hevigheid. 
Terwtji de Vlaamse Raad, tot en 
met vrijdag, zijn begroting be
spreekt In plenaire zitting, 
staan op de agenda meer dan 
tien bifeenkomsten van diverse 
Kamerkommissies. Daarop en
ten zich diverse vergaderingen 
van kommissies van de Vlaam
se Raad". 
Deze zinsneden uit De Stan
daard van dinsdag geeft pre
cies weer wat Van Grembergen 
de dag voordien zei in de 
Vlaamse Raad: het moet ge
daan ̂ jn met dat onzalige „pet
jes wisselen". 

voerd worden en wij met nieuwe eisen wor
den gekonfronteerd 

Nu staat klaar en duidelijk in het regeerak
koord wat nog moet geregeld worden af
schaffing van het dubbelmandaat, een eigen 
parlementair systeem voor Vlaanderen en 
Wallonië, de restbevoegdheden en eigen 
internationale mogelijkheden 

De derde fase kan bijgevolg, gelet op de 
afspraken, nog binnen deze legislatuur gere
aliseerd worden 

Wij blijven hopen dat de politieke wil bij de 
leden van deze Vlaamse Raad zal aanwezig 

zijn om bij hun partij aan te dringen op een 
snelle vemiezenlijking van deze afspraak Dit 
IS geen Vlaamse eis alsdusdanig, maar een 
eis van goed bestuur en echte parlementaire 
demokratie in Vlaanderen " 

HETE HANGIJZERS 
In aansluiting op zijn gloedvol pleidooi voor 

een snelle uitvoenng van de derde fase van 
de staatshervorming, had Paul Van Grem
bergen het nog over enkele hete hangijzers 
in het Vlaanderen van vandaag 

„ Vlaanderen is nu een welvarende regio 
Dit mag met leiden tot zelfgenoegzaamheid 
Hoewel het ondenvijsprobleem vooral in 
Wallonië tot uitbarsting is gekomen, heerst 
ook in het Vlaamse onderwijs veel ongenoe
gen We moeten daarvoor oog hebben On
derwijs slokt 50 ten honderd van de begro
ting op De vraag is of dit voldoende kwaliteit 
waarborgt 

Een tweede probleem is dat van de verou
derende bevolking De OCMW's vervullen 
steeds meer een taak van sociale zekerheid 
De financiële last verschuift van federale en 
regionale overheid naar de gemeenten Voor 
vele gemeenten wordt dat onhoudbaar De 
Exekutieve zal daarover met de federale 
regering moeten gaan praten 

De migranten vormen een belangrijk pro
bleem Men mag met uit het oog verliezen 
dat WIJ in het vrije Europa aanzienlijke migra
ties vanuit het Oosten zullen meemaken De 
Vlaamse Gemeenschap moet hier zijn ver
antwoordelijkheid opnemen 

En hoe zit het met de kulturele eigenheid 
van Vlaanderen "^ Wij moeten naar meer 
samenwerking met Nederland streven Sa
men zijn WIJ sterker tegenover 90 miljoen 
Duitsers, 50 miljoen Fransen, 50 miljoen 
Engelsen en 45 miljoen Italianen 

Vlaanderen mag Brussel met loslaten Mi
nister Weckx heeft dit begrepen Hij wordt 
echter met altijd voldoende gesteund 

En ook met Wallonië is er, tot slot, interre
gionale samenwerking nodig Het vijand
beeld dat in Wallonië heerst ten opzichte van 
Vlaanderen moet geleidelijk aan verdwij
nen " 
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WETSTRAAT 

FRIEDA BREPOELS BOOS OP TOBBACK 
De bespreking van het wetsontwerp tot 

wijziging van de nieuwe gemeentewet zette 
vorige weel< l<waad bloed bij de vrouwelijl<e 
Kamerleden. Dit wetsontwerp wil de afwezig
heden en verhinderingen regelen zodanig 
dat de gemeenteraad optimaal kan funktio-
neren. Op zich een lovenswaardig initiatief 
van Minister Tobback, doch zijn overdreven 
bezorgdheid voor het vrouwelijk geslacht 
zette bij menig vrouwelijk kamerlid kwaad 
bloed. 

VU kamerlid Frieda Brepoels, verslag
geefster van het Advieskomitee voor de 
Maatschappelijke Emancipatie, wil opnieuw 
de zaak ter sprake brengen in de openbare 
vergadering van 20 december. De nieuwe 
regeling is een onderdeel van het wetsont
werp dat het de dienstplichtingen mogelijk 
moet maken hun mandaat te blijven uitoefe
nen. Nu moeten ze zich laten vervangen. Het 
wetsontwerp verbiedt ook dat ministers tege

lijkertijd schepen of burgemeester zouden 
zijn. ,,Tot zover geen problemen. Maar de 
bepaling die zwangere raadsleden en 
schepenen de kans geeft zich tijdens de 
veertien weken van zwangerschap te laten 
vervangen, valt niet onder de positieve 
akties", aldus F. Brepoels. 
Het is een regeling die zich tegen de vrou
wen kan keren. 

GEEN ONDERSCHEID 
F. Brepoels meent dat „de druk om zich te 

laten vervangen en nadien ook definitief het 
mandaat aan hun opvolger te laten, erg groot 
zal worden. De opvoeding van de kinderen is 
toch ook belangrijk?" Misschien kan ook 
een regeling ingebouwd worden voor alle 
aanstaande vaders-raadsleden? Gedurende 

dezelfde 14 weken kan hij een welkome hulp 
zijn voor zijn zwangere ega. Daarom pleit het 
Advieskomitee voor maatschappelijke eman
cipatie voor een algemene regel, die stelt dat 
in welbepaalde gevallen zowel mannen als 
vrouwen zich voor beperkte tijd kunnen laten 
vervangen. Bovendien moet het politieke 
milieu zo weinig mogelijk onderscheid ma
ken tussen vrouwen en mannen. Met dit 
advies werd geen rekening gehouden. Meer 
nog, minister Tobback beklemtoonde dat dit 
een ontwerp is van de regering, wie zich 
hiertegen durft te verzetten, verzet zich te
gen de regering. „Deze machiavellistische 
uitspraak is ronduit belachelijk," aldus 
Kamerlid Brepoels. De waarschuwingen van 
F. Brepoels aan het adres van Tobback 
hebben alvast hun doel niet gemist. Deze 
week kondigde de Minister aan dat het 
parlement in alle vrijheid het wetsontwerp 
mag stemmen en amenderen, (ge) 

P-SPROKKELS 
• Zwaartepunt van de politieke bedrijvigheid 
lag deze week in de Vlaamse Raad. Aan de 
agenda stond de begroting 1991 van de 
Vlaamse Gemeenschap, goed voor zo'n 
407,9 miljard. 

• Eens te meer trokken politieke kommenta-
toren scherp van leer tegen het absenteïsme 
van de Vlaamse volksvertegenwoordiging. 
Onbegrijpelijk hierbij is, waarom zij niet even 
radikaal de afschaffing van het dubbel man
daat bepleiten. Dit zou immers de eigen 
dinamiek van de Vlaamse Raad ten goede 
komen. 

• De fraktie van Paul Van Grembergen pak
te het begrotingsdebat in ieder geval ernstig 
aan. Vandaag beperken we ons tot de alge
mene politieke benadering van de fraktie-
voorzitter zelf. Volgende week gaan we in op 
de tussenkomsten van zijn koTlega's bij de 
verschillende onderdelen. 

• Ophef maakte in ieder geval Walter Luy-
ten. Bij het luik ,,Buitenlandse Aangelegen
heden" verzocht hij de Vlaamse regering om 
de Vlaamse voedselhulp voor de Sovjet-Unie 
te verschepen via de Litouwse haven Klaipe
da. Aldus Kan een mogelijke blokkade-aktie 
vanuit Moskou tegen Litouwen doorbroken 
worden. 

• Nu even terug naar eind vorige week. Na 
twee dagen Vlaamse Raad vergaderden 
toen nog Kamer en Senaat. 

• De Hoge Vergadering had het vooral over 
de sociale bepalingen van de Programma
wet. Senator Walter Peeters benaderde deze 
erg kritisch. Vooral de plannen voor de 

ziekteverzekering zinden hem niet; ,,De 
sluikse hervorming van de ziekteverzeke
ring, de verkapte nationalisering van de ge
zondheidszorg in deze Programmawet, ge
beurde zonder overleg met de betrokkenen. 
Zij is inhoudelijk desastreus voor de toe
komst van ons gezondheidsbeleid. Zij zal 
bovendien blijken niet operationeel te zijn, 
maar zij bouwt vooral een aantal konflikten in 
die onze medische zorgenversterking ten 
zeerste kan missen." De zoveelste gemiste 

Walter Peeters niet opgezet met de 
hervormingsplannen voor de ziekte
verzekering. 

kans, aldus de VU-senator die bij wijze van 
protest tegen het ontwerp stemde. 

• Tijdens het vragenuurtje beloofde Justitie
minister Wathelet aan fraktievoorzitter Jef 
Valkeniers, dat hij het Parlement zal inlichten 
over de afloop van de EG-Konferentie betref
fende de immigratie. 

• Bob Van Hooland van zijn kant onder
vroeg Verkeersminister Dehaene over een 
eventuele SST van Rijsel via Doornik naar 
Gent en Antwerpen. Momenteel zou alles bij 
het SST-projekt met lijnen van Brussel naar 
Londen, Parijs, Amsterdam en Frankfurt blij
ven. Een latere uitbreiding zal van het suk-
ses en een marktstudie afhangen. 

• Het bleek overduidelijk dat Dehaene ver
veeld zat met deze vraag. De VU-senator wil 
evenwel dat een dialoog over een mogelijke 
Gentse SST best tijdig begint. 

• Het vragenuurtje in de Kamer werd door 
Paul Van Grembergen aangegrepen om de 
voedselhulp aan de Sovjet-Unie en de Inter-
goevernementele Konferentie over de Poli
tieke Unie ter sprake te brengen. 

• Melden we tot slot dat binnen de Vlaamse 
Raad een werkgroep vrouwen het licht zag. 
Als voorzitster werd VU-raadslid Nelly Maes 
aangewezen. 

Momenteel telt de Vlaamse Raad amper 
18 vrouwelijke raadsleden op een totaal van 
186. In de Vlaamse regering valt geen enkele 
vrouw te bespeuren. ,,Eigenlijk mogen we 
niet rusten voor de vrouwen de helft plus een 
van de zitjes in de Vlaamse Raad verove
ren", aldus de kersverse voorzitster. 
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SAMENLEVING 

VU-VOORSTEL MIGRANTEN 
EN POLITIEKE VLUCHTELINGEN 

Het Partijbestuur van de VU wil dat de 
migranten in Vlaanderen zich inpassen in 
onze samenleving en de Vlaamse kulture-
le identiteit respekteren. Het asielrecht 
voor de politieke vluchtelingen moet ge
waarborgd blijven, maar ekonomische 
vluchtelingen moeten effektief terugge
wezen worden. Dit standpunt werd vorige 
week door Algemeen Voorzitter Jaak Ga
briels aan de pers voorgesteld. 

Recente gebeurtenissen brachten de mi
granten- en vluchtelingenproblematiek weer 
in de aktualiteit. Er was de opiniepeiling naar 
de kiesintenties van de Antwerpenaars, die 
een spektakulair resultaat voor het Vlaams 
Blok liet zien, en dit toeschreef aan het 
migrantenstandpunt van die partij. Er was de 
provokatieve betoging in de migrantenwijk 
van datzelfde Blok, met de (haast verplichte) 
tegenbetoging van het Anti-Fascistisch 
Front, en de spijtige nasleep die een dode 
eiste. Voor het Partijbestuur vormde dit een 
aanleiding om het VU-standpunt nog eens 
duidelijk te formuleren. 

Vooreerst kennen we het probleem van de 
politieke vluchtelingen, d.w.z. mensen die op 
de vlucht zijn uit vrees voor vervolging in hun 
moederland wegens hun godsdienst, ras, 
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde 
sociale groep of hun politieke overtuiging. 

Voor deze mensen moet het asielrecht 
gewaarborgd blijven, aldus Jaak Gabriels, 
doch de misbruiken moeten weggewerkt 
worden. Op dit moment kennen we een 
toeloop van ekonomische vluchtelingen (tot 
80 % van het totaal aantal vluchtelingen), die 
profiteren van de trage administratieve mo
lens en zich ondertussen in ons land vesti
gen. 

Daarom stelt de VU voor zeer konkrete 
termijnen te voorzien om te oordelen over de 
aanvraag van het statuut van politiek vluch
teling. 

Kandidaat-vluchtelingen worden voorlopig 
geherbergd in gemeenschappelijke verblijf
plaatsen, zoals het ,,Klein Kasteeltje". 

Wie het statuut niet verkrijgt, wordt terug
gestuurd naar het land van herkomst. Verder 
dringt een Europese aanpak inzake de toe
gang tot het grondgebied van de EG-lidsta-
ten zich op, om te vermijden dat vluchtelin
gen zich aanbieden in het land dat het 
soepelste visumbeleid hanteert en dan ver
der reizen doorheen de Europese Gemeen
schap. 

Wat de migranten betreft, pleitte Jaak 
Gabriels voor een samenhangend migran
tenbeleid dat vertrekt van de vaststelling dat 
in Vlaanderen een kultureel homogene ge
meenschap leeft. De Vlaamse gemeenschap 

Immigranten moeten bereid zijn zich 
aan te passen aan de identiteit van 
het gastland. 

als taalkundige, politiek-ekonomische en kul-
turele eenheid dient door elkeen geëerbie
digd. 

Wie zich dus in Vlaanderen aanmeldt als 
immigrant en de bedoeling heeft er zich te 
huisvesten, moet bereid zijn zich aan te 
passen aan de „identiteit" van zijn ,,gast
land". Het beleid moet dus op aan- en 
inpassing van de migranten in onze Vlaamse 
samenleving gericht zijn. Het moet uitmon
den in een konstruktieve deelname van de 
migranten in alle geledingen van de Vlaamse 
maatschappij. Normalerwijze zal dit na enke
le generaties leiden tot een volledig opgaan, 
een assimileren in de Vlaamse samenleving. 
Kortom: op termijn moeten de migranten 
Vlaming worden. 

DE AANGEWEZEN WEG 
Terloops gezegd, voor wie er nog zou aan 

twijfelen: de slogan ,,gastarbeiders buiten" 
betekent volksmisleiding. De reeds opgeda
ne ervaring in ons land toont aan dat zeer 
weinig vreemdelingen gebruik maken van de 
vertrekpremie die hen aangeboden wordt. 
De premie kan misschien voor enkele geval
len een oplossing bieden, maar kan nooit de 
basis voor een beleid vormen. 

Om de inpassing van de migranten te 

verwezenlijken moeten verschillende maat
regelen genomen worden. 

Vooreerst moet de immigratiestop water
dicht gemaakt worden. Illegalen moeten on
verwijld teruggestuurd worden. Diegenen die 
hen te werk stellen moeten ekstra zwaar 
beboet worden. 

Vervolgens moet alles gezet worden op 
het aanleren van het Nederlands, als basis
voorwaarde voor deelname aan het kulturele 
en sociale leven in Vlaanderen. Daarom is 
onderwijs zo belangrijk. In de scholen wordt 
niet alleen de taal aangeleerd, maar leren 
kinderen en jongeren van jongsaf aan sa
menleven, met respekt voor eikaars eigen
heid. 

Stemrecht wenst de VU voor te behouden 
voor de bezitters van de Belgische nationali
teit. Het samenlevingsproces wordt immers 
niet in de hand gewerkt door het verlenen 
van stemrecht. Het kan er eventueel het 
gevolg van zijn. 

Belangrijk is wel dat elke overheid zijn duit 
in het zakje doet. De federale overheid is 
momenteel nog steeds bevoegd voor het 
verlenen van de nationaliteit, de toegang tot 
het grondgebied, de vluchtelingen en de 
sociale zekerheid. De Vlaamse Gemeen
schap buigt zich over onderwijs, de tewerk
stelling en beroepsopleiding, de huisvesting, 
de gezondheidszorg, de socio-kulturele sek-
tor e.d.m. 

Wat de gemeenten betreft, ziet de VU een 
specifieke opdracht weggelegd op het vlak 
van sociale kontakten onder de bevolking. 
Kleinschalige projekten op buurt- en wijkvlak 
die direkt kwaliteitsbevorderend ingrijpen in 
het dagelijkse samenleven zijn daarom van 
hoofdbelang. Op deze wijze kan het gevoel 
van onveiligheid bij de autochtone bevolking 
weggenomen worden. 

In Brussel dient het migrantenprobleem 
anders aangepakt te worden dan in Vlaande
ren. 

Noch Vlamingen, noch franstalige Belgen, 
noch migranten vormen er de meerderheid. 
Brussel is een stad van minderheden gewor
den, een pluri-kulturele samenleving. Deze 
verscheidenheid — en dus niet de homoge
niteit zoals in Vlaanderen — is het uitgangs
punt van het samenlevingsbeleid in Brussel. 
Daarom is er slechts één oplossing: het 
streven naar een evenwichtig samenleven 
van meerdere kuituren, met respekt voor 
eikaars eigenheid. 

PVS 

— De volledige tekst van de perskonferen-
tie kan u bekomen op het Vlaams-Natio
naal Studiecentrum, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel (02/219.49.30). 
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ONDERWIJS 

"COENS IN DE WEI, 
ALLE KOEIEN VRIJ?" 

D
E studenten zijn verontwaardigd 
over de manier waarop het nieu
we voorontwerp tot stand kwam. 
Men vindt zich in het debat lelijk 
voor schut gezet. Voor novem
ber was er totaal geen kontakt 
tussen de representatieve stu
dentenorganisaties en het kabi
net. Minister van Ondenwijs 
Coens vond het blijkbaar niet 
nodig de mening te horen van de 

grote groep wiens belangen op het spel 
stonden. Sinds november zijn er wel enkele 
vrijblijvende kontakten geweest. De studen
tenvertegenwoordigers eisen nu een perma
nente vertegenwoordiging in de VLIR 
(Vlaamse Interuniversitaire Raad) en naar 
het Vlaamse kabinet van Onderwijs toe. Een 
onderwijsbeleid kan niet tot stand komen 
zonder ruggespraak met de onmiddellijk be
trokkenen. 

Onder de slogan 'Coens verkeerd georiën
teerd' verzet men zich tegen de mogelijke 
invoering van een oriënteringseksamen. Be
halve de betwijfelbare haalbaarheid ervan 
zet dit de deur open naar een numerus-
clausus die de demokratisering van het on
derwijs verder zal terugdraaien. Het is daar
enboven erg moeilijk te oordelen over een 
dergelijke proef zonder de konkrete organi
satie ervan te kennen. Minister Coens vindt 
echter in de universitaire overheden een 
bondgenoot. De universiteiten zullen in de 
toekomst niet meer per student betoelaagd 
worden, maar voor de helft forfetair, onge
acht het aantal studenten. Zo zullen de 
universiteiten een stuk gewilliger staan ten 
opzichte van een verplicht ingangseksamen. 

Het studiepuntenstelsel dat wordt voorge
steld wordt te vaag genoemd. Per studiejaar 
worden 40 studiepunten toegekend en 1 
studiepunt komt overeen met 45 'uren stu
die'. Deze regeling is onaanvaardbaar indien 
hier geen duidelijke omschrijvingen worden 
voor gegeven. 

De studenten zijn niet te spreken over het 
politieke akkoord in verband met de universi
taire ekspansie. Vooral het oprichten van 
een fakulteit landbouwwetenschappen te 
Antwerpen en van kandidaturen Toegepaste 
Ekonomische Wetenschappen aan de KU
LAK is onaanvaardbaar. Men dient over de 
muren van de verzuiling heen een rationeel 
en weloverwogen onderwijsbeleid te voeren. 

Het HOLT heeft specifieke eisen waarbij 
ze ook gedeeltelijk tegenover de universitei
ten staan. Naast een eigen sociale sektor en 
fondsen voor wetenschappelijk onderzoek 

vragen zij vooral de erkenning als universi
tair ondenwijs. Men wil alleszins evenveel 
subsidies en sociale toelagen als de universi
teiten. 

Na enkele jaren stilte komen de studenten 
dus weer massaal op straat. Na enkele 
kleinere protesten eind november was het op 
6 december goed raak. In Antwerpen, Sint-
Katelijne-Waver, Leuven, Kortrijk, Mol, Gent 
en Brussel waren er akties. Het was lang 
geleden dat de studenten hun kreativiteit nog 

D« studentenweretd is ontevre
den. Zoveel is duideli|i( na de 
recente aitties aan de verschil
lende universitaire instelHngen 
in Vlaanderen. Samen met het 
Hoger Onderwijs van het Lange 
Type (HOLT) zifn ze niet te 
spreken over het nieuwe voor
ontwerp betreffende de univer
siteiten van de Vlaamse Ge
meenschap. Qe wericteksten 
van het kabinet van Oaniei 
Coens cirkuleren momenteel In 
aile studentenraden en het re
gent kritiek. 

eens in het publiek konden tonen. Stakingen 
en zitstakingen, ludieke happenings, fakkel
tochten, betogingen en bezettingen kleurden 
een hele dag verscheidene steden. 

In Antwerpen werd het RUCA tot 16u 
geblokkeerd op een ludieke manier en deden 
er zich geen incidenten voor. In Brussel en 
Leuven ging het er grimmiger aan toe. Toen 
de Brusselse studenten niet ingingen op de 
vraag van de rijkswacht om enkele kruispun
ten vrij te maken werden er sproeiwagens 
ingezet. 

In Leuven hielden ruim vierduizend stu
denten een luidruchtige betoging in en om de 
stad, skanderend 'Coens in de wei, alle 
koeien vrij'. Het verkeer in en om Leuven lag 

volledig in de knoop toen de grote kruispun
ten werden bezet. Ondertussen had een 
groep studenten het rektoraat bezet en van 
rektor Dillemans geëist dat hij zijn standpunt 
duidelijk aan de betogers zou bekend ma
ken. De rektor bevond zich op het kabinet 
van Coens en Prof. Masschelein, verant
woordelijke voor studentenaangelegenhe-
den sprak de massa toe. 

In Gent was er een vreedzame optocht van 
zo'n vijftienhonderd studenten. En de stu
denten van de UFSAL trokken in stoet van 
Koekelberg naar het kabinet van Coens waar 
zij hun eisen kenbaar maakten. 

Het is de studenten dus duidelijk menens. 
En ze willen het niet houden bij deze eenma
lige en versnipperde akties. Op woensdag 12 
december staat een nationale betoging te 
Brussel op het programma. Op deze door de 
Vlaamse Vereniging van studenten (VVS) 
georganiseerde optocht worden 20.000 ma
nifestanten venwacht. Pas in ekstremis heeft 
burgemeester Brouhon van Brussel deze 
betoging toegelaten onder bepaalde voor
waarden. Blijkbaar heeft men geen bezwaar 
tegen 30.000 protesterende landbouwers, 
maar wel tegen een optocht van studenten. 

Heel de toekomst van het universitaire 
onderwijs staat hier op het spel. Na de 
volledige overheveling van de onderwijsbe
voegdheid naar de gemeenschappen was 
het duidelijk dat er in het verleden nooit een 
rationeel beleid werd gevoerd. Een welover
wogen regeling is noodzakelijk, maar zeker 
niet op deze manier. Aan dit voorontwerp 
dienen zware nuances te worden aange
bracht, anders zullen de studenten het niet 
pikken. Het is een positieve zaak dat de 
studenten uit hun winterslaap ontwaakt zijn. 
Hier dient los van verzuiling en loutere poli
tieke motieven en samen met de studenten
vertegenwoordiging een toekomstgericht be
leid gevoerd te worden. Daarbij mogen het 
recht op onderwijs en het recht op vrije keuze 
niet worden overboord gegooid. 

Johan Cuypers 
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SOCIAAL 

OVER WEDUWEN EN PARLEMENTAIREN 
Het verhaal gaat dat een uitgeslapen joer-

nalist — bestaan er andere? — de toenmali
ge Franse president Valéry Giscard d'Es-
taing tijdens een interview vroeg hoeveel een 
groot gesneden brood kostte. Het doorge
winterde staatshoofd was even uit zijn lood 
geslagen en wist geen valabel antwoord te 
formuleren. Ongetwijfeld krijgt de president 
van die trotse republiek elke morgen warme 
croissants en dampende koffie, afgerond 
met nog een glaasje jus de fruits, zonder 
meer voortgeschoteld. 

bijgevolg zwaarder belast dan voorheen, 
toen hij nog de steun van zijn echtgenoot 
had. 

HOORZITTING 
Het voorval is illustratief voor één van de 

grote problemen waarmee ook de politici 
worden gekonfronteerd: de grote afstand, 
soms zelfs wederzijdse onwetendheid en 
misprijzen, van beleid enerzijds en basis 
anderzijds. De politici worden opgeslokt in 
een kluwen van vergaderingen, persmede
delingen, nota's, ontwerpteksten, interpella
ties en dito off-f/ie-record-verklaringen. Dit 
politieke spel dreigt hen zozeer in beslag te 
nemen dat men de noden en verlangens van 
ganse bevolkingsgroepen, voor wie men 
toch verondersteld wordt druk in de weer te 
zijn, uit het oog verliest. 

Het was dan ook een uitermate lovend 
initiatief van senator Willy Kuijpers en Vak-
bel-direkteur Johan Beke om op zaterdag 8 
december 1990 in de Kamer van Volksverte
genwoordigers zelf, een hoorzitting te orga
niseren met de Vereniging voor Weduwen en 
Weduwnaars. Het werd een interessant stuk
je direkte demokratie. Een 60-tal weduwen 
en weduwnaars gaven vrijelijk uiting aan al 
hun vragen, frustraties, problemen en voor
stellen. De parlementsleden Kuijpers en 
Etienne Van Vaerenbergh, notaris Paul Kuij
pers en maatschappelijk assistente Maggie 
Steeno beantwoordden, waar mogelijk, de 
talrijke vragen. Belangrijker evenwel was dat 
zij, samen met enkele kabinetsmedewerkers 
en een vertegenwoordiger van de VU-studie-
dienst, ijverig luisterden naar en notities 
namen bij de gemaakte opmerkingen. 

En pertinente opmerkingen werden ge
maakt. Of wist u misschien dat een weduwe 
nog onderhoudsplicht heeft tegenover de 
ouders van haar overleden echtgenoot, maar 
geen recht op een erfenis kan laten gelden? 
Of wat dacht u van de volgende, veel voorko
mende situatie, die door alle aanwezigen 
met verbazing werd aanhoord. Een gewoon 
gezin met kinderen en twee werkende 
ouders wordt getroffen door het overlijden 
van de moeder (of de vader). Dit is met alleen 
een psichisch en familiaal drarria, ook de 
levensstandaard van dat beproefd gezin ver
mindert beduidend, gezien één inkomen 
wegvalt. Maar, en dit als klap op de vuurpijl, 
de overblijvende echtgenoot wordt, fiskaal 
gezien, als alleenstaande beschouwd en 

BIJ DE VLEET 
Mogelijke oplossingen die voor dit pro

bleem werden gesuggereerd waren het nog 
fiktief laten meetellen van de overledene bij 
de belastingsberekenig van de weduwe/we
duwnaar of deze laatste bij het overlijden van 
zijn/haar echtgenoot een éénmalige overle-
vingssom ter beschikking te stellen. 

Talrijke andere probleemsituaties werden 
naar voor gebracht en de eisen van de 
weduwen/weduwnaars waren legio. Zo werd 
onomwonden gepleit voor een duidelijker 

informatie omtrent de rechten van de wedu
we/weduwnaar, voor het fiskaal aftrekbaar 
maken van de uitvaartkosten, voor de verlen
ging van het betaald rouvwerlof tot 10 werk
dagen en voor het aanzienlijk verhogen van 
de inkomstengrenzen voor toegelaten be-
roepsaktiviteit zonder dat aan het overle
vingspensioen wordt geraakt. 

De diskussie verliep geanimeerd, de emo
ties liepen soms, begrijpelijkerwijze, hoog 
op. Het was, zowel voor de weduwen/we
duwnaars als voor de beleidsmensen, een 
interessante konfrontatie. Mag er daar nu 
iets konkreets van verwacht worden? In elk 
geval zijn zowel Kuijpers als Van Vaeren
bergh nu op de hoogte te zijn van deze 
delikate problematiek. 

(f.d.) 

ADVERTENTIE 
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REPLIEK 

EEN ANTWOORD AAN 
MARK GRAMMENS 

D
IT najaar verscheen in de Fo
rumreeks van het Davidsfonds 
het pamflet van Mark Gram
mens Gedaan met geven en toe
geven. Het heette toen dat de 
auteur de toestand „helder en 
scherp" blootlegt maar dat hij 
verder gaat en „oorzaak en op
lossingen zoekt. 

Vooral de verloedering van de 
demokratie in dit land, het fede

ralisme als gevaar voor Vlaanderen, de 
macht van de minderheid en de noodzakelij
ke toekomst van de Vlaamse beweging" 
gaan daarbij onverbiddelijk onder het mes. 

VERWARRING 
De zogenaamde ,,ophefmakende stellin

gen" van Grammens zullen nog lang het 
politieke en intellektuele debat beheersen, 
zo voorspelde de uitgever. En dat is maar 
gedeeltelijk uitgekomen want verder dan een 
paar toespraken is Grammens met zijn stel
lingen (voorlopig) niet geraakt. 

Buiten de Vlaamse beweging ligt blijkbaar 
niemand wakker van zo'n gedachtenwlsse-
ling, er binnen is de verdeeldheid nog groter 
geworden. Want Grammens slaagt er in een 
aantal verworvenheden van de Vlaamse be
weging te betwisten en op de helling te 
zetten. Tal van rechtgeaarde militanten we
ten helemaal niet meer of datgene waar zij 
decennia lang voor geijverd hebben nu over
winningen of nederlagen zijn. Van verwar
ring zaaien gesproken... 

In een poging om deze schemertoestand 
op te klaren heeft Hugo Schiltz, door Gram
mens herhaaldelijk op de korrel genomen, de 

,,De federalistische weg van de demo
cratische nationalisten, waartoe ik be
hoor, sluit bijgevolg volledig aan bij de 
échte erfenis van de polltiel(e Vlaamse 
Beweging. Il( weet wel dat ook Herman 
Vos, Hendrik Elias, Romsée e.a. destijds 
aangevallen werden en op een even grove 
manier verdacht werden gemaakt als u het 
thans doet met hun opvolgers. Wie Wil-
lemsens geschiedenis van het Vlaams-
natlonalisme er op na leest, zal merken 
dat u In dit opzicht van weinig originaliteit 
getuigt." 

„Van in den beginne hebben onze „founding fathers" (Verriest, Rodenbach, Gazelle, 
Willems, VuyIsteke, Deraet, Dosfel, Vermeyien, e.a.), ieder op hun manier, duidelijk gezegd 
wat het eigenlijke doel van de Vlaamse Beweging was: de ontvoogding, de emancipatie van 
het Vlaamse volk, het héle Vlaamse volk. De Vlamingen, alle Vlamingen de kans geven zich 
materieel, sociaal, cultureel waar te maken daar ging het hem om. Om het wel en wee dus van 
de Vlaamse „man-in-de-straat", en niet om deze of gene structuur; en zeker niet om „de 
macht-om-de-macht''. 

Niemand van onze voormannen was het inderdaad ooit te doen om dominantie van de 
Vlamingen over de Walen (en/of andere volkeren). Er zijn in heelde Vlaamse Bewegingslitera
tuur dan ook nauwelijks of geen teksten te vinden die een agressieve, imperialistische geest 
uitademen of waarin geponeerd wordt dat wij ons als een Herrenvolk zouden moeten 
gedragen." 

Hugo Schiltz 
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REPLIEK 

„ Tégen de grondstroom van de Vlaam
se Beweging in, predilit U dus een terug
keer naar het unitaire concept. Men zou 
kunnen zeggen dat u daarbij de bood
schap van Frans Van Cauwelaert over
neemt die zich aitijd tegen het federalisme 
heeft verzet vanuit de stelling dat de 
Vlamingen vroeg of laat wel de dienst 
zouden uitmaken in België omdat ze nu 
eenmaal de numerieke meerderheid vor
men. Daarbij aarzelt u niet in zekere zin de 
geschiedenis te herschrijven door het zo 
voor te stellen alsof de federalisten de 
minimalisten zijn en de niet-federalisten 
de maximalisten." 

uitdaging aanvaard en een repliek geschre
ven Schiltz gaf zijn wedervî oord de titel 
Gedaan met treuren en zeuren mee 

De auteur is 20 vriendelijk geweest vooraf 
Van Dale te raadplegen om de lezer uit te 
leggen wat de dikke nu precies met treuren 
en zeuren bedoelt 

Hugo Schiltz: „Dit is geen vriendelijk of 
afstandelijk geschnft geworden Het is een 
verontwaardigde reaktie" En inderdaad, 
Scfiiltz neemt in zijn antwoord met bijwijlen 
felle bewoordingen de verdediging op van 
wat hij ,, fiet demokratisch en reformistisch 
Vlaams-nationalisme" noemt Ook de ver
oordeling door Grammens van de federalisti-
scfie optie van de Vlaamse beweging wordt 
door Schiltz weerlegd Hij doet dat aan de 
hand van een reeks indnngende ontledin
gen, met enkel in het raam van het,,Belgisch 
feit" maar ook in een ,,Europese samen
hang" Schiltz gaat daarbij de diskussie over 
het separatisme met uit de weg Maar ook de 
aanval van Grammens op zowat alle verant
woordelijken voor het maatschappelijk leven 
in Vlaanderen — inzonderheid de Vlaamse 
politici — neemt Schiltz op de korrel Gram
mens schrijft hen af als baatzuchtig, onbe
trouwbaar, stupide of dom 

VERACHTING 
Het antwoord aan Grammens is direkt, de 

aanhef is dan ook zeer persoonlijk en kort 
„Mijnheer Grammens" 

Schiltz begint met uit te leggen waarom hij 
in de politiek is getreden 

,, Sedert 1958 behoor ik tot de groep van 
Vlaams-nationale politici die na de ramp van 
Wereldoorlog II en de er op volgende repres
sie de strijd hebben heropgenomen voor de 
verwezenlijking van het Vlaamse zelfbe
stuur En die hiervoor de weg kozen van de 
federalisenng van de Belgische staat Dit 
heeft mij er toe gebracht aan verkiezingen 
deel te nemen, politieke akkoorden af te 
sluiten, deel te nemen aan regenngen en 
ministeriele ambten te aanvaarden, inclusief 
,,auto's met chauffeur, en secretaressen 

D> 

GEDAAN MET 
TREUREN EN ZEUREN 

WAT BETER KAN 
BIJ dit alles mogen wij natuurlijk met m dezelfde fout vervallen als uw pamflet dat alle 

positieve elementen uit de eerste en de tweede fase van de staatshervorming zonder meer 
verzwijgt Ik wil dus met blind zijn voor de gebreken ervan, en ben dat ook met 

Om te beginnen hangt de venwezenlijking en de benuttiging van een serie positieve punten 
af van de dynamiek die de Vlaamse regering aan de dag zal weten te leggen Dit is meer 
bepaald het geval voor de versterking van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel, terecht een 
punt van zorg, en voor een doorwegen van een gezonde Vlaamse machtspolitiek in de 
randgemeenten en in Voeren 

Uw pleidooi tégen de derde fase is dan ook ronduit onthustend De Vlamingen zouden geen 
rechtstreeks verkozen parlement nodig hebben Maar wie zou dan de Vlaamse regenng onder 
druk zetten om in Brussel, in de randgemeenten en in Voeren een actieve politiek te voeren"? 
Het Belgische parlement misschien"? Is het trouwens van zuiver democratisch standpunt nog 
langer verdedigbaar dat er een Vlaams parlement blijft bestaan dat met rechtstreeks door de 
Vlaamse burger wordt aangesteld' 

De financiële regeling zal vroeg of laat nog moeten bijgeschaafd worden met het oog op een 
versterking van de financiële en fiscale verantwoordelijkheid van de deelstaten en een 
rechstreeksere weerslag van hun economisch presteren op de evolutie van hun begroting 
Maar hoe zou dit kunnen verwezenlijkt worden als u alles Belgisch zou houden en er dus van 
een Vlaamse economie geen sprake zou zijn'? 

Het debat over een zekere federalisering van het sociaal zekerheidsstelsel zal mettertijd 
onvermijdelijk worden Maar waar zal de grootste druk van uitgaan ? Van het unitaire België of 
van een Vlaamse deelstaat die zijn eigen rekeningen kan maken ' Alleszins kon en kan het feit 
dat met alles meteen bereikt werd geen reden zijn om intussen mets te doen en de zaken op 
hun beloop te laten 

Over alles moet een debat ten gronde mogelijk zijn en er moet ruimte zijn voor nieuwe 
denkpistes Maar dan wel met een minimum aan fair-play en respect voor cijfers en 
histonsche realiteiten, kortom voor de feiten 

Zoals bijvoorbeeld voor het feit dat het met de Vlaamse partijen waren maar de PS en de 
PSC die alle moeite van de wereld hadden om het regeerakkoord door hun congresserende 
achterban te doen aanvaarden En dat met Jaak Gabnels maar Guy Spitaels op een bepaald 
moment zelfs moest onderduiken om zijn volk over de brug te krijgen Of was dat allemaal 
komedie "̂  Of zijn misschien met enkel de Vlaamse politici stupide en dom maar ook de 
Waalse en hun achterban en beseften dezen toen met tenvolle welke grandioze overwinning 
ze hadden behaald' 

MACHT EN MIDDELEN 
Buiten en boven detaildiscussies staat evenwel het feit dat de federalisenng van '88 de 

Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse volk, enorm veel méér macht en middelen heeft 
gegeven dan ze voor '88 hadden 

Het kan met genoeg herhaald worden dat de vertaling van de Vlaamse emancipatie in 
politieke macht in 1970 door de grendelgrondwet werd gereduceerd en geneutraliseerd tot de 
helft van het Belgische unitaire geheel Het enige verstandige antwoord was bijgevolg zoveel 
mogelijk macht en middelen uit dit umtair-paritaire Belgische centrum weghalen en 
onderbrengen onder het Vlaamse zelfbestuur p> 
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passend bij het interieur" zoals Mark Gram
mens op biz 16 van zijn pamflet meende Ie 
moeten schrijven 

En Schiltz vervolgt „Aldus behoor ik tot 
die Vlaamse politici die volgens u slechts 
verachting verdienen omdat zij baatzuchtige 
carrieremakers zijn die zich verlustigen in 
platte politiek en in hun begeerte naar Belgi
sche ambten en voordelen en samenheulen 
met de vijanden van Vlaanderen " 

TEGENSTRIJDIGHEDEN 
Maar Schiltz weet dat dit soort voorstellin

gen een karikatuur is Dus schrijft hij „Maar 
het IS met deze grove, in al haar brute 
overdrijving bijgevolg waardeloze apprecia
tie die er mij toe noopt dit antwoord neer te 
schrijven En evenmin zijn het de onwaar
schijnlijke tegenstrijdigheden, de hele of hal
ve waarheden, de feitenverdraaiingen of de 
bewuste verzwijgingen die dit geschnft ont
sieren, een geschrift dat nochtans de preten
tie heeft een intellectueel ,.vertoog" te zijn 
over de Vlaamse politieke strategie en tac
tiek " 

En Schiltz valt onmiddellijk met de deur in 
huis door Grammens te konfronteren met 
zijn eigen tegenstrijdigheden Op bIz 16 van 
zijn pamflet schreef Grammens o m dat,,het 
met zo (IS) dat de Vlaamse beweging geen 
verstand zou hebben van het omgaan met de 
macht, integendeel" om dan op bIz 87 even 
kordaat te beweren dat de Vlaamse bewe
ging heeft gefaald en „ten overvloede een 
onvermogen om om te gaan met de macht" 
IS gebleken 

SCHERPSLIJPERIJ 
Waarom Schiltz dan wel zo bewogen in de 

pen IS geklommen verwoordt hij als volgt 

Hugo Schiltz: ,,Want al behoor ik tot de 
onrustigen, de veeleisenden die dit, ons volk, 
meer ambitie en meer nationaal besef toe
wensen, toch moet ik, met al wie met verblind 

„ Wat immers te denken van uw toch wel 
choquerende verwijzmg naar de enige pe
riode waarin, naar uw zeggen, de Vlaamse 
meerderheid in België het bestuur in han
den heeft gehad, met name die van de 
Duitse bezetting? 

Het is immers heel duidelijk dat de 
Vlaams-nationalisten hun belangrijke po
sitie in het Belgische bestuur toen niet 
dankten aan de democratie maar integen
deel aan het uitschakelen van de demo
cratie. Het ging toen niet om Vlaamse 
macht maar om Duitse macht!" 

Dit hebben wij gedaan De omvang van de bevoegdheden die aan de deelstaten werden 
overgedragen is indrukwekkend, evenals de er aan verbonden financiële middelen Het 
Belgische unitair-pantaire centrum verliest aan macht en belang En de evolutie is nog met ten 
einde Ook daarom is een correcte uitvoering van de derde fase een eminent Vlaams belang 
Dat deze machtsuitholing van het unitair-paritaire centrum zo ver is gegaan, is in belangrijke 
mate te danken aan de deelname, aan de onderhandelingen én aan de regering, van de 
democratische Vlaams-nationalisten 

Tegenover uw pretentieuze verkettenng staan trouwens onbevooroordeelde getuigenissen 
van deskundige auteurs die nochtans met behoren tot de Vlaams-nationale familie 

Schreef met Hugo De Ridder m zijn koel journalistiek relaas van de jongste regenngsvor-
ming (,,Sire geef mij honderd dagen") ,,Door de dynamiek van de onderhandleingen onder 
leiding van Dehaene, de aanwezigheid van de Voll<sunie, in mindere mate van de PS, zouden 
de onzichtbare krijtlijnen (van het Belgisch establishment, nota van mij) waarbinnen de 
staatshervorming moest gebeuren, zijn overschreden " ' (p 250) 

Of nog prof ElsWitte, in Ons Erfdeel (1990,2, p 189) „Het akkoord dat door de vijf partijen 
werd bereikt, was zonder meer een onvenwinning voor de federalisten Een groot deel van de 
macht werd effectief losgemaakt uit de unitaire staat" 

In uw pamflet, maar ook in uw Journaal en elders, tracht u dit alles van tafel te vegen Meer 
nog, u predikt de totale onthouding t a v iedere verdere uitbreiding van deze Vlaamse macht 
en middelen (zo verzet u zich tegen het toekennen van internationale bevoegdheden aan 
Vlaanderen) En dit alles met het argument dat de Franstaligen een beter en intenser 
gebruik zullen maken van deze bevoegdheden i Beseft men in Vlaanderen, beseffen de,.die
hards" die u toejuichen wel de perversiteit van dit argument' 

Wat een enormiteit, aan Vlaanderen macht ontzeggen omdat het met in staat zou zijn deze 
behoorlijk te gebruiken en Wallonië wel, maar tegelijkertijd als evangelie voorhouden dat 
Vlaanderen heel België moet besturen i 

Welk gruwelijk misprijzen spreekt uit deze groteske stelling Misprijzen voor elementaire 
logica, misprijzen voor de feiten, maar vooral misprijzen voor het Vlaamse volk in zijn geheel 

Dit volk. dat mag zijn wat het is, maar dat het onze is Waar wij, democratische 
nationalisten, door dik en dun voor opkomen, in wel en wee, omdat wij er toe behoren, er 
medeverantwoordelijk voor zijn en. waarom het met erkennen, ervan houden. 

Dit volk wordt door u zonder meer afgeschreven, omdat het gefaald zou hebben (p 91), 
gefaald omdat het gekozen heeft voor federalisme en met voor uw extremistisch totalitair 
denken Er zijn nog voorbeelden in de geschiedenis van denkers met en zonder macht die hun 
volk hebben veroordeeld en afgeschreven en die tot het bittere einde halsstarrig weigerden 
feiten te erkennen of anders te handelen dan volgens hun denkbeelden, zoals u voorhoudt 
Gelet op wat uw denkgenoten-met-macht er hun volk mee aangedaan hebben is het voor de 
Vlamingen ongetwijfeld een zegen dat u er geen hebt Maar dit verklaart wel waarom u er op 
uit bent het democratisch Vlaams-nationalisme als machtsfactor te vernietigen Dat dit uw 
voornaamste doel was met de publikatie van uw pamflet blijkt trouwens voldoende uit de 
keuze van uw titel 

De enige waardevolle beschouwing die uit uw fundamenteel afwijzen van het federalisme 
kan getrokken worden is dat dit Vlaanderen waard zal zijn wat de Vlamingen ervan maken 
Terecht stellen de professoren van de Club van Leuven, aan het slot van hun rapport 
,,Vlaanderen op een kruispunt", dat „de toekomst zal moeten uitwijzen of we als Vlamingen 
beter doen, wat we zelf doen" En waarschuwen zij voor het gevaar ,,dat het nieuwe 
Vlaanderen als twee druppels water op het aloude België zal gelijken", waarbij zij wijzen op de 
gevaren van bureaucratisch centralisme en gebrek aan openbaarheid van bestuur, van 
verkwistende inter-Vlaamse compensatiepolitiek en woekerende politisenng, van verzuiling 
en onverdraagzaamheid 

Wij hebben nooit iets anders gezegd Maar feit is dat wij voortaan zelf hierover te beslissen 
hebben, met langer beknot door het umtair-paritaire keurslijf Het Belgische alibi is 
verdwenen En dat verklaart waarom het Vlaamse zelfbestuur vooralsnog slechts een beperkt 
enthousiasme opwekt Het is een debat dat wij als Vlamingen onder elkaar moeten voeren op 
een volwassen, democratische manier Daarvoor hebben wij een rechtstreeks verkozen 
Vlaams parlement nodig, want hoe wilt u in 's hemelsnaam dat een Belgisch parlement een 
inhoudelijk debat zou voeren over de Vlaamse bedrijfspolitiek' Eens te meer blijkt hieruit het 
onzinmnge van uw pleidooi tegen de derde fase 

Het verhaal wordt echter te eentonig, zoals wij leerden bij Multatuli, en de weerzin tegen uw 
leer van systematische afwijzing, van intellectuele dubbelhartigheid, van gewilde blindheid, 
van verrotting en ineenstorting groeit, zodat de pen begint te haperen 
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is door eigenwaan, erl<ennen dat dit volk zijn 
wezen onverhoopt heeft weten te handhaven 
tegen de enorme verfransingsdrul< van 
Staat, Kerk en Kapitaal in. Dat het vanuit zijn 
economische achteruitstelling mét honger 
en armoede een welvaartspeil heeft bereikt 
dat tot de hoogste in West-Europa behoort 
en daarbij nog een forse solidariteitsbijdrage 
betaalt aan Wallonië. En dat hef zich lang
zaam maar zeker bevrijdt van de hypotheken 
van het Belgisch unitarisme zonder de jam
mer te ondergaan van Ierse of Baskische 
toestanden. Om dit volk en zijn beweging de 
verleiding te besparen van uw misleidende 
scherpslijperij, hier mijn antwoord." 

In het eerste hoofdstuk van Gedaan met 
treuren en zeuren handelt Schiltz over het 
doel en de middelen van de Vlaamse bewe
ging, in het tweede evalueert hij de jongste 
staatshervorming en gaat hij kordaat in te
gen de vele ,,toegevingen" als: Voeren, de 
gebetonneerde randgemeenten, Brussel als 
derde gewest en natuurlijk de geldstromen 
naar Wallonië... 

Uit dit tweede deel lichten wij, met dank 
aan auteur en uitgever Kritak, wat Hugo 
Schiltz vindt Wat beter l<an aan deze staats
hervorming. Tevens het weerleggen van de 
Grammens-stelling als zou de derde fase van 
de staatshervorming overbodig zijn. (Wij be
houden de spelling zoals ze door de auteur 
werd gehanteerd.) 

ENVOI 
Hugo Schiltz besluit zijn tekst net zoals 

Grammens, met een Envoi. Grammens had 
dit in dramatische bewoordingen gedaan. Zo 
van: „In de zomer van 1988 werd aan het 
lijden van 1944-45 elke zin ontnomen. 

Moge dit boek ertoe bijdragen dat er in 
Vlaanderen opnieuw mensen opstaan die, 
vastberaden en, zoals weleer, bereid tot 
offers en alle profitariaat misprijzend, elke 
Vlaamse toegeving, zonder uitzondering en 
in ruil voor wat dan ook, afwijzen, en op 
verovering uittrekken. Slechts dan zal het 
lijden van vreoger, en dat van vorige genera
ties, ophouden zinledig te zijn, zoals het dat 
sinds 1988 is." 

Dat Hugo Schiltz uit ditzelfde lijden van 44-
45 een even waardige bewogenheid en 
kracht heeft overgehouden om zijn leven in 
dienst van het Vlaams-nationalisme te stel
len zal de lezer ontdekken uit zijn even 
dramatisch gesteld Envoi... 

Door de uitgave van Gedaan met treuren 
en zeuren bestaat de kans dat het ook door 
ons gewenste politiek intellektueel debat 
over de toekomst van de Vlaamse beweging 
echt op gang komt. 

WIJ-lezers kunnen, nog voor het boek in 
de handel te koop is, langs onze redaktie een 
door de auteur gehandtekend eksemplaar 
van Gedaan met treuren en zeuren met 
bijgevoegde bestelbon bekomen. 

,, Indien we de Vlaamse Beweging (...) niet in een compleet steriel verbalisme willen opsluiten, 
is alleen de reformistische parlementaire methode mogelijk. Deze houdt een politiek in van 
geven en nemen, en van trachten voldoende electorale aanhang te verzamelen om in het 
parlement, en bij de regeringsvorming, te kunnen meepraten. Dit is natuurlijk minder 
eenvoudig dan vlijmscherpe maar vrijblijvende filippica 's te formuleren, maar wel onmisbaar 
voor wie van droom naar daad wil gaan." 

Hugo Schiltz 
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DE TIJD VAN TOEN 

H
ET lag in ieder geval in de be
doeling van de organisatoren 
om de verdeeldheid en de ru
zies die spijtig genoeg het 
Vlaamsnationale kamp schijnen 
te kenmerken, weg te werken of 
minstens een beetje te vermin
deren. In de uitnodiging stond 
geschreven; Bij een aperitiefje 
kan het ijs worden weggesmol
ten van een veel te lang uitge

stelde ontmoeting. Tijdens tiet nuttigen van 
een diner l<unnen, naar wij hopen, enkele 
zoniet alle oneffenheden in onze relatie met 
elkaar worden gladgestreken. Tussendoor 
kunnen we luisteren naar enkele herinnerin
gen van personen die het mee hebben be
leefd. Meer nog: dat eerste, grote aanzitten 
met zoveten kan helpen scheidsmuren te 
doen sneuvelen. Onmogelijk...? De grote 
muur tussen Oost- en West-Europa is sedert 
9 november 1989 toch ook neergehaald, 
dus... 

Of de verdeeldheid naar het voorbeeld van 
Duitsland ook in Vlaanderen overwonnen 
werd, valt te betwijfelen. Het is bvb. veelbete
kenend dat net tijdens het grote reunie-
weekend bekend gemaakt werd dat het Na
tionalistisch Verbond, dat ontevredenen uit 
VU-stal en Blok-stal tracht te lokken, bij de 
volgende verkiezingen met eigen lijsten op
komt. 

Toch moet het de organisatoren flink 
deugd gedaan hebben dat de reunie veeleer 
het karakter had van een grote familiebijeen
komst, dan van een plechtig galadiner... 
Alleen, het had voor ons gerust wat korter 
gemogen. Een uitgebreid feestmaal, gelar
deerd met liefst acht toespraken van (mini
mum) tien minuten, vergt heel wat van de in 
overwegende mate niet meer te jonge aan
wezigen. 

NIET KAPOT TE KRIJGEN 
Veelbetekenend was de samenzang van 

Het Gebed voor het Vaderland. De toon van 
goede wil was gezet. Toch liet het welkomst
woord van voorzitter Paul l^eulemans bij 
heel wat toehoorders meteen een wrange 
nasmaak na. f^eulemans had blijkbaar 
Grammens' jongste werkje van buiten ge
leerd en liet zich verleiden tot het bekende 
Vlaams liedje zeuren en treuren. 

Het overigens zeer smakelijke menu was 
zoals een menu op dergelijke bijeenkomsten 
hoort te zijn: voornamelijk een bindmiddel 
om de mensen bij elkaar te krijgen. We 
zullen er dan ook niet meer woorden aan 
besteden. 

Daniël Merlevede bracht in zijn breed 
uitgesponnen redevoering de ontstaansge
schiedenis van het satirisch tijdschrift Rom
melpot in herinnering. 

De toespraak van Herman Wagemans 
werd voorgelezen, omdat de eerste voorzit
ter en medestichter van het Algemeen Ne
derlands Zangverbond opgenomen is in het 
hospitaal. De redevoering bevatte een aan
grijpend relaas van de wijze waarop de 
Belgische rechtspraak na de oorlog onrecht 
sprak. Wagemans besloot met twee anekdo
tes: zijn eerste ontmoeting meet de toen 16-
jarige Hugo Schiltz in de gevangenis van de 
Begijnenstraat, en zijn (her-)ontmoeting met 
Jef Van Hoof, waarvan Wagemans dacht dat 
hij nog in de gevangenis zat, in een overvolle 
tram 5. Van Hoof riep in zijn gekende stijl: 
„Godverdomme Wagemans, gij dacht da'k 
nog in 't kot zat. t^aar ze krijgen ons niet 
kapot." En zo liet de eerste Vlaamsnationa
list in 't parlement zijn voorgelezen toe
spraak eindigen: laten weervoorzorgen dat 

2k)ndag waren in het Antwerps 
Holiday Inn Hotel een vtpon-
derdtel Viaamsnattonailsten bij 
elkaar voor wat men een tne* 
morabete reunie kan noemen. 
Het gebeurt niet elk jaar dat 
Vlaamis Btokmititanten samen 
met vu-leden en -mandataris
sen zo lang bij elkaar aan tafel 
blijven zitten. De aanleiding 
voor d^e gebeurtenis was de 
verjaardag van driekwart eeuw 
Vlaamsnationallsme, van in de 
bloedgrachten aan de IJzer tot 
de dag van vandaag. De herin
nering aan de onheuglijke re* 
pressietijd riep in Antwerpen 
nog het meeste emoties op, 
toen de vele vrienden nationa
listen de moed vonden om de 
Vlaamsnationale beweging 
weer op gang te trekken. Het 
motto van het t re^n luidde 
dan ook: Waar is de tijd? 

ze ons niet kapot krijgen en ook dat we 
elkander niet kapot maken. 

VMO 
Daarna was het de beurt aan Julia Van 

Den Bergh-Van de Leest om een beeld op te 
hangen van de vrouwen in de repressie, die 
vaak alleen instonden voor de kost. Ze vere
nigden zich en slaagden er zo in het grootste 
leed te delen. 

Vlaams Blok-voorzitter Karel Dillen hield 
ven/olgens een warm pleidooi voor het schrij
ven van de biografie van Walter Boucherij, 

Eresenator Bob Maes nam de verde
diging van de VMO op. De VU was 
sterk vertegenwoordigd in de Holiday 
Inn, met o.m. de senatoren Kuijpers, 
Peeters, Luyten, Valkeniers en minis
ter Schiltz. (foto archief) 

advokaat, AKVS-leider, politikus, drukker en 
uitgever, maar vooral een man van de prakti
sche aktie. 

Eresenator van de Volksunie en VMO-
stichter Bob l^aes vond het nodig de rede
nen voor de oprichting van de Vlaamse 
hJlilitanten Organizatie nog eens duidelijk te 
maken. Maes was onaangenaam verrast 
door twee lezersbrieven, waarvan een ge
schreven door VUJO-leden, en waaruit bleek 
dat de hedendaagse jeugd, zelfs uit eigen 
kringen, bijzonder slecht geïnformeerd is 
over de motieven die tot de oprichting van de 
VMO geleid hebben. 

De onmiddellijke aanleiding was een po
ging om einde 1948 een politieke formatie 
met de naam Volksunie op te richten. De 
stichtingsvergadering werd door een paar 
honderd tegenbetogers ruw uiteengeslagen, 
en de stichtingspoging werd een mislukking. 
Dit gebeuren liet Bob Maes niet ongevoelig 
en lag mee aan de basis van de VMO. 
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Meer algemeen gesteld vatte Maes de 
ontstaansredenen van de VMO als volgt 
samen, Ten eerste was het zijn overtuiging 
dat de Vlaamsnationale strijd op fiet partijpo
litieke vlak gevoerd moest worden, en dus 
niet bvb. binnen de CVP. De politieke strijd 
werd in die tijd echter veel meer dan nu op 
straat uitgevochten. Het Vlaamsnationalisme 
kon daar niet afwezig blijven, integendeel, 
het ontbreken van hulpmiddelen waar de 
tegenstrevers wel over beschikten (pers, ne-
venorganisaties,...) maakte deze noodzaak 
nog groter. 

BESCHERMDE 
DIERSOORT 

Een derde reden was de noodzaak om de 
schrik te overwinnen. Het was toen immers 
niet zo vanzelfsprekend om voor zijn Vlaams 
gedacht uit te komen: tegenbetogingen 
alom, politieke aktiviteit in de semi-klandesti-
niteit, moeilijkheden om vergaderlokalen te 
vinden, gevangenisstraffen,... De V[\/IO hielp 
het vertrouwen in de eigen mogelijkheden 
herstellen. 

Maes legde er verder de nadruk op dat het 
nooit de bedoeling geweest is om van de 
VMO een militie te maken, dat er nooit 
trainingskampen of iets dergelijk plaatsge
vonden hebben, dat er niet eens een vast 
lidmaatschap bestond, evenmin als een echt 
uniform. Het maksimum aantal leden van de 
VMO is wellicht eens 200 geweest, en op alle 
jaren samen zijn er afwisselend zo'n vier- tot 
vijfhonderd personen lid geweest. 

Gewezen Davidsfondsvoorzitter Clem De 
Ridder bracht onder de titel Dat volk moet 
herleven hulde aan alle Vlaamsnationalisten 
van vroeger en nu die voor het Vlaams ideaal 
gestreden hebben. 

VNJ-leider Raf Valcke moest de bewering 
dat de Vlaamsnationalisten een soort be
schermde diersoort, een wereldvreemd klub-
je zijn, wat oudere mensen die alleen oog 
hebben voor het verleden, tegenspreken. En 
hij probeerde dat, zij het niet overtuigend. 
Volgens Valcke is het de grote uitdaging voor 
Vlaamsnationalisten van vandaag om een 
nationalistische visie te formuleren op de 
vragen van het einde van de twintigste eeuw. 
De nieuwe uitdagingen zijn volgens Valcke 
de bedreiging van onze kuituur in een wereld 
gedomineerd door de massamedia, de be
dreiging van onze taal tegen het Engels, de 

overheersing van de ekonomie in de samen
leving, de verhouding tussen Nederland en 
Vlaanderen. Als je het ons vraagt, vragen die 
de Vlaamse beweging al sinds haar ontstaan 
bezig houden. 

Vervlakking en geestelijke verschraling die 
alle verschillen in kuituur en volksaard dreigt 
uit te wissen noemde Valkce de grootste 
bedreiging voor ons volk. 

STATIG ALS EEN E I K " " 
Wat de jongeren (van het VNJ) betreft, 

blijven er twee eisen belangrijker dan alle 
andere. Ten eerste eist Valcke voor ons volk 
in allereerste instantie maksimale zelfstan
digheid, en dan bedoelen we ook echt maksi
maal. En ten tweede blijft volgens de VNJ-
leider niet alleen bij ouderen, ook bij jonge
ren eenzelfde eis bovenaan staan: amnes
tie! Valcke eindigde zijn rede met een verwij
zing naar Elsschot, waarvan de jonge gene
ratie geleerd heeft best niet te stamelen en 
bedelen aan de poort. Wij willen zelf aan 
onze toekomst bouwen, zelfde handen uit de 
mouwen steken. Tot statig als een eik, ons 
volk herbloeit. 

(pdj) 

Tönissteiner 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken dè Romeinen reeds van de buitengewone 
gezondheidseigensciiappen van «Tönissteiner Sprudei». 
In latere tijden vestigde de toenmalige mineratenkenners 
herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van Tönissteiner. 
Ze prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend mkjdel, 
miaar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en 
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden 
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden. 

Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu 
mirabifis » ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en 
«de beroemdste bron onzer tijdrekening». 
Tönissteiner Sprudei is speciaal geschikt voor: 

ziekten der urine-afvoerkanaten. 
a} reinigen der nieren, urinewegen, blaas- .en voorstanderklier 

(prostatis). 
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen. 
chronische maagslijmvliesontsteking. Hersteilen na. 
darmontéteking. Zenuw- en funktionele storingen. 
chronische ontsteking dec luchtpijpen (pharyngitis tracheitis, 
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie). 
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling. 
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht. 

Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311 
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DE BESLUITEN 
VAN ROMSEE 

B
IJ besluit van de sekretarls-gene-
raal werden een aantal gebou
wen en landschappen be-
schernfid. Een aantal ervan zijn 
beslist erg bekend. In Gent wer
den ondermeer het „Huis der 
Vrije Schippers" en het Romaan
se stapelhuis aan de wereldbe
kende Graslei gerangschikt. Ook 
het gildehuis van de huidevet-
ters, beter bekend als het „Tore

ken" aan de Vrijdagmarkt stond op de lijst, 
evenals het groot kanon „De Dulle Griet". 

HET SPIJKER ~ 
Het kasteel van Ooidonk in Deinze ver

scheen in het besluit tot bescherming van 4 
mei 1944. Verder werden de stadhuizen van 
Menen, Torhout en Eekio beschermd. Ker
ken, molens, vrijheidsbomen en pastorijen 
stonden op de lijsten. 

Behalve Gent genoot ook Diest nogal wat 
aandacht. Niet minder dan acht huizen op de 
Grote Markt werden beschermd en daar
naast nog een aantal waardevolle gebouwen 
in de omliggende straten. De meeste hiervan 
werden sindsdien opgeknapt, meestal omdat 
er één of andere winkel of horecazaak in 
gevestigd werd. 

INCIVIEK 
Dit kan echter niet gezegd worden van het 

voormalig refugium van de abdij van Tonger-
lo ,,Het Spijker", aan de Refugiestraat. De 
toestand van dit prachtige gebouw is erbar
melijk. Het is nogmaals een bewijs dat de 
erkenning als beschermd monument op zich 
geen garantie biedt om een gebouw te bewa
ren zoals het hoort. Als de beschermingsbe
sluiten dan nog niet gepubliceerd zijn, heeft 
de dienst voor Monumenten en Landschap
pen al helemaal geen verhaal meer tegen
over weerbarstige eigenaars. 

Nu heeft deze reeks van besluiten wel een 
bewogen leven achter de rug. Ze werden 
genomen „in tempore suspecte" door een 
persoon die eveneens ,,suspecto" was. Het 
was immers sekretaris-generaal van Binnen
landse Zaken Gerard Romsée die de beslui
ten ondertekende. Na de oorlog werd beslist 
de besluiten van de incivieke sekretarissen-
generaal ongeldig te verklaren. Er werd wel 
een uitzondering gemaakt voor degene die 
door de Regent, prins Karel, intussen waren 
bekrachtigd. 

Zo werd de reeks besluiten over de be
scherming van monumenten en landschap
pen die G. Romsée had genomen tussen 11 
augustus 1943 en 4 mei 1944 door de 
Regent bekrachtigd op 9 februari 1946. 

Sindsdien verdwenen de maatregelen in 
de bureaulade, tot de voorzitter van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers Char-
les-Ferdinarid Nothomb eerder dit jaar zich tn 
een brief aan eerste minister Wilfried Mar
tens flink boos maakte omdat een stapel 
wetten en uitvoeringsbesluiten nooit in het 
Staatsblad was verschenen en dus geen 
rechtsgeldigheid had. 

Eigenlijk zou men kunnen stellen dat de 
publikatie van deze besluiten a.h.w. een 

Wie het Belgisch Staatsblad 
van 4 december 1990 op blad
zijde 22493 e.v. opensloeg zal 
vtfet even opgekeken hebben. 
Onder de rubriek „Bescher
ming van monumenten en land
schappen" verschenen niet 
minder dan 16 besluiten, on
dertekend door „de Secretaris
generaal" en bekrachtigd „bij 
besluit van de Regent". Het 
oudste hier gepubliceerde be
sluit was genomen op 11 au
gustus 1943. 

eerherstel betekent voor de sekretarissen-
generaal in het algemeen en voor G. Rom
sée in het bijzonder. Een aantal van de 
maatregelen die zij genomen hebben blijkt 
dan toch niet zo slecht geweest. 

EERHERSTEL 
G. Romsée heeft tijdens de bezettingspe

riode nog wel meer beslissingen doen uitvoe
ren die van belang bleken. Zo zorgde hij 
ondermeer voor de eenmaking van de grote 
agglomeraties. Deze maatregel werd na de 
bevrijding prompt ongedaan gemaakt, maar 
in de jaren zeventig werd dan toch tot de 
samenvoegingen van gemeenten overge
gaan. 

De sekretarissen-generaal zijn beslist niet 
beloond geweest voor het werk dat zij tijdens 
de bezetting verzetten. Na de oorlog werd G. 
Romsée voor de rechtbank gebracht, waar 

Gerard Romsée: verdediger van de 
„politiek van het minste kwaad". 

hij zich diende te verantwoorden voor zijn 
beleid. Hij verdedigde de ,,politiek van het 
minste kwaad" zoals die volgens hem door 
de Secretarissen-generaal was gevoerd. Dat 
die houding toegevingen aan het Duitse 
bezettingsbestuur inhield vond hij onvermij
delijk. 

Op 27 mei 1948 werd Romsée dan door 
het Militaire Gerechtshof veroordeeld tot 
twintig jaar buitengewone hechtenis en tot 
het betalen van een schadevergoeding aan 
de Belgische Staat van 10 miljoen frank. Hij 
kwam vnj in het voorjaar van 1951. 

Frank Seberechts 
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WIJ IN EUROPA 

SENATOR BAERT 
HELPT ROEMENIE AAN NIEUWE GRONDWET 
(vervolg van biz. 7) 

• U nam deel aan het zevendaags sympo
sium. Wat waren de werkzaamheden bin
nen dit symposium? 

,,De Kommissie van de grondswetsherzie-
ning van Inet Roemeense parlement had aan 
een aantal Europese landen gevraagd om 
grondwetspecialisten te sturen om deel te 
nemen. Het kwam er vooral op aan om 
ideeën aan te reiken, technieken voor te 
stellen in verband met de oplossing van een 
aantal zaken die ze in de nieuwe grondwet 
willen regelen. 

Bedoeling was voorstellen te doen om de 
grondwet te wijzigen of aan te vullen. Er werd 
naast mijzelf deelgenomen door Bulgaren, 
Denen, een Fin, Fransen, Duitsers, een 
Griek, een Hongaar, Italianen, Nederlan
ders, een Noor, Spanjaarden, Russen, Ame
rikanen, een Joegoslaaf en Zweden. Daarbij 
kwam de voltallige Roemeense kommissie 
voor het opstellen van de grondwet waarbij 
ook oppositieleden zitting hebben. 

Het symposium zelf draaide rond vier te-
ma's: de rechten van de mens, scheiding 
van de machten en onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht, de lokale autonomie en 
als vierde onderdeel de kontrole van de 
grondwettelijkheid van de wetten. 

Ik kreeg de gelegenheid om twee uiteen
zettingen te houden. In de eerste behandel
de ik de rechten van de mens in de Belgische 
grondwet. De tweede handelde over de auto
nomie van de gemeenschappen en gewes
ten. Ik dacht dat het gepast was omdat ook 
Roemenië met een aantal problemen zit rond 
minderheden. 

Wij hebben er eigenlijk allemaal van me
kaar geleerd en ook van de Roemenen die 
zelf enkele hoogleraren op het spreekge
stoelte brachten. Een hele reeks teksten 
werden aangereikt en de Roemenen probe
ren met dat materiaal een nieuwe grondwet 
op te stellen." 

• Hebt u l(unnen vaststellen in welke rich
ting die nieuwe grondwet zal gaan? 

,, Het gaat een vri) klassieke richting uit. Ik 
heb de indruk dat de vier hogergenoemde 
tema's aan bod zullen komen, maar in welke 
mate weet ik niet. Als nationalist heb ik ook 
aandacht besteed aan de minderheden. Ik 
heb hen dan ook gewezen op de mogelijkhe
den van een autonomie. 

Zij zijn ook voor de rechten van de mens. Ik 
heb daarom een aantal van onze individuele 
vrijheden aangereikt. Zij voelen ook aan dat 

Voorzitter Gabriels en sekretaris Willy Kuijpers waren op het Barrikadenplein 
in Brussel gastheren voor Roemeens bezoek. Minister Ion Vartié en prof. Lucia 
Cosmin bespraken er de mogelijkheden voor kulturele samenwerking tussen 
Roemenië en Vlaanderen. De Roemeense delegatie was in Vlaanderen ter 
gelegenheid van het Europees Poëziefestival in Leuven. (toto wu) 

er een scheiding van de machten moet 
komen, wat zij in 45 jaar niet meer gekend 
hebben. Een rechtspraak van rechtbanken 
met advokaten bestond er immers niet meer. 
De partij regelde alles en nergens was er een 
zo strakke diktatuur als in Roemenië. 

Dat brengt mee dat de politieke problemen 
er ook groter zijn dan in Polen of Hongarije 
waar eigenlijk de evolutie naar enige politie
ke vrijheid reeds langer op gang was geko
men. Bij de Roemenen is de breuk heel 
bruusk geweest. Zij hebben praktisch geen 
ervaren politici en daarom hebben ze de 
mening gevraagd van specialisten uit het 
buitenland." 

• Heeft de bevolking interesse voor de 
politieke werkzaamheden of is ze te veel 
bezig met de dagelijkse problemen? 

,,De ekonomische toestand is er natuurlijk 
slecht maar de voeselvoorziening is verbe
terd sinds de privatisering werd ingevoerd. 
De distributie en transport van het voedsel 
stelt wel problemen. 

Ook is er oppositie tegen lliescu maar ik 
weet niet of ze op een meerderheid kan 
rekenen, lliescu stond met de twee voeten m 
de partij maar was toch iemand die zag dat 
het met Ceauscescu niet verder kon. Ik weet 
niet of hij het zal houden maar langs de 
andere kant blijft hij bij de mensen van het 
Front het vertrouwen bewaren. Binnen dit 

Front zitten toch wel enkele erg bekwame 
mensen. 

De media hadden wel belangstelling voor 
het gebeuren en we werden geïnterviewd 
door de Roemeense radio. Voor televisie zijn 
er vele panelgesprekken en diskussies. De 
politiekers staan echter ver van het volk 
omdat het ook allemaal nieuwkomers zijn. 

Ik durf echt niet zeggen of het volk veel 
belangstelling heeft voor deze werkzaamhe
den. Zij zijn vooral bekommerd voor het 
dagelijks bestaan. Met studenten had ik wel 
kontakt en daar is een grote interesse merk
baar. Zij zijn allen heel erg voor de revolutie 
en voor de demokratie." 

ADVERTENTIE 

WIJ stellen U voor in exclusiviteit 

urorij 
B.V.B.A Stassen-Verlinden 

, Restaurateur Traiteur Banketaannemer, 

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren Tel.:041/811110 

Groepen informeer eens naar onze arrangementen 
en dagmenu's voor groepen. 

•Furon. eerste vermelding van Voeren in 966. 
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WIJ IN EUROPA 

PORTUGESE PRD 
BIJ REGENBOOGFRAKTIE 

ET was in 1985, plaats van de 
afspraak: Hotel Altis In Lissa
bon. Wij werden er voorgesteld 
aan een nauwelijks opgerichte 
Partido Renovador Democratl-
co. U 

• • Portugal was van het eerste 
• • demokratlsche bedje al ziek. 
I I Een reeks schandalen bij de 
• I allesbeheersende socialisten 
* * van Mario Soares, een gewurg
de staat In een land dat op de armoedegrens 
leefde. Daarboven stond de onbetwiste pre
sident en vader van de Portugese anjerrevo
lutie, generaal Eanez. Het is precies die 
figuur die een paar mensen inspireerde een 
vernieuwende wind te doen waaien in de 
Portugese politiek. 

SCHUIFAF 
Het partijsekretariaat van de PRD was 

gevestigd in de Rua Misericordla, in het oude 
centrum van Lissabon, op 200 meter van de 
Akademie van de Porto. We werden er voor
gesteld aan Vasco da Gama, oud voorzitter 
van het Parlement, aan Magelhaen die onaf
hankelijk parlementslid was en aansluiting 
zocht bij de PRD, maar Medeiros Ferreira die 
oud-minister van Buitenlandse Zaken was, 
enz. Tegen de muur hing een grote foto van 
de president, het alomtegenwoordig ,,mis-
tlek lichaam" van de PRD. 

Een maand later gingen de parlementsver
kiezingen door, en de PRD kwam van niets 
naar 17,5 % van de stemmen. De roes was 
eindeloos, de illusies kregen vorm, de hoof
den sloegen op hol. Op slag waren we geen 
gesprekspartners meer, maar werd uitgeke
ken naar Iets ,,belangrijkers". De Katalaan 
Jordi Pujol had net hetzelfde gedaan, en ook 
de Baskische PNV. De VU was goed in het 
maquis, op de boulevard wandelt men in de 
armen van iets gewichtigs. De Vernieuwers 
kozen voor de gaullisten van Chirac. 

INITIATIEF 2000 
De politieke schuifaf van de PRD werd 

hiermee Ingezeept. De Regenboogfraktie 
(toen nog met de Groenen) zag de vier 
Europarlementsleden elders verhuizen, en 
onderhield er goede kontakten mee. Vic 
Anciaux was in Porto eregast op haar kon-
gres waar generaal Eanez plechtig werd 
„Ingehaald". 

Vijf maanden later werden gemeente
raadsverkiezingen gehouden. De PRD kwam 
er uit met nauwelijks 6 % van de stemmen. 
Klaar, de partij had praktisch geen leden, 
geen struktuur, geen wortels. Maar de won
de was diep, en het gemaneuvreer voor 
zelfbehoud begon: de vensters werden 
dichtgegooid en de kompromissen afgeslo
ten. Met de socialisten voor de Euroverkie
zingen. Ze haalde er nog één door in 1987, 
Medeiros Ferreira, die dan ook de gaullisten 
vaarwel zei, het lidmaatschap van zijn PRD 
opzegde en als onafhankelijke bij de socialis
ten ging zetelen. 

Op 6 december j. l . ontving E, 
Baron, voorzitter van het Euro
pees Parlement, het bericht dat 
Pedro Canavarro zijn lidmaat
schap van de socialistische 
fraktie opzegde om aan te siui-
ten bij de Regenboogfraktie. 
Hiermee kwamen vijf jaar goed 
onderhouden relaties tot een 
positief resultaat. 
SF^nje en Portugal sloten op 1 
januari 1986 bij de EG aan. In 
Spanje had de Volksunie langs 
Willy Kuijpers en Walter Luyten 
al lang kontakten met de Kata-
lanen van Jordi Pujol en de 
Basken (bij deze iaatsten poli
tiek nogal verspreid welis
waar). In Portugal waren onze 
kontakten onbestaande. Het 
zou een Waalse Joernaliste zijn 
die ons hielp bIJ het ontwarren 
van het Portugese politiek klu
wen. 

In 1989 werd eens te meer een akkoord 
met de SP afgesloten, nu met Pedro Cana
varro op de lijst. Na de Euroverkiezingen 
hebben we met Pedro in Brussel en in 
Straatsburg gesproken. De Regenboog zou 
omgevormd worden, zonder Groenen (er 
was een groen Europarlementslid — Maria 
Santos — verkozen bij de kommunisten). 
Pedro wou wel, de PRD niet. Begin volgend 
jaar zijn er presidentsverkiezingen in Portu
gal en het staat nu al vast dat Mario Soares 
zal herkozen worden voor een nieuwe ter
mijn van vijf jaar. Kort daarna zijn er parle
mentsverkiezingen, en Canavarro wil zijn 

partij dwingen uit de uitzichtloze kompromis
sen te treden, en weer zichzelf worden: hij is 
de stichter van een belangrijke tendens bin
nen de PRD, het Initiatief 2000. Hij kreeg 
groen licht voor de Regenboog. 

We gaan nu net voor Kerstmis weer naar 
Lissabon. Vandemeulebroucke geeft er een 
perskonferentie en treedt op in een TV-
debat. Tussen nu en de parlementsverkiezin
gen gaat elke maand telkens een ander 
Europarlementslid van de Regenbooggroep 
naar Lissabon om er een politiek tema in de 
media voor te stellen. Canavarro verklaarde 
na zijn brief aan Baron getekend te hebben 
lakoniek: „Nubenikeenneo-vernieuwer...". 

Herman Verheirstraeten 

PEDRO 
CANAVARRO 

Het PRD-parlementslid Pedro Cana
varro werd op 9 mei 1937 in Santarèm 
geboren 

Hij is licentiaat Geschiedenis en do
cent aan het hoger instituut voor Talen 
en Joernalistiek. 

Canavarro was kommissaris-gene-
raal van de Portugese ekspositie voor 
Europalia 89/Japan, van de XVIIe Euro
pese Ekspositie van Kunsten, Weten
schap en Kuituur. Was docent aan de 
fakulteit Letteren aan de universiteit 
van Lissabon, en voormalig lektor Por
tugees in Japan. Hij is houder van de 
medaille van Verdienste van de Raad 
van Europa. 
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LANDUIT 

DE UNO: 
WERELDREGERING 

VANMORGEN? 

T
ERWIJL uit de Grote Aula, waar 
een meeting over de plannen 
van Coens voor het universitair 
onderwijs doorging, strijdlustig 
applaus opklonk, zette 
professor Reychler de 
basisbeginselen van de 
Verenigde Naties uiteen De VN 
kan men moeilijk een 
demokratische organisatie 
noemen, aldus de professor 

Verander de wereld, begin bij uzelf, zo sprak 
hij wijsgeng Zolang de landen-leden van de 
UNO nog met gedemokratiseerd zijn, kan 
men dat moeilijk van de UNO verwachten 
Bijkomende problemen zijn het vetorecht 
van de vijf permanente leden van de 
Veiligheidsraad, en het principe een land 
een stem, dat Luxemburg evenveel 
beslissingsmacht toebedeelt als India 

TEMPEL VAN 
HIPOKRISIE 

Om het vetorecht te omzeilen had 
Reychler wel een plannetje opgediept bij een 
andere geleerde (een zekere Hudson) Die 
heeft een vrij ingewikkelde formule 
uitgewerkt op basis van dne sleutels 
(bevolking, lidstaten, betalers) Hudson stelt 
voor om een UNO-beslissmg bindend te 
maken wanneer tweederde van de lidstaten 
ervoor stemt, wanneer die lidstaten een 
groep van minstens tweederde van de 
wereldbevolking vertegenwoordigen, en 
wanneer die lidstaten samen instaan voor 
minstens tweederde van het VN-budget 
Institutionele spitstechnologen als Dehaene 
zouden het met beter kunnen uitdenken i 

Magda Aelvoet zag in de Algemene 
Vergadering van de VN tenminste dat 
voordeel dat de wereldrealiteit er veel breder 
vertegenwoordigd was dan in de 
Veiligheidsraad Aelvoet vindt verder met 
Reychler dat het bevolkingsaantal sterker 
zou moeten doorwegen om' van een 
demokratische besluitvorming te kunnen 
gewagen Ze stoort zich ook aan het te grote 
westerse overwicht in de Veiligheidsraad, 
waar na de recente evolutie in Oost-Europa 4 
van de 5 permanente leden (Groot-

Bnttanme, Frankrijk, de USSR en de VS) van 
de Veiligheidsraad met een vetorecht hun 
belangen kunnen verdedigen Alleen China 
biedt hier nog een met-westers 
tegengewicht Aelvoet denkt dat de 
vetorechten beter verdeeld worden volgens 
de kontmenten 

Ook De Belder kon zich met veel van het 
voorgaande akkoord verklaren Hij stelde dat 
de UNO in permanente verandenng is de 
UNO van 1970 was een andere UNO dan die 
van 1990 En De Belder verwees naar een 
uitspraak van Spaak, die in 1970 reeds de 

7^ luidde ongeveer de titel 
waarmee de ISemokratisciie 
Studenten in Leuven een vi|fil§» 
tal toeschouwers vetiameld 
kregen In de Kleine /Mila voor 
een debat tussen de senatoren 
l̂ ans De Belder (VU) en Magda 
Aelvoet (Agaiev), en KUL>pro« 
fessor Reychler. Zo ongeveer 
ied^een was het er onmiddel-
ti|k over eens dat de Verenigde 
(Naties die taak van wereldrege
ring morgen nog niet aankun
nen. Maar ondanks die eensge
zindheid werd het dankzij de 
ini>reng van De Belder en 
Reychler toch nog een boeiend 
gesprek. 

UNO een tempel van de hipokrisie noemde, 
omwille van zijn ondemokratisch karakter 
Ook De Belder is, zeker na zijn recente 
missie naar Bagdad, wat pessimistischer 
geworden over de Verenigde Naties Men 
zegt wel dat geloof bergen verzet, aldus De 
Belder, maar ik zou toch mijn geloof in de 
UNO even in vraag willen stellen De reden 
daarvoor is de twijfel van de gewezen 
diplomaat over de recente UNO-resoluties 
over Irak De Belder vreest dat de wereld hier 
onder het mom van de internationale 
solidanteit steeds meer in de richting van 
een militair konflikt wordt gestuurd 

PACIFIEKE OPLOSSING 
Akkoord, gaf De Belder toe, Irak deed er 

verkeerd aan Koeweit binnen te vallen De 
vraag is dan hoe een wereldorganisatie zo'n 
agressie moet sanktioneren Is een embargo 
hier wel het meest geschikte middel voor is '> 
Is de diskrepantie tussen het manu militan 
afdwingen van de ene UNO-resolutie en het 
jarenlang blauw-blauw laten van de andere 
vanuit Arabische ogen bekeken met 
onrechtvaardig groot'^ Treft een embargo in 
de eerste plaats met de zwakste elementen 
in de bevolking van Irak ' Als het doel van 
zo'n embargo, de onvoorwaardelijke Iraakse 
terugtrekking uit Koeweit, met blijkt te 
slagen, welke middelen blijven er dan over, 
en hoever mogen we dan gaan ' Indringende 
vragen, waar dikwijls al te licht overheen 
wordt gestapt 

Volgens de VU-senator lopen de VN-
resoluties te pletter tegen het diktatoriaal 
Iraaks sisteem De Belder gelooft met dat de 
UNO-resoluties zoden aan de dijk zullen 
brengen De gewezen diplomaat pleitte voor 
meer pacifieke oplossingen Op de eerste 
plaats IS een koppeling tussen de Palestijnse 
kwestie en de andere problemen m het 
Midden-Oosten met de Irak-knsis 
aangewezen, zoals de VU als eerste partij in 
dit land bepleitte 

Volgens De Belder is de stortvloed van 
UNO-resoluties tegen Irak en de supersnelle 
gevolgen die eraan werden gegeven te 
verklaren door het feit dat de Veiligheidsraad 
nog met goed bekomen is van de schok van 
het wegvallen van de oost-west-
tegenstelling De Amerikanen hadden plots 
geen tegengewicht meer Bush was het eerst 
op de bal, en kent het klappen van de zweep 
het best, aldus De Belder Hij hoopte dat de 
EG in de Veiligheidsraad snel uit een mond 
zou leren spreken 

De Belder was natuurlijk al veel te lang aan 
het woord geweest De Agalev-politika had 
moderator Axel Buysse al een paar keer 
teken gedaan dat ze ook nog wat wilde 
vertellen Buysse, die net als het publiek aan 
de lippen hing van De Belder, liet Aelvoet 
eerst nog wat ongeduldig op haar stoel [> 
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wiebelen, maar moest haar uiteindelijk toch 
ook eens wat laten zeggen Dat had de 
moderator beter met gedaan Met het blauwe 
boekje dat het UNO-handvest bevatte in de 
hand, begon Magda wat met artikel 41 en 42 
te goochelen Ze zag donkere Amerikaanse 
duivels op die ons in een vreemd web wilden 
lokken kort samengevat willen de 
Amerikanen ons volgens Aelvoet oorlog 
laten voeren zonder oorlog te voeren En 
Aelvoet waarschuwde De Amerikanen 
zaten er ook geen sikkepit mee in om 
Panama en Grenada binnen te vallen 
Gelukkig voor het debat vond de rest van het 
panel deze dwaze vergelijking met de moeite 
waard om op in te gaan 

MIDDELEEUWS 
Professor Reychler meende daarentegen 

met dat de UNO-resoluties tot een oorlog 
zouden leiden Hij vond ze wel nodig, om de 
militaire druk op Irak strak genoeg te houden 
en het embargo afdwingbaar te maken 
Reychler ziet voor de UNO een taak 
weggelegd in zulke situaties, het is voor de 
professor belangrijk dat de Verenigde Naties 

het deskundig met-aanwenden van geweld 
leren hanteren Reychler ziet ook een 
mogelijke oplossing van het konflikt in een 
vredeskonferentie in het Midden-Oosten, 
nadat Irak zich uit Koeweit heeft 
teruggetrokken 

Een oorlog ziet De Belder al evenmin 
zitten Ik kan me met voorstellen dat op het 
einde van deze eeuw de UNO nog zo 
barbaars te werk zou gaan Dat zou een 
terugkeer naar de Middeleeuwen zijn Vanaf 
januari zetelt België in de Veiligheidsraad 
Volgens De Belder moet België daar de rol 
van katalisator voor een Europese reaktie 
spelen De VU-senator pleitte vooral voor 
meer konsekwentie eens een UNO-resolutie 
gestemd is 

Al bij al werd het een boeiend debat, zij het 
dat de organiserende Demokratische 
Studenten wel wat beter vlees in de kuip 
hadden kunnen brengen dan Magda 
Aelvoet Tegen het einde aan werd Aelvoet 
zelfs op de plaats gezet door een wakkere 
toehoorder Aelvoet meende dat het principe 
dat de regering nooit door het parlement kan 
ondervraagd worden over haar intenties 
inzake buitenlandse politiek, en alleen 

achteraf ter verantwoording geroepen kan 
worden, in de grondwet ingeschreven staat 
Volgens de Demokratische Student Bart 
Somers staat dit principe met m de grondwet 
Bent U daar zeker van'' vroeg Aelvoet 
benepen Ik moet toegeven dat ik alle 
grondwetartikels met van buiten ken, 
vervolgde ze Ik ben daar wel zeker van, 
antwoordde Somers zelfverzekerd De 
geboorte van een grondwetspecialisf 

parlement, de toenemende machtskon-
sentratie bij de uitvoerende macht, het 
groeiend belang van de technostruk-
tuur, de manipulatie van de informatie
kanalen, het neokorporatisme, de ver
sterking van het politieapparaat, Ver
der luidt het dat de burger weg dreigt te 
vluchten naar gevaarlijke initiatieven 

Waar pleit DS dan voor' Kort samen
gevat bestaat het DS-antwoord voor 
morgen uit een nieuwe demokratische 
kuituur, de afbraak van de verzuiling en 
de parallelle machtsstrukturen, het fe
deralisme als instrument voor maat
schappij-opbouw, een ,,demokratisch" 
Europa, een interne en eksterne demo-
kratisenng van het onderwijs, een geïn
tegreerd ekologisch denken, een kon-
struktieve noord-zuiddialoog, een de-
militarisermg van de maatschappij, de 
oplossing van de vierde wereldproble
matiek, kortom een vrij demokratisch 
programma' 

ADVERTENTIE 

DEZE WEEK IN 

knack 
een nieuw dossier 

taiack 

SUPEN 
Waarom m bMveel 7 - Siaapklinieken 
MiiUalen ap kniiiien - Het beten bed 

WIJ — 14 DECEMBER 1990 24 

(Pdj) 

WIE IS DS? 
Vooraleer het debat begon, stelden 

de deelnemers m het panel elkaar om 
beurt de vraag wie m godsnaam de 
Demokratische Studenten (DS) wel mo
gen zijn Noch Aelvoet, noch Buysse, 
noch De Belder hadden voordien van 
DS gehoord En ze waren met de eni
gen De spekulaties over mantelorgani
saties waren dan ook met uit de lucht 
Volgens sommigen is het het Marksis-
tisch-Leninistisch Verbond (MLB), de 
studentenorganisatie van de PVDA dat 
zich, na de ineenstorting van het kom-
munisme, in een andere gedaante 
heeft gehuld om haar ideeengoed toch 
nog te kunnen uitzaaien Anderen zien 
in DS een nieuwe streek van het 
Vlaams Blok, dat dnftig op zoek is naar 
jonge intellektuelen, een ras dat een 
ingebakken afkeer schijnt te hebben 
van de bestaande jongerenorganisatie 
Vlaams Blok Jongeren 

Wie het programma-pamflet van de 
DS'ers aandachtig leest, komt evenwel 
tot een andere konklusie DS ziet in 
onze samenleving een toenemende 
machtskonsentratie die gekenmerkt is 
door ondemokratische en oligarchische 
tendenzen zoals de devaluatie van het 
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HET VERLOREN PARADIJS 
VAN DE VLAAMSE FILM? 

H
ET waren twee bijzonder fiere 
Vlaamse ministers die aankon
digden om de filmindustrie 
voortaan wat meer gekoördi-
neerd te steunen door de op
richting van een produktiefonds. 
Minister van Kuituur Patrick De-
wael (PVV) en minister van Eko-
nomie Norbert De Batselier (SP) 
zullen fiun financiële middelen 
die voor de ondersteuning van 

de film bestemd zijn bij elkaar voegen. Zo 
moet er een produktiefonds ontstaan dat 
meer dan 100 miljoen frank bevat, en in de 
loop der jaren nog zal aangroeien. 

Totnogtoe kunnen Vlaamse filmprodukties 
zowel op steun van Ekonomische Zaken als 
van Kuituur rekenen. Dit sisteem had even
wel belangrijke nadelen. Ten eerste werd de 
steun via Ekonomische Zaken pas toege
kend nadat de film reeds lang klaar was, 
soms duurde het zelfs ettelijke jaren voor de 
steun uitgekeerd werd. Dat was niet zo slim 
natuurlijk, want de filmindustrie heeft vooral 
bij de produktie geld nodig. 

En ten tweede gaan de subsidies van 
Ekonomische Zaken eigenlijk naar die films 
die nu net geen steun behoeven. Hoe meer 
kijkers een film immers trekt, hoe hoger de 
subsidie ligt. Volgend jaar gaat bvb. het 
leeuwendeel van de steun (20 miljoen) naar 
de tweede film van Urbanus, een film die 
kommercieel een enorm sukses was. De 
toppers rijven dus de meeste subsidies bin
nen, wat in een degelijk filmbeleid toch nooit 
de bedoeling mag zijn. 

ANDERE KRITERIA ~ 
De vzw Stichting Vlaamse Filmprodul<tie, 

het produktiefonds in oprichting, moet de 
nadelen van de huidige steunverlening de 
wereld uithelpen. Beide ministers willen met 
dit fonds sleutelen aan de kriteria om een film 
te subsidiëren, en sneller met de subsidies 
over de brug komen. Voor de producenten is 
er wel een overgangsregeling voorzien, 
waarin ze tussen het oude en het nieuwe 
sisteem kunnen kiezen. Het huidige sisteem 
dooft met de jaren wel uit. 

Op de begroting van De Batselier staan er 
voor '91 104 miljoen frank ingeschreven voor 
de film. Daarvan moet 60 miljoen naar het 
nieuwe sisteem gaan, en 44 naar het oude. 
Bij Dewael gaan er van de 114 miljoen frank 
begroot voor film ook zestig naar het produk
tiefonds. Beide ministers hopen dat ook een 

aantal privésponsors in de boot zullen sprin
gen. Men denkt in de eerste plaats aan 
,,institutionele sponsors" als de/ASLK'en de 
Nationale Loterij. 

Straks zal een Vlaamse produktie voor 
maksimaal 66% van de kostprijs gesubsi
dieerd kunnen worden. De definitie van 
Vlaamse film zal ook strenger gemaakt wor
den. Totnogtoe was taal (het Nederlands) de 
hoofdvereiste. In de toekomst wil men met 
diverse kriteria rekening houden. Zo zal o.m. 
de zetel van de producent bekeken worden, 
de plaats van opname, de dekorbouw, de 
regisseur, de hoofdrollen, enz. Deze kriteria 

Het verloren paradijs is een 
Vlaamse film van Harry Küme! 
uit 1978. De film gaat over Ben
jamin Rolus die zijn paradijs
achtig kasteeidomein bedreigd 
ziet wanneer de autoriteiten 
een nieuwe autoweg over zijn 
domein plannen. Men itan zich 
de vraag stellen of het Vlaamse 
filmbedrijf ook geen verloren 
paradijs is, of dreigt te worden. 
Ooed nieuws is dat Dewael en 
De Batselier onlangs een pro
duktiefonds voor de Vlaamse 
film aankondigden, en dat er 
sprake Is van een nieuwe 
Vlaamse Filmkommissie, een 
Audiovisueel Centrum en een 
Hoge Raad voor de film. IVlinder 
goed nieuws komt uit de hoek 
van de EG, waar na 1992 de 
bescherming van de kleinere 
fiimkuituren vol^ns sommige 
waarnemers dreigt weg te val
len. 

zullen allemaal punten waard zijn, die opge
teld worden. Om als Vlaamse produktie er
kend te worden moet een film 50 punten 
halen. Een en ander moet nog op punt 
gesteld worden in de uitvoeringsbesluiten. 

Naast het produktiefonds is er ook een vzw 
Vlaams Audiovisueel Centrum in de maak. 
Dit centrum zal jaarlijks 54 miljoen aan 
subsidie ontvangen. Het moet jongeren de 
kans geven om onder begeleiding een film te 
maken. Er wordt ook nog een Hoge Raad 
voorde Film opgericht die moet fungeren als 

Senator De Beul ziet nu door Dewael 
en De Batselier het oude voorstel van 
zichzelf over de oprichting van een 
produktiefonds verwezenlijkt wor
den. De Beul vreest echter dat dit 
produktiefonds in het licht van 1992 
een achterhaalde zaak zal worden. 

(foto archief) 

adviesorgaan voor het globale filmbeleid. In 
deze raad zullen zowel producenten, regis
seurs, filmverdelers als bioskoopeksploitan-
ten hun zitje krijgen. 

EEN VU-IDEE 
Er staat in het Vlaamse filmwereldje dus 

een en ander te gebeuren. Tijd voor een 
interview met VU-senator André De Beul, 
door vriend en vijand erkend als grootste 
mediaspecialist in de Vlaamse Raad en se
dert jaren de grote pleitbezorger van een 
Produktiefonds. 

WIJ: Het aangekondigde produktie
fonds moet U wel tevreden stemmen? 

André De Beul: „Ja, het gaat hier eigen
lijk om een voorstel van dekreet dat ik al een 
jaar of vijftien meesleur. Het is dus echt een 
idee van de VU dat nu pas verwezenlijkt 
wordt. 

Toch heb ik een bemerking. We zouden 
het eigenlijk over Nederlandse film moeten 
hebben in plaats van over Vlaamse film. In 
Nederland bestaat reeds jaren een produk-

ï> 
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Heel wat hedendaagse Vlaamse films krijgen een Engelse titel mee. Denk maar 
aan Crazy Love (foto), Blueberry Hill, Brussels by Night,... (toto archief) 

tiefonds. Ik vind dat we zoiets samen zouden 
moeten kunnen doen. Net als het Letteren
fonds dat reeds in Nederland bestaat." 

WIJ: Een studie die de overlevingskan
sen van het Nederlands kultuurbeleid in 
het Europa na '92 onderzoekt, waar
schuwt ervoor dat o.m. dit produktiefonds 
voor de film in de ogen van de Europese 
kommissie geen genade zal vinden. 

André De Beul: „Juist. Maar de Europese 
kommissie laat wel beschermingsmaatrege
len toe per taalgebied. Dus niet Nederland 
op zich, of Vlaanderen op zich, maar wel het 
Nederlandstalig taalgebied. Als er dus een 
zekere subsidiëring per taalgebied inge
voerd wordt, zouden dergelijke beschermen
de maatregelen wel kunnen. Nederland en 
Vlaanderen zullen elkaar dus wel moeten 
verstaan. Momenteel bestaat die uitzonde
ring alleen op kultureel vlak. Als er echter 
een kulturele paragraaf zou komen in het 
Verdrag van Rome, dan zal het waarschijnlijk 
wel verbeteren. Dus het Produktiefonds komt 
voor Vlaanderen nu al te laat, we zouden nu 
al stappen moeten ondernemen om hierin 
samen te werken met Nederland." 

NIET PETIETERIG 
DOEN AUB 

WIJ: Er zijn nu al zoveel raden die zich 
met een stukje van het mediabeleid bezig
houden. Er is de Mediaraad, de Raad voor 
Niet-openbare Radio's, de Raad voor Han-
delspubliciteit, de Geschillenraad voor 
Niet-openbare Televisieverenigingen,... 
kortom raden genoeg. Is de geplande 
Hoge Raad voor de Film nu echt ook nog 
nodig? 

André De Beul: „Veel van die raden 
hebben eigenlijk nooit echt goed gewerkt Ik 
had liever gezien dat die taak vervuld zou 
worden door de mediaraad, via een nieuw op 
te richten cel. In die mediaraad zijn alle 
betrokken sektoren vertegenwoordigd, en 
film staat nu eenmaal niet op zichzelf, daar 
hebben ook andere media mee te maken. 
Kijk bvb. naar de koprodukties in de filmsek-
tor, of zoals deze week in de krant staat over 
het initiatief van Erwin Provoost van de 
produktiefirma Multimedia en BRT-joernalist 
Johan Op De Beeck. Het heeft dus allemaal 
met elkaar te maken, dat beginnen opsplit
sen is petieterig doen natuurlijk. Al die raden 
kunnen mekaar dan nog eens lekker begin
nen tegenspreken." 

WIJ: Is er in het kader van het aange
kondigde filmdekreet geen ruimte voor
zien om een Vlaams filmarchief te steu
nen, zoals Jos Hoeyberghs van het Leu
vens filmmuseum zou wensen? 

André De Beul: „Neen, dat is niet voor
zien. Ik ben er voorstander van om in Vlaan

deren tot een soort museum te komen zoals 
het Londense „Museum of the Moving Ima
ge". Dat kost natuurlijk veel geld. Maar er 
zijn hier mogelijkheden aanwezig op zoiets 
op te richten. Het museum in Leuven kan 
daar een rol in spelen. Volgend jaar wil 
Dewael op zijn kredieten voor wetenschap
pelijk onderzoek iemand een opdracht geven 
om een inventaris te maken van alles wat in 
Vlaanderen aanwezig is op het vlak van film. 
Want het aanwezige materiaal zit flink ver
spreid. Maar ik geef toe, het duurt allemaal 
lang. In Antwerpen zou men in deSingel een 
soort filmmuseum willen oprichten. 

ROOSKLEURIGE 
TOEKOMST? 

We zitten bovendien met het probleem dat 
er in Brussel een filmarchief bestaat, een 
bikommunautaire instelling, die heel wat ma
teriaal bezit. Eigenlijk zou zoiets naar de 
gemeenschappen moeten gaan, maar daar 
steekt heel wat internationaal materiaal, en 
waar moetje daar dan mee naar toe ? En de 
dokumentaires van Henri Storck bvb, is dat 
nu een Vlaming of een Waal? Het blijft een 
feit dat het archief in Brussel een van de best 
gevulde filmoteken van Europa is. Zoiets 
gaan opsplitsen zou de kuituur een slechte 
dienst bewijzen. Ik vind wel dat het Brussels 
archief niet sterker moet uitgebreid worden, 
en de gemeenschappen in België zouden 
van die instelling optimaal gebruik moeten 
kunnen maken. En daar schijnt men het in 
het Archief mee eens te zijn. Het zou ook 
mogelijk moeten zijn om films uit het archief 

doorheen heel Vlaanderen af te spelen, zo-
datje niet telkens naar Brussel moet om een 
bepaalde film te gaan bekijken. Op dat vlak 
kan nog veel gebeuren." 

WIJ: Ziet de toekomst van de Vlaamse 
film er nu rooskleurig uit? 

André De Beul: „De veranderingen die op 
til zijn blijven natuurlijk een relatieve vooruit
gang. Er treedt wel in toenemende mate een 
internationalisering van de filmwereld op. Je 
krijgt meer en meer Vlaamse films die in het 
Engels opgenomen worden, denk maar aan 
„Bandini", of met buitenlandse akteurs etc. 
De evolutie met de koprodukties laat iets 
anders trouwens niet langer toe. Het zal in de 
toekomst bijzonder moeilijk worden om uit te 
maken wanneer een bepaalde film nog echt 
Vlaams is. Ik meen dat we er in Vlaanderen 
vooral voor moeten zorgen dat de mensen 
die uit onze filmscholen komen, scenaristen, 
regisseurs, kameramensen, technici, etc. 
hun vak kunnen uitoefenen. Want de Vlaam
se film zoals die er voor de oorlog uitzag, die 
komt niet meer terug. Wat niet wil zeggen dat 
we op dit moment heel talentrijke filmmen
sen hebben, zowel scenaristen als regis
seurs. Denk aan Deruddere, Provoost, Nico
le Van Goethem op het vlak van de animatie
film, etc. Ik geloof wel dat onze Vlaamse 
filmers nog een mooie toekomst tegemoet 
gaan. We moeten ze echter kansen geven, 
ook kansen om te mislukken. In die zin is het 
geplande Audiovisueel Centrum een goede 
zaak." Kunnen we over de Vlaamse film 
misschien toch besluiten zoals de intussen 
legendarische uitspraak van een van de 
boeven In De Loteling van Roland Verhavert, 
bij de verkrachting van Katrien: Ik zie haar 
paradijs? 

(Pdj) 
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GEEN VLAAMSE CENTEN 
VOOR VLAAMS 
FILMMUSEUM 

H
ET zit Jos Hoeyberghs, voorzit
ter van de vzw Vrienden van het 
Vlaams Filmmuseum en Filmar
chief zeer tioog. De Vlaamse 
gemeenschap steel<t geld in de 
promotie van filmfestivals, wat 
op zicfi een goede zaak is. Dat 
er op die festivals allemaal bui
tenlandse films gedraaid wor
den, ja dat kan ook nog door de 
beugel. Maar dat de Vlaamse 

gemeenscfiap geen subsidies over fieeft om 
ons eigen Vlaams filmpatrimonium te bewa
ren, uit te breiden en te befieren, dat gaat 
volgens Hoeybergtis te ver. Van het gemeen
tebestuur van Leuven heeft het Filmmuseum 
minder klagen: de behuizing in de Vlaamse 
Leergangen is stadseigendom. De stad staat 
ook in voor andere kosten als telefoon en 
verwarming. 

MARSEN OP 
BRUSSEL 

Het Vlaams Filmmuseum heeft nog een 
jonge geschiedenis, vertelt Hoeyberghs. Die 
gaat terug tot het vijftienjarig jubileum van de 
Heverleese Filmgroep. De groep organiseer
de toen een vierdaagse tentoonstelling met 
als tema 90 jaar Filmgeschiedenis. Tijdens 
die feestelijkheden werd o.m. de film De 
bommen op Leuven, een uniek tijdsdoku-
ment, aan het publiek voorgesteld. Een ten
toonstelling gaf een overzicht van de techni
sche evolutie van de film, van de toverlan-
taarn tot de meest moderne filmapparatuur. 
De respons van het publiek en de scholen uit 
het Leuvense was enorm. Men besloot op de 
ingeslagen weg verder te gaan en stapte 
naar het stadsbestuur met het voorstel een 
permanente tentoonstelling op te zetten. Het 
voorstel werd principieel goedgekeurd in 
januari '87. 

De bedoeling van het Vlaams filmmuseum 
en -archief is volgens Hoeyberghs in de 
eerste plaats de Vlaamse en Nederlandse 
filmkultuur een ruimere bekendheid te ge
ven. Daarnaast wordt een uitgebreid archief 
aangelegd van alles wat met Vlaamse film te 
maken heeft. Wie bvb. zin heeft om de 
dokumentaire over de Marsen op Brussel te 

gaan bekijken, kan in het Leuvens Filmmu
seum terecht. Of wie herinneringen wil opha
len aan de 38ste IJzerbedevaart, moet de 
film van Hein Beniest maar eens laten af
draaien. Het Filmmuseum beschikt immers 
over een prachtige filmzaal waar ook 35 mm-
films vertoond kunnen worden. 

KIEL EN BUYENS 
Ook de Nederlandse film wordt niet verge

ten. Voor wie wil grasduinen in de Neder
landstalige film zijn er in totaal tussen de 600 
en de 700 films beschikbaar. Van alle Neder-

Sedert twee jaar heeft Vlaande
ren zi}n eigen fllinmuseum en • 
archief. Zeer gedreven bouwen 
Jos Hoeyberghs en enkele vri}-
witijgers op de derde verdie
ping van het Huls der Vlaamse 
Leergangen in Leuven een 
waardevolle brok Vlaamse kul-
tuurgeschiedenis uit. Vreemd 
genoeg kunnen zij daarbij niet 
op de steun van de Vlaamse 
Gemeenschap rekenen. Tot
nogtoe werd het geklop op de 
deur van Kultuurminister De-
wael afwijzend beantwoord. 

landstalige films die op televisie verschijnen, 
wordt bovendien een video-kopié gemaakt. 

Jos Hoeyberghs doet een beroep op alle 
realisators, producenten en verdelers in 
Vlaanderen om dokumentatie over hun films 
en, indien mogelijk, een kopie ervan te 
bezorgen aan het archief. Maar ook amateur
films of films die partikulieren ergens op 
zolder hebben liggen zijn welkom. 

Er werden in die korte periode reeds enke
le knappe speciale aktiviteiten in het Filmmu
seum georganiseerd, zoals retrospektieves 
over de Vlaamse cineasten Frans Buyens in 
maart '89 en zeer recent nog over Edith Kiel 
(oktober '90). En natuurlijk wordt in het 
museum een overzicht gegeven van de film
geschiedenis op technisch vlak. Volgens 

In het Leuvens RImmuseum valt bvb. 
deze Laterna Magica (Toverlantaarn) 
uit 1900 te bewonderen. 

(foto Vlaams Filmmuseum) 

Hoeyberghs bevinden er zich enkele echte 
oorspronkelijke schatten in Leuven. Het mu
seum bezit zo'n tweehonderd toestellen. Van 
alle bezittingen is zo'n 95% privé-eigendom. 

De voorzitter van de Vrienden van het 
Vlaams Filmmuseum en Filmarchief vertelt 
honderduit. Dit is een gedreven man. Het 
museum was voor hem een jeugddroom. Nu 
is het een passie. Maar wanneer we hem 
vragen of er in Brussel ook al geen filmmu
seum bestaat, en of Leuven en Brussel 
elkaar minstens niet overlappen, raken we 
een zere plek. Jos Hoeyberghs: „In het 
Belgisch Filmmuseum en -archief in Brussel 
werd de Vlaamse film steeds stiefmoederlijk 
behandeld. De katalogus van de verhuurba- j . 
re films vermeldt hoop en al 5 Vlaamse films. ^ 
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Het Filmmuseum in Brussel heelt zich ook 
een ander doel gesteld je vindt er net zo 
goed buitenlandse films als binnenlandse 
WIJ beperken ons bewust tot de Vlaamse en 
de Nederlandstalige film 

HENRI BENIEST 
Brussel beschouwt ons als een gevaar 

Daar is nochtans geen reden toe Samen
werking met Brussel zou perfekt mogelijk 
moeten zijn, en nuttig Kijk maar naar het 
Nederlandse voorbeeld, waar een Fries film
museum alle Friese films opsnort en be
waart, maar ook een kopie bezorgt aan het 
Nederlands filmarchief in Amsterdam Maar 
Brussel wil een gelijkaardige samenwerking 
met met ons Integendeel, ze boykotten ons 

Een voorbeeld Ik heb de rechten over de 
films van Edith Kiel, welnu, ik heb hemel en 
aarde moeteh bewegen om aan die films te 
geraken Twaalf jaar bewaring in Brussel gaf 
als resultaat verroeste filmdozen Als reden 
voor die verwaarlozing zeggen ze dan „Ja, 
maar, we mochten geen kopies maken" Dat 
IS natuurlijk belachelijk 

Ze weigeren me ook een lijst te geven van 
alle Nederlandstalige films die ze in hun bezit 
hebben Dat is toch een beetje kinderachtig 
En dan te bedenken dat het Belgisch Film
museum een van die laatst overgebleven 
nationale instellingen inzake kuituur is die 
ook met het geld van de Vlaamse belasting
betaler betaald worden " 

(Pdj) 

Af en toe wordt er nog echte Vlaamse film-archeologie opgedolven. In zolders 
of kelders vinden filmliefhebbers af en toe nog unieke, soms licht ontvlambare 
nitraatfilms. De oudste Vlaamse prent (totnogtoe) is deze Leentje van de zee 
uit 1928. (foto archief) 

VLAAMSE FILM IN LEUVEN 
Elke woensdag worden er in het Leu

vens filmmuseum in het Huis der Vlaam
se Leergangen (Boekhandelstraat 9) 
Vlaamse of Nederlandse films vertoond 
Op woensdag 19 december bvb is dit om 
14 u De roof van Hop-Marianneke, een 
komedie van Joris Diels uit '54 met Paul 
Cammermans, Denise De Weerdt en 
Alex Willequet Om 20 u wordt Opname 
vertoond, een Nederlands psichodrama 
van Enk Van Zuyien uit 79 met Marja 
Kok, Helmert Woudenberg en Gerard 
Thoolen Op tweede kerstdag is het film
museum gesloten 

De toegang tot het museum kost indivi
dueel 50 frank Dit is een kombinatietic-
ket voor de 4 stedelijke musea uit Leu
ven Groepen betalen slechts 30 frank, 
voor houders van een -H3-pas CJP of 
studentenkaart bedraagt de toegang 20 
frank, en kinderen onder de 12 jaar 
mogen gratis binnen In de toegangsprijs 
15 ook een film inbegrepen 

Het museum is iedere woensdag open 
van 9 00 tot 12 00 u en van 13 30 tot 
22 00 u (tel 016/21 17 75) 

Het Vlaams Filmmuseum in Leuven bezit enkele waardevolle stukken, 
uniek in ons land, zoals deze 35 mm projektor van Krupp-Ernemann, de 
KinOX II (Duitsland 1919). (foto Vlaams Filmmuseum) 
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JANSSEN EN JANSSENS 
OVER DE VLAAMSE FILM 

D
E Vlaamse film bestaat natuur
lijk geen 25 jaar, maar langer. 
De reden om het zilveren jubi
leum van de Vlaamse film te 
vieren ligt in de 25ste verjaardag 
van de filmsubsidiëring door het 
ministerie van Kuituur. En zelfs 
dat klopt niet. 

Door een Koninklijk Besluit uit 
november 1964 (dus 26 jaar oud) 
werd het mogelijk de Vlaamse 

filmproduktie rechtstreeks en vooraf te subsi
diëren door het ministerie van Kuituur. Op 
het moment dat Janssen en Janssens draai
en een film in première ging, bestond de 
Filmkommissie 26 jaar. Sinds 1952 bestond 
wel reeds het sisteem van detaksatie bij 
Ekonomische Zaken. Dit voorziet slechts een 
premie voor de producent nadat de film klaar 
is en in de bioskopen gedraaid heeft. 

SUPER CHANNEL 
De dokumentaire Janssen en Janssens 

draaien een film ging op 20 oktober in 
première op het Internationaal Filmgebeuren 
in Gent. De kataloog vermeldde toen nog de 
BRT als koproducent, naast o.a. Fugitive 
Cinema. Dat was tenminste de bedoeling, 
maar het liep even anders af. In allerlaatste 
instantie werd de Benelux-afdeling van de 
satellietzender Super Channel bereid gevon
den om één miljoen op tafel te leggen. 

De reden waarom de overeenkomst met 
de BRT afsprong ligt in het video-cirkuit. 
Janssen en Janssens draaien een film werd 
ook op video uitgebracht. Video-distributeur 
Lumina verwachtte dat de film, zoals dat 
doorgaans gaat, pas na verloop van tijd op 
televisie zou vertoond worden, om het video-
cirkuit niet in het gedrang te brengen. I^aar 
bij de BRT wou men Janssen en Janssens al 
verleden maand op de buis brengen. 

Het konflikt is ook het gevolg van wat 
wrevel bij de makers. Volgens producent Luc 
Pien kwam de BRT pas op 30 augustus met 
een kontrakt aandraven, toen de film waar 
twee jaar aan gewerkt was, bijna helemaal 
klaar was. In dat kontrakt eiste de BRT naar 
verluidt kontrole over de interviews, over de 
fragmenten, over de kommentaarstem, etc. 
De makers vonden dat de BRT daar zowat 
twee jaar te laat mee afkwam. 

Janssen en Janssens werd opgevat als 
een kombinatie van interviews met de hoofd
rolspelers uit het Vlaamse filmmilieu en frag
menten uit de films zelf. Er werd verder 

In Janssen en Janssens vallen behoorlijk wat blote billen en borsten te 
bewonderen. Dit komt omdat veelvuldig gebruik gemaakt werd van de trailers 
van de films, de promotiefilmpjes waarin het publiek bij voorkeur met 
spektakulaire of erotische beelden naar de bioskoop gelokt wordt. Zoals op 
deze promotiefoto voor Boerenpsalm blijkt. (toto archief) 

uitgebreid gebruik gemaakt van trailers, dat 
zijn de promotiefilmpjes die als uithangbord 
voor een film gebruikt worden. Door het 
gebruik van die trailers kwam er in Janssen 
en Janssen aardig wat bloot te zitten. Blijk
baar worden de toeschouwers voor een 

Over het zilveren jubileum van 
de Vlaamse fltm maaicten Hob-
be De Hert en Luc Pien een 
dokumentaire. Janssen en 
Janssens draaien een fitm 
werd een montage van film
fragmenten, archiefbeelden, 
trailers en interviews met men
sen die het allemaal meege
maakt hebben. 

Vlaamse film vooral naar de bioskoop gelokt 
door de blote borsten en billen in de promo
tiefilmpjes. 

Maar er is in Janssen en Janssens wel wat 
meer te zien dan bloot. Er komen enkele 
prettige anekdootjes aan bod, spannende 
verhalen, ja zelfs regelrechte onthullingen en 
een interview met VU-mediaspecialist André 
De Beul. Zo begint de film met een proloog 

waarin Henri Storck het verhaal doet over 
een handelsverdrag dat de toenmalige rege
ring Van Zeeland in 1937 afsloot met de 
Amerikanen. Daarin beloofde België zijn 
filmindustrie niet te zullen subsidiëren, en zo 
Hollywood vrije baan te geven, in ruil voor de 
bouw van een aantal autofabrieken. 

VAN STEENBERGEN EN 
TANTE TERRY 

Maar er zijn ook prettige dingetjes te zien. 
Zoals wielerkampioen Rik Van Steenbergen 
die ooit de rol van de Griekse visser Dimitri 
speelde in de seksfilm Pandora van Guy Nys 
uit 1969. En wist u dat Tante Terry ooit 
meespeelde in een Duitstalige politiefilm, en 
toen zelfs ontvoerd en drie dagen gegijzeld 
werd door de radeloze failliete producent, die 
achteraf zelfmoord pleegde? En dat Hugo 
Claus zijn eigen toneelstuk Vrijdag hoofdza
kelijk verfilmd heeft om kultuurminister Rika 
De Backer een plezier te doen ? 

> 
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De makers van Janssen en Janssens, 
Robbe De Hert (foto) en Luc Pien, 
vonden op de valreep Super Channel 
bereid om met een miljoen over de 
brug te komen. De overeenkomst met 
de BRT sprong op het laatste nipper
tje af. Veelbetekenend voor de toe
stand van de Vlaamse film? (foto vum) 

Robbe De Hert en Luc Pien interviewden 
meer dan vijftig vooraanstaanden uit de 
Vlaamse filmwereld. Dat was natuurlijk een 
beetje teveel van het goede. Slechts onge
veer de helft van de geïnterviewden kan 
zichzelf ook in het eindresultaat bewonde
ren. Wat al heel wat ontgoochelingen heeft 
opgeleverd in het kleine wereldje van de 
Vlaamse film. 

Al bij al lijkt die Vlaamse film het de jongste 
jaren vrij goed te doen. Men kan zich wel de 
vraag stellen of het nog wel om Vlaamse film 
gaat als je enkele titels van recente produk-
ties op een rijtje zet: Crazy love, Wait until 
spring, Bandini (beiden van Dominique De-
ruddere), Blueberry Hill (Robbe De Hert), 
Sailors don't cry, Brussels by night {Marc 
Didden). De wetten van de commerce heb
ben ook in de Vlaamse film hun intrede 
gedaan. Een Vlaamse film moet tegenwoor
dig een Engelse titel hebben om in het 
buitenland een waterkansje te maken. Enke
le uitzonderingen, zoals Het sacrament 
{Hugo Claus) daar gelaten. Misschien is de 
schrijver van The sorrow of Belgium zo 
getalenteerd dat hij dit Engelse omwegje in 
zijn filmtitels niet nodig heeft? 

(Pdj) 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenweg naar Aalst 496 
Tel.: 053-66.83.86 

AFD.: OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51 

054-33.11.49 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 

091/60.13.37 

BLOEMEN ROUV\^KRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

r ETRA P.V.B.A. 

w 1 ^ HEIHOEFSEWEG 1 
« 3 W ^ 2520 EDEGEM 
1 ^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

WILLY 
MICHIELS 

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN 
Torleylaan51 • 1511 HUIZINGEN 

tel. 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12-15-18 (zaterdag: 10-12) 

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Kostuums naar maai 
HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, TERNAT 

Tel. 582.29.15 

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

*.4 LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFROUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

NIETTEGENSTAANDE VEEL POLITIEKE TEGENWIND 
ZIJN VLAAMS-NATIONALISTEN STEEDS WELKOM 

IN RUSTOORD WINDEKINDS 
LANGE HEERGRACHT 61-63 

2800 MECHELEN 

Voor meer informatie kan U steeds terecht bij mevr. Deboes of Mr. 
Diericl< op telefoonnr.: 015/21.06.05. 
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KEMPEN TOONT ZIJN 
KERSTSTALLEN 

Vredig kersttafereel naar een werk van Rembrandt. 

W
ANNEER men m de pe
riode tussen Kerstmis 
en Drie Koningen de 
provincie Antwerpen 
bezoekt, treft men in 
bijna elke parochie in 
of naast de kerk een 
kerststal aan, al dan 
met nog opgeluisterd 
met sfeervolle verlicfi-
ting en aangepaste 

muziek Vele stallen zijn opgetrokken in 
typische streekmaterialen, zoals hout, leem 
en stro Rondom de kerststal schept men 
een Kempisch landschap met behulp van 
dennen, buntgras, zand en heidestruiken 

Enkele van de stallen zijn bevolkt met 
,,echte" dieren meestal schapen of neerhof-
dieren en op sommige plaatsen een ezel of 
een heuse os Deze oefenen vooral op de 
kinderen een ekstra aantrekkingskracht uit 

Tientallen stallen bevatten mooie waarde
volle beelden en op vele plaatsen wordt ook 
een animatie-programma rond de kerststal 
uitgewerkt 

TOCHTEN 
De Toeristische Federatie organizeert zelf 

geen kerststallentochten meer Toch is zij de 
vele liefhebbers behulpzaam bij het uitstip
pelen van tochten doorheen de Kempen 
Voor groepen worden drie trajekten voorge
steld 

De tocht Noorderkempen vertrekt aan de 
St - Willibrorduskerk m Berchem om 13 30 u 
en eindigt op dezelfde plaats om 23 u Hij 
loopt over Brasschaat, St Lenaerts, Essen, 
Turnhout, Beerse, Vlimmeren en St Antonius 
Zoersel 

De tocht Hart der Kempen vertrekt op 
dezelfde plaats en doet kerststallen aan in 
Vremde, Lier, Herentals, Lichtaart, Kaster-
lee, Gierie, Turnhout en Zoersel 

De derde route Oosterkempen doet het 
zuidelijk en oostelijk deel van de Kempen 
aan 

Begeleide kerststallentochten worden ver
der georganizeerd door de VVV Mol en de 
VVV Beerse Ook de VTB en de Vereniging 
voor Antwerpse Reisbureaus'organizeren 
begeleide tochten 

De Toenstische Federatie heeft ook dit 
jaar weer de gegevens over de kerststallen 

verzameld m een brochure „Kerststallen in 
de provincie Antwerpen" Waar deze gids 
oorspronkelijk (1984) 16 pagina's telde is 
deze nu uitgegroeid tot een lijvig kerstdoku-

Elk jaar krijgt Kerstmis in de 
Antwerpse Kempen een ekstra 
dimensie, een ongeëvenaarde 
sfeer zo eigen aan deze streek. 
Heei wat dorpspleinen worden 
gesierd met een kerststal. De 
Toeristisclie Federatie van de 
provincie Antwerpen verzamelt 
elk jaar de gegevens over deze 
kerststallen in een brochure. 
De brochure bevat tevens sug
gesties voor uitstappen, mark
ten, koncerten en andere mani
festaties. 

ment waarin 200 kerststallen (136 buiten en 
64 binnen in een kerk) beschreven staan en 
ook allerlei manifestaties werden opgeno
men die tijdens de kerstperiode worden geor
ganizeerd 

BROCHURE 
De brochure beschrijft drie circuits om de 

Antwerpse kerststallen te bezoeken met de 
eigen wagen, in gezins- of familieverband 
Ze geeft ook suggesties om met een grote 
groep in een autocar op tocht te gaan 

Ze bevat praktische gegevens over mark
ten, koncerten en andere evenementen die 
in de kerstsfeer kaderen Een kaart verduide
lijkt de tochten en toont ook aan m welke 
gemeenten er kerststallen met levende die
ren te vinden zijn 

De kerststallenbrochure kost 50 fr Wie 70 
fr stort op het hiernavolgende nummer, krijgt 
ze toegezonden Ze kan ook opgehaald wor
den aan de balie bij de stedelijke diensten 
voor toerisme van de provincie Antwerpen en 
bij de verschillende VVV-kantoren 

Tegen betaling van 100 fr oppostrek 000-
0084253-57 van de Toeristische Federatie 
wordt tegelijk met de kerststallenbrochure de 
zeer gedetailleerde Gids voor Vakantie en 
Rekreatie" (82 biz) toegezonden 
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ADVERTENTIE 

Vandaag minder fiscus, morgen meer Romeo's. Ja, u heeft het 

goed gelezen.,. Git jaar betaalt u itiindgF belastingen. Vergeet de 

fiscus en geef Cupido een nieuwe kans! 

inderdaad, wie tussen 18 en 64 |aar oud is, l(an dankzi] het 

ES-PENSION FUND, elk jaar een mooi bedrag aftrekken van z'n 

netto belastbaar inkomen, of hi| nu belastingplichtige of met-wer

kende echtgenolo)t(e) is. Hartverwarmend, met? Vooral omdat u 

terzelfdertijd een aantrekkeli|k aanvullend pensioen voor uzelf en uw 

teergeliefde biieenspaari. 

Om geen blauwrtje te lopen,volstaat het een pensioenspaarreke

ning te openen s(\ er een bedrag.opte'stöneti.Tet maximaal 21.000 F 

per persoon, 42.000 F per gezin. I ^ Sttin wordt omgezet in deel-

bewijzen van M E S - P E N S l 5 I S ^ | B i i f i t wordt behéötfdflor 

ASLK • CERA • ANHYP • SPAARKREDIET • HOK • COOEP • 
MAÜRETUS-SPAARBANK • ALCREDIMA • 

specialisten die de financiële markten van dichtbii volgen. 

De inkomsten van uw deelbewi|zen zi|n vri| van roerende 

voorheffing en worden automatisch, veijig herbelegd. Wanneer het 

kapitaal uitgekeerd wordt bi| pensionering, brugpensioen of overlij

den, wordt op de netto gestorte bedragen (gekapitaliseerd tegen 

6,25 %) een eenmalige belasting geheven van slechts 16,5 %. 

Veilig en interessam. ES-PENSION FUND is een partner waar 

u staat op kunt maken. Wacht niet tot 31 december om scheep te gaan 

en stort nu al op het ES-Pension Fund. 

VOLKSDEPOSITOKAS « 

B A N Q U E D R E Z E - N M 

UNISPAR-ARGENTA' 

3«EL SPAARBANK 

PETERCAM 
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FEESTEN 

DAAR KOMEN DE KERSTMARKTEN 
Het fenomeen van de kerstmarkten 

maakt de jongste jaren ook in ons land 
opgang. In talrijke steden en gemeen
ten is er een kerstmarkt, een kerstge
beuren of een kersthappening. 

• In Antwerpen vindt de l<erstmarl<t 
plaats op de Grote Markt op vrijdag 14 
december van 17 tot 22u en op zaterdag 
en zondag 15 en 16 december van 10 tot 
22u. Op de Grote Marl<t wordt een kerst
stal geplaatst en naar jaarlijkse gewoonte 
ook een reuzeden, gesctionken door de 
stad Oslo. Die wordt feestelijk verlicht, 
net zoals de gildenhuizen op de markt. 
Gedurende de drie dagen is er geregeld 
een optreden van verschillende zangko
ren. 

• In Tongeren loopt de kerstmarkt op de 
Veemarkt van 19 tot 23 december, dage
lijks van 10 tot 18u, op vrijdag van 10 tot 
21 u. De markt volgt zowat het Duitse 

stramien met diverse stands, attrakties, 
optredens van koren en met de onvermij
delijke Glühwein. 

• In Genk wordt een kerstmarkt gehou
den op 15 en 16 december, repektievelijk 
van 14 tot 20u en van 10 tot 18u, deels in 
de foyer van het kultureel centrum, deels 
op het nabije Sint Martinusplein. Een 
aparte attraktie vormt het optreden van 
de ,,Kerstmannengroep" - in totaal 25 
man sterk - ten voordele van het plaatse
lijk dierenasiel. 

• Op de Hasseltse kerstmarkt op 21 
december van 8 tot 18u worden de ge
bruikelijke ingrediënten aangeboden. 

• Leopoldsburg pakt In de periode van 
15 tot 23 december uit met een kerstge
beuren, een levende kerststal met evoka-
tie door een toneelgroep en een zang

groep tenwijl ook koningen uit de wijken 
van de partij zijn. Het plaatselijk VVV 
verschaft alle inlichtingen over het ge
beuren. 

• In het mooie domein Bovy van Heus-
den-Zolder heeft op 16 en 23 december 
een kinderkerstmarkt plaats telkens van 
14 tot 19u. De gelegenheidsattraktie is 
een kunst-langlaufpiste. 

• De bekendste kerstmarkt in Wallonië 
wordt in Luik gehouden. Op het markt
plein van de Vurige Stede staat tot 24 
december een heus kerstdorp met ver
schillende kraampjes opgesteld waar lo
kale ambachtslui hun waren aanprijzen. 

• In Floreffe loopt van 15 tot 31 decem
ber in de abdij de ,, Week der geschen
ken". In de abdij verkopen 15 kunste
naars hun speciale kerstbeelden. Een 
echte kerstmarkt zorgt er voor de nodige 
sfeer. 

ADVERTENTIE 

VAN NS555S5BOBfiH 

iitö^* 

DOOR 
BRJSsa 

O P STAP 
DOOR 

LITERAIR BRUSSEL 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Marx, 
Dumas, Hugo, Joyce, Bronte, Mirbeau... 
Uiteenlopende redenen dreven hen en nog 
vele anderen naar de hoofdstad van de 
jonge Belgische staat. 

In hun geschriften vindt Marcel van Nieu-
wenborgh merkwaardige herinneringen en 
indrukken over het Brussel van de Belle-
Epoque. Zo groeit een wervelend totaal
beeld van een eeuw in revolutie en een 
soms decadente stad in volle expansie. 

Een boek om geboeid te lezen in een luie 
stoel, maar ook een echte gids om kuierend 
door de straten de sfeer van toen opnieuw 
te ontdekken. 
Talrijke foto's en stratenplannen, gebonden, 
192 p.-595 fr. 

Da vidsfonds/Lci» ven 
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FEESTVERSIERING NATUURLIJK! 
Hoe zou het kerstfeest er uit zien zonder 

dennegroen en kaarsen' Niet voor mets 
zoeken Westerlingen in de tropen hun toe
vlucht onder de plastiek-kerstboom i 

Ook een klem dineetje kan door een mooie 
tafelversienng al een prettige sfeer krijgen, 
zelfs nog voor iets wordt opgediend 

Met de feestdagen m het verschiet organi
seren veel vrouwenverenigingen hobby-na
middagen voor het maken van kerstversie-
ring Voor de thuiswerkende vrouw is het 
gemakkelijker om zich een namiddag vnj te 
maken Maar wat met de anderen, die ook 
wel eens een eigen kerststukje in eikaar 
willen steken maar gewoonweg met weten 
hoe eraan te beginnen'' En dat het ook bij 
een vrouwenvereniging eens kan mis gaan 
heeft Annette Mierhof ondervonden 

EEN HELE KLUS " " 
Vaak IS het maken van dekoraties naast 

andere huistaken een hele klus Voor wie 
toch de handen uit de mouwen wil steken 
heeft Annette Mierhof haar ervaringen te 
boek gesteld Feestversiering natuurlijk Het 
boek handelt met enkel over kerstversienng 
maar is bedoeld als bazis voor het maken 
van allerhande versieringen — tuinfeest, ju
bileum, trouwfeest — die onmiddellijk de 
sfeer laten ruiken Het is een praktisch hand
boek geworden, onderverdeeld in verschil
lende hoofdstukken zoals verzamelen van 
materiaal kransen guirlandes, bollen en 
boompjes manden, tafelversienng versie-
nng buiten en kinderversiering 

Het ligt met in de bedoeling van de auteur 
om die specifieke voorbeelden te laten na
maken ZIJ laat haar leerlingen" vrij, zodat 
men ook met eigen kreaties naar voor kan 
komen Of zoals zijzelf in de inleiding zegt 

ADVERTENTIE 

HOTEL - RESTAURANT 

a^tino 

Berg 17 B 3790 St Martens Voeren 
Tel 09 32 41 81 09 08 81 09 29 

Gastronomie m een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 
Prachtig uitzicht op de Voervallei 

Gezellige taverne groot terras openlucht 
zwembad kinderspeeltuin petanquebanen 

en grote parking 
San Martino waar Vlamingen thuis zijn' 

Ballonnenversiering met ballen van 
steekschuim. Tekening uit „Feest
versiering natuurlijk" van Annette 
Mierhof. 

,Ga vooral zelf ook ekspenmenteren, er 
worden immers bij kwekerijen, maar ook in 
bloemenwinkels en op markten, steeds nieu 
we dingen aangeboden" 

Feestverzienng natuurlijk is een verzorgde 
maar nogal dure uitgave met32blz kleuren
foto s, tekeningen en werkschema's Zeer 
handig, zowel voor beginnelingen als voor 
gevorderden 

MEER PLEZIER 
MET PAPIER 

Voor diegenen die aan het bovenvermelde 
boek geen boodschap hebben of voor wie na 
het maken van groen-versienngen nog zin
volle dingen wil doen raden wij aan eens een 
kijkje te nemen in Meer plezier met papier 
Het boek is een aanvulling op de TV-kursus 
met dezelfde naam die in februari van vol 
gend jaar terug wordt uitgezonden op de 
Nederlandse televisie Niet alleen alle tijdens 
de kursus op TV getoonde werkstukken 
maar ook een groot aantal ekstra voorbeel
den, ideeën en toepassingen zijn verwerkt 

De schrijver is Wim Kras — auteur van 
Zoeken, vinden, maken onderweg, Sierlijk 
smullen, Kreatief bezig zijn en nog andere — 
die tevens de presentator van de kursus is 

Aan de hand van talrijke foto's en tekenin
gen kan je zelf zorgen voor wenskaarten — 
m kant of zelf gedrukt — tot menu's, kerstor
namenten, fotokaders Ook de kinderen wor
den met vergeten origami, een dierentuin, 
een stadje, een kijkdoos 

BIJ het boek krijg je ook een kartonnen 
bouwplaat voor het maken van — wat dacht 
je"? — een windmolen, en voor een kerststal-
diorama van laagjes papier 

Met een beetje vaardigheid en doorzicht 
kom je met dit boek beslist tot een opmer
kend resultaat 

Een handig kereltje, die Krosi 

SERVEÏÏEN 
En om alles helemaal af te maken kunnen 

WIJ de uitgave Werken met servetten vou
wen, 80 ideeën voor een fraai gedekte tafel 
aanraden 

Nadat halverwege de vorige eeuw de 
kunst van het servetten-vouwen in de verge
telheid was geraakt, leefde ze m de jaren 80 
van vorige eeuw weer op De twee wereld
oorlogen zorgden er echter voor dat de 
bevolking zich meer bekommerde voor de 
primaire levensbehoeften dan voor het ver-
sienngselement In de jaren 70 kwam de 
hygiënische vloedgolf In restaurants kreeg 
(en krijgt men soms nog) servetten, verpakt 
in folie 

Kan JIJ je een feesttafel voorstellen met m 
,,verpakte" servetten"? Wij met' Ook Marian
ne Muller en Ota Mikolasek zagen dit met 
goed zitten 

Obelisk, kamerscherm, toren van Babel 
Saksische schuttershelm, zwaan of lelie 
Allemaal zeer mooi, maar hoe er aan te 
beginnen' 

Hoe het moet wordt in reeksen kleurenfo
to's stap voor stap uit de doeken gedaan De 
kant-en-klare modellen staan op foto s van 
groot formaat afgebeeld met couvertsugge
sties 

Of het nu gaat om een zakendiner of om 
een gezellig avondje mooi gevouwde servet 
ten, m gelijk welke kleur maken een tafelde-
koratie kompleet 

(h.d.) 

— Feestversienng natuurlijk Annette Mierhof 
Uitg Gottmer-Bloemendaal/Uitg Singel 262-
Antwerpen 1990 94 biz , 750 fr 
— Meer plezier met papier Wim Kros Uitg 
Tinon-Baarn/Standaard Uitg-Antwerpen 1989 
635 fr 
— Werken met servetten vouwen, 80 ideeën 
voor een fraai gedekte tafel Marianne Muller en 
Ota Mikolasek Uitg Helmond/Standaard Uitg -
Antwerpen, 1990. 80 bIz , 590 fr 
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FEESTEN 

JUWELEN-MEESTERWERKEN 
TE ANTWERPEN 

Bij feesten en dito kledij hoort een juweel, 
een echt want meer en meer komt nep in de 
mode en is voor ongeoefende ogen ult-
mekaar-houden niet altijd vanzelfsprekend. 

Gelukkig beschikt de sektor over tal van 
betrouwbare vakmensen en uiteindelijk is er 
nog het Diamant-Info-Centrum 
(02/735.55.84) te Brussel. 

FONKELENDE 
SCHOONHEID 

Antwerpen en de Kempen zijn van ouds
her centra van de diamantnijverheid, ook al 
heeft de buitenlandse konkurrentie (vooral 
uit lageloonlanden) flinke stukken uit de 
sektor weggehapt. Een diamant bijft duur, 
niet alleen omwille van de bewerkingen die 
hij dient te ondergaan maar vooral omdat hij 
een edelsteen is. 

Wie niet voldoende middelen in huis heeft 
kan alvast dromen en likkebaarden van wat 
de diamantindustrie vroeger en nu aan 
moois heeft bedacht. In het diamantmuseum 
te Antwerpen ligt de fonkelende schoonheid 
zo uitgestald. 

Bovendien is er tot en met de laatste dag 
van dit jaar een merkwaardige internationale 
kollektie te bekijken. Zij is het rezultaat van 
groot vakmanschap en vindingrijkheid. 

INTERNATIONAAL... 
De tentoonstelling Juwelen-Meesterwer

ken, een Internationale kollektie biedt inder
daad een ruime verzameling aan heden
daagse diamantkreaties, ontworpen tussen 
1974 en 1987; een kollektie die internationa
le erkenning geniet en toonaangevend is 
voor het huidige juweeldesign. 

Zij werd met zorg gekozen uit de ontwer
pen die bekroond werden in de nationale en 
internationale ontwerpwedstrijden die om de 
twee jaar in verschillende landen worden 
georganiseerd. 

De diamantjuwelen komen uit tien landen 
en geven een goed beeld van de evolutie en 
de vernieuwing in het aktuele juweelontwer-
pen. Alle juwelen zijn stuk voor stuk pareltjes 
van precisie, kreativiteit en verbeeldings
kracht waarin de ontwerper iets bijzonders 
met diamant heeft willen uitdtukken. Dia
mant vormt in iedere kreatie het onbetwistba
re uitgangspunt én het middelpunt, zonder 
deze zou het juweel niet bestaan. 

De kollektie licht ook de ontwikkeling toe 
die de juweelsmeedkunst in de jongste twin
tig jaar heeft doorgemaakt. Waar diamant 

Dit armjuweel van de Japanse ont
werper Tsuyoshi Yamada werd be
kroond met de Diamonds-Internatio
nal Award wedstrijd van 1984. Het 
draagt de toepasselijke naam „Licht-
cirkel", vanwege de 548 briljantge
slepen diamenten gezet in kontraste
rende cirkels van geelgoud en plati
num. 

vroeger uitsluitend geassocieerd werd met 
goud en platina, wordt het nu ook verwerkt in 
eerder ongewone materialen zoals leder, 
plastiek, zijde en glas. Mede onder impuls 
van de nationale diamantwedstrijden worden 
de ontwerpen steeds gedurfder en de ont
werpers vindingrijker. Samen met deze ont
wikkeling groeide, ook door het gebruik van 
kleinere stenen, het besef dat het diamantju
weel niet noodzakelijk een pronkstuk voor 
speciale gelegenheid moet zijn, maar dat het 
als vaste waarde zijn plaats heeft bij de 
kleding van iedere dag. Voor wie het zich kan 
veroorloven natuurlijk. 

UITGELEZEN 
De tentoonstelling presenteert naast uitge

lezen kostbaarheden ook handige, prachtige 
en sobere sieraden van bekende ontwerpers 
die gewaardeerd worden omwille van hun 
knappe artistieke vormgeving. Er worden 
eveneens ontwerpen voorgesteld waarin ma
terialen zoals staal en zelfs akryl een plaatsje 
vinden. Naast de meer opvallende ontwer
pen biedt de kollektie ook klassiek geïnspi
reerde stukken. 

In het diamantmuseum wordt aldus de 
band gesmeed tussen de historische dia
mantjuwelen, permanent in de schatkamer 
te zien, en de hedendaagse kreaties. Wie 
een dagje in Antwerpen vertoeft zal zich een 
bezoek aan het diamantmuseum niet bekla
gen. 

— Juwelen-Meesterwerken, een Internationale 
Kollektie, loopt nog tot en met 31 december a.s. 
in het Provinciaal Diamantmuseum, Lange He-
rentalsestraat 31-33 te 2000 Antwerpen 
(03/231.86.45), Is ledere dag, behalve 's maan
dags, toegankelijk van 10 tot en met 17 uur. 

ADVERTENTIE 

W ^ 
Kunstmeubelen 

' I B i , « n . . _ 

KUNSTMEUBELEN 
Meiihi'Un iiiii tlianni' cii slijl uil eii-eii alilicr 

Meubelen op maal - De inooisie ineikineiihelen lt.A.'/... liheno. 
Kovel. Déiors de l'roviiice, Canülle & )'ence. (iraniie. e.a. 

yUmeuhelen J. Roelie. Joii, e.a. 
(irole keus TiheUiunse Ihie-tapijlen 

Hlaiikhoulen meubelen, oud en nieuw. 
dekoraliearlikek'ii, lenaeolUi, drooabloemeu. lmwelijkslijslen. 

Eegeiien 105, SCHOONAARDE - Bevrijdiiig.slaan 1354, .{PPEI.S 
(Steenweg Wetteren-Dendermonde) 

ledere doji open lol 19 u.. dondeidni; i^eslolen 
weekend: 14 lot IS n. 

(052) 42 21 56 I (052) 22 31 57 
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BOEKEN 

VROLIJK VLAANDEREN, VROLIJK? 
Drie jaar geleden voltooide Jackie Beir-

naert het manusl<ript van Vrolijk Vlaanderen, 
z'n debuutroman. De weg van ell< literair 
debuut naar de uitgever, en dus ook lezer, 
verschilt weinig van elkaar. Uitgeverijen 
zwaaien met lof maar komen niet toe aan 
uitgeven (dat is het veiligste en goedkoopst). 
Totdat het met langer een droom blijft en het 
boek een officiële voorstelling krijgt. 

Jackie Beirnaert noemt zich een volksna
tionalist, figureerde al een paar keer op VU-
lijsten bij gemeenteraadsverkiezingen in z'n 
geboortedorp Lovendegem, en is verpleger 
op de afdeling neurochirurgie van het UZ in 
Gent. 

SCHELMENROMAN " ^ 
Vrolijk Vlaanderen is niet meteen een 

vrolijk boek. De titel van deze roman is 
enigszins misleidend. Argeloze lezers kun
nen denken aan prettige, misschien zelfs 
folkloristische anekdotiek uit een mild Vlaan
deren. Niets daarvan. 

Het is de liederlijkheid van de hoofdfiguur 

Jackie Beirnaert titelde zijn roman 
wel Vrolijk Vlaanderen, maar hele
maal vrolijk is die nu ook weer niet... 

David die op zijn manier vrolijk is. Het hele 
verhaal door wordt hij heen en weer gegooid 

tussen de emoties. Dansend op de koord, 
hellend van links naar rechts, naar voor naar 
achter. Evenwicht zoeken en het niet vinden. 
Hij kan in het leven niet kiezen. Steeds 
onderweg. Naar waar? Naar nergens. 

Er worden enkele jaren uit z'n opwindend 
en uitdagend leven verteld. Teder en wild. 
Zacht en boosaardig. Kwetsend en zalvend. 
Eindeloos zoeken. Instinktief doorgaan. Val
len. Kruipen. Opstaan. Jackie Beirnaert om
schrijft het als een kaleidoskoop van tegen
strijdige emoties, balancerend op de rand 
van het normatieve, haaks op geijkte waar
den, molenwiekend op de grens tussen 
avontuur en berusting. 

De auteur noemt z'n werk ook een soort 
schelmenroman. Dit aksent kan er zeker aan 
toegevoegd worden. 

Bij het lezen van dit werk staat men stil bij 
de vlotte stijl en de beheersing van het 
onderwerp dat uitgeschreven werd, maar 
vooral bij de verbluffende woordkeuze en 
woordenschat, geplaatst in zinnen die rit
misch in kadans werden gebracht. 

Hugo Van der Cruyssen 

ADVERTENTIE 

Ziekenfonds Leda 

Elke dag tot uw dienst 

Markt 15 
1680 LENNIK 

Tel. 532.01.72. 
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BOEKEN 

BELGEN VERWENT UZELF: 
EET SPRINKHANEN 

„ Vanuit hun volksaard en traditie liechten 
de Belgen grote waarde aan de kwaliteit van 
het leven. België is land van levens- en dus 
ook tafelgenieters. Niets is de Belg te veel 
om zichzelf te verwennen met eetwaren — 
het liefst rijkelijk, gezond en natuurlijk. De 
filosoof Taine (1828-1893) schreef reeds over 
de eetlust van de Belgen dat deze ,overgaat 
in gastronomische zinnelijkheid'. Deze zin
nelijkheid stamt al uit een ver verleden. De 
oude Belgen die veel energie verbruikten — 
lees maar de avonturen van Asterix en Obe-
lix — waren reeds gekend voor hun gelagen 
en festijnen met een lekker everzwijntje op 
de ereplaats." 

Bovenstaand stukje „geschiedschrijving" 
is geen paragraaf uit een beduimeld school-
boel<je dat nog dateert vanuit de tijd dat onze 
oma's en opa's met een griffel op een lei 
krasten. Neen, het is een passage uit het 
boek Koken uit de kunst, impressies van 
zeventien eetculturen, uitgegeven in mei 
1990! 

MEESTERKOK 
Koken uit de kunst. Het zoveelste kook

boek? Jawel, maar dan wel een apart geval. 
Koken uit de kunst wil allereerst de kulinaire 
kreativlteit stimuleren, zo zeggen de uitge
vers. Dit gebeurt aan de hand van zeventien 
menu's die opgebouwd zijn rond een landen-
thema. Beter spreken we van ,,statente-
ma's" want men heeft het o.a. over Spanje, 
Israël, Indonesïe, Amerika en natuurlijk Bel
gië. Auteur van het bijzonder luksueus uitge
geven boek IS de Nederlandse kulinaire ek-
spert Karl Trompet, Op typisch ,,Hollandse" 
wijze steekt Karl dan ook de loftrompet over 
„ons vaderland". België, Eten, drinken, dan
sen, vrijen en ander grappig gedoe.. (Pieter 
Bruegelde Oude) is de volledige titel van het 
hoofdstuk over ons land. Het is een stuk uit 
een tekst van Carel van Mander die ruim 
dertig jaar na de dood van Bruegel over 
diens leven schreef in het ,,Het Schilder-
boeck". Dat onze,,grote Belgische schilder" 
slechts een vrolijke flapdrol en brassende 
slampamper was wordt weliswaar van de 
hand gewezen. Wel wordt uit van Manders 
tekst gekonkludeerd dat de doorsnee Vla
ming en Brabander er, net zoals vroeger, een 
liederlijke levensstijl op na houdt. Ons met 
gelaten. Maar onze,,volksaard" gelijkstellen 
met de karakters van de, overig^s slmpatie-
ke, kreaturen die uit het brein van Uderzo en 
Goscinny ontsproten zijn, doet toch wel even 
twijfels rijzen omtrent de ernst waarmee dit 
boek IS geschreven. En dat is jammer, want 
dit is meer dan een slordigheid of een 
schoonheidsfoutje. 

Koken in de kunst is anders bijzonder mooi 
uitgegeven met schitterende, sfeerschep
pende foto's van studio John van der Veldt. 

De gerechten zijn uitgelezen, maar dat is ook 
het opzet van het boek (wie schorseneren 
met béchamelsaus wil klaarmaken kan blij
ven beroep doen op Ons kookboek van de 
KVLV, de trouwe steun en toeverlaat in 
honderdduizenden Vlaamse keukens). De 
menu's zijn samengesteld voor een uitzon
derlijke gebeurtenis en knipogen naar één 

van de vele ,,nationale" keukens van for
maat, zowel binnen als buiten Europa, leder 
menu bestaat uit vier gangen. De gerechten 
uit de verschillende menu's zijn met elkaar te 
kombineren. Er is in het boek veel aandacht 
besteed aan de opmaak van het bord. Alleen 
al de presentatie van de gerechten zijn ware 
hoogstandjes. Karl Trompet is duidelijk met 
de eerste de beste frituuruitbater, z'n palma
res van titels en onderscheidingen laat dit 
trouwens vermoeden. Wanneer je wat gras
duint in het boek merk je inderdaad dat 
Trompet eerder een meesterkok dan een 
historikus is. 

Even op een rijtje de ,,Belgische" gerech
ten: Gevogeltemousse met asperges. Water
zooi van verse zeevis rivierkreeftjes, Konijn 
in een saus van krieklambiek en Bladerdeeg 
met vruchtenkompositie. 

En wil U eens echt ekstravagant kokkerel
len? Raadpleeg dan het ekstra hoofdstukje 
ivlenu Discutable (wat Hollands is voor om
streden gerechten). We raden U ten stellig
ste volgende ekskiese lekkernij aan: Sprink-
haantjes In papaversaus, of languit gezegd: 
venusschelpjes en treksprinkhanen op een 
honig-maanzaadsaus.. 

Smakelijk! 

(ts) 

— Koken uit de kunst. Impressies van zeventien 
eetkulturen. Kar! Trompet. 240 biz. 1390 fr. 

ADVERTENTIE 

Bi] ons bent u thuis 

meubelcerrtrale m heylen 
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39. 

Zondag open van 10.30 tot 18 uur. • Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur. 
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FEESTEN 

GESCHENKENTIJD 
RIK DEDAPPER WEET RAAD. 

ADVERTENTIE 

Geschenkentijd, een moeilijk t i jd ' Rik 
Dedapper weet raad en biedt een keuze 
aan uit zijn verzameling bio-vriendelijke 
werken 

Geschenken hoeven met duur te zijn, 
wanneer ze maar voldoen aan de meest
al met uitgesproken wensen van hen, 
voor wie ze bestemd zijn 

Hieronder dan een keuze uit rake ge
schenken, die daarbij nog zeer goedkoop 
zijn, maar daarom met minderwaardig 

Bio-tuinkalender. De volledigste, 
maar ook de meest handzame en de 
goedkoopste dagdagelijkse gids voor de 
bio-en andere tuinen Slechts 60 fr uit de 
hand, 70 fr franco thuis 

Boek I. Specifieke groenteteelt Alle 
bio-teeltmetoden gespreid over het gan
se seizoen Zaadteelt en heilzaamheid 
groenten inbegrepen 272 biz 

Boek II. Biologisch verantwoorde plan-
tenbescherming 304 bIz Met teeltplan 
Bescherming tegen wind, vorst, ziekten 
en plagen 

Boek III. Biologisch tuinieren onder 
glas en plastiekkoepel Merkwaardig 
boek, waarin ook een gedeelte over bio-
tuinieren door minder-validen 228 bIz 

Boek IV. Bioligsch tuinieren door en 
voor beroepstelers (100 bIz) Aanslui
tend nog 200 bIz extra voor de gevorder
de liefhebbers die Boek I reeds doorge
nomen hebben 308 bIz Verlucht met 
tientallen foto's Standaardwerk Au
teurs Lucia Smeyers en Rik Dedapper 

Boek V. Biologische Fruitteelt 342 
bIz , mooi verlucht Het standaardwerk 
over de biologische fruitteelt' Umek boek 
waarin de fruitteelt volledig behandeld 

wordt Uitgebreide rassenkeuze Het eni
ge boek over dit onderwerp in het Neder
landse taalgebied' 

Boek VI. Bio-groenten, anders beke
ken (heilzaamheid van bio-groenten) Het 
gezinsboek' 222 bIz , mooi verlucht Au
teurs Lieve Segers (diëtiste) en Rik De
dapper Het meest populaire boek Ook 
voor mensen zonder tuin, die, op een 
eenvoudige wijze, maar wetenschappe
lijk gefundeerd, inzicht willen verkrijgen 
in de diverse aspekten van voeding en 
van gezondheid 

Boek Vil. Het klapstuk' Biologisch tui
nieren door en voor de jeugd Geschre
ven door een elfvoudige grootvader en 
ludiek verlucht met foto's en meer dan 
honderd fijne tekeningen door lic Plasti
sche Kunsten Magda Aerts Formaat 25 
op 20 cm 130 bIz Bijzonder aan te raden 
voor onderwijsmensen maar ook en 
vooral voor hen voor wie het geschreven 
IS, namelijk de jeugd van tien tot jaar 
Ook voor volwassen beginnelingen i 

Boek VIII. Nog in opmaak Dit moet 
een volledig boek worden met vooral de 
klemtonen op datgene wat, om een som 
van redenen minder tot met aan bod 
kwam of kon komen in de voorgaande 
werken Het wordt een verrassend, soms 
een spits boek' Auteur Rik Dedapper 
Wordt bij het verschijnen m de pers 
aangekondigd 

De zeven hierboven voorgestelde wer
ken kosten slechts 300 fr per eksem-
plaar en worden franco thuis besteld 

Te storten op rek 230-0005739-35 van 
Rik Dedapper te 2440 Geel, Rozendaal 
78 014/58 91 72 

Dit met aanduiding van de nummers 
van de boeken, voor de kalender gewoon 
K 91 vermelden (Voor deze laatste ver-
mmdenng in prijs voor groepen, vereni
gingen en winkeliers) 

DE LELIE 
Dit tweemaandelijks tijdschnft van het 

Centrum voor Onderzoek en Voorlichting 
Biologische Teeltmetoden (Covobit) is 
het resultante van jaren ervanng, proe
ven en wetenschappelijke benadenng 
van het gegeven Telen volgens de na
tuur 

Dit is het meest praktische, ongebon
den en militante tijdschrift Niet te missen 
in de bio- en zelfs andere tuinen Mini
mum 42 bladzijden Verschijnt rond de 
eerste dag van de onpare maanden 

In het januannummer verschijnt het 
bijzonder leerzame verslag van de aktivi-
teiten van de Cobovi-proeftuin Het zesde 
en laatste nummer is de bio-tuinkalender 
voor het volgend jaar 

Een jaarabonnement op De Lelie kost 
slechts 300 fr Te storten op rekening 
230-0367118-90 van Covobit vzw te 2440 
Geel, Rozendaal 78 (014/58 91 72) 

Een abonnement op De Lelie is tevens 
een mooi geschenk voor familie en vrien
den 

De werken van Rik Dedapper en de 
Bio-tuinkalender zijn ook te bekomen m 
de Boekenwinkel van de Abdij van Aver-
bode 

ADVERTENTIE 

Taverne • Restaurant 

Koningsstraat 316, 1210 BRUSSEL 
Tel. (02) 217.06.14 - Fax. (02) 217.72.40 

„DE ULTIEME HALLUCINATIE" is een typisch voorbeeld 
van Belgische, meetkundige ART NOUVEAU. Het huis, 
gebouwd m 1850, werd vernieuwd door de Brusselse 
architekt PAUL HAMESSE in 1904. Het is op het ogenblik 
het enigste onginele Jügendstill restaurant. Naast het 
restaurant zijn er de verschillende zalen voor eetpartijen tot 
50 personen, de prachtige brasserie voor democratische 
maaltijden en het unieke bar-dansant ,,Citizen ZEB". 
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STRIPS 

NETALSINDEFILM? 
Twee stripverhalen over film en de onver

mijdelijke honger naar de glitter en glamour 
van het sterrendom trokken onze aandacht 

In Cariben van Jorge Zenther en Ruben 
Pellejero maken we kennis met Dieter Lum
pen, een simpatieke bon-vivant met oog voor 
vrouwelijk schoon Lumpen leidt een luilek-
ker leventje op een eiland in de Cariben De 
rust wordt er verstoord door de aanwezigheid 
van een filmploeg uit Hollywood Ze draaien 
er een avonturenfilm, waarvan de opnamen 
echter met willen vlotten De grote producer 
uit Hollywood komt er zich eens mee moeien 
In Dieter Lumpen, die hoegenaamd geen 
kaas heeft gegeten van akteren, ziet hij wel 
wat zitten Hij biedt hem de hoofdrol en het 
vooruitzicht op een glanskarriere als „mo-
viestar" aan Dieter neemt deel aan de 
opnamen, maar wanneer hem gevraagd 
wordt de volgende dag naar Hollywod te 
vertrekken, wordt hij overvallen door twijfel 
zijn onbezorgd pierewaaiersleventje op het 
eiland verderzetten of roem en rijkdom tege
moet Met zijn vriend De Chinees gaat hij een 
nachtje aan de rol De Chinees, begiftigd met 
bovennatuurlijke krachten, neemt hem mee 
naar een geheimzinnigaard die hem zal hel
pen zijn twijfel te overwinnen Tegen de 
ochtend weet Dieter Lumpen maar al te goed 
wat hij wil m Hollywood kunnen ze verrek
ken' 

Moraal van het verhaal geld maakt met 
gelukkig Ruil nooit zon, zee en strand en 
mooie, eksotische vrouwen die als rijpe 
vruchten in je schoot vallen, tegen massief 
gouden badkranen. Limousines, gehaaide 
producers, rijke trutten en het bekakte socie-
tywereldje 

Canben is knap getekend en sober, doch 
smaakvol, ingekleurd Het verhaal is minder 
sterk, maar de strip roept dan weer een 
tipisch eksotisch sfeertje op, en dat doet het 
bij velen altijd goed 

ANTI-HELD 
Van een ander slag is een nieuw album 

van Jean C Denis De glansrol van een gek 
IS avontuur met in de hoofdrol geboren 
pechvogel Luc Leroi 

Op een nogal eigenaardige wijze komt 
Leroi in kontakt met het aantrekkelijke liefje 
van een „alternatieve" filmmaker Het leuke 
vrouwtje ziet m hem de geknipte persoon om 
een rol te vertolken in de film die haar vnend 
momenteel aan het draaien is De persoon 
die aanvankelijk was aangezocht om de rol 
te spelen is spoorloos Fysisch lijkt Luc Leroi 
als twee druppels water op de vermiste 
akteur Leroi laat zich uiteindelijk overhalen 
en trekt naar het zonnige zuiden, waar de 
film wordt opgenomen Maar in ,,de midi" 
aangekomen volgen een reeks geheimzinni
ge gebeurtenissen elkaar snel op Aanvan
kelijk snapt Luc Leroi er geen snars van Wel 
dringt het besef tot hem door dat hij in een 

MQOB wüT yooK 'iooer 
FILM MOÜt T IJ Pf»J '' 

IK MOÖK HEPENPaaGSE CINEMQ 
MENEEE LEBOI ' 

Luc Leroi en „alternatieve" Vasselin zitten duidelijk niet op dezelfde 
golflengte. 

onwelriekend zaakje is verwikkeld Fiktie en 
realiteit, film en werkelijkheid zijn moeilijk uit 
elkaar te houden (zowel voor Leroi als voor 
de lezer) ,,lk maak hedendaagse cinema, 
meneer Leroi i Dokumentaire fiktie, in nauwe 
samenhang met de realiteit'" aldus Vassa-
lin, de cineast In ieder geval heeft hij zich op 
een aantal reeele feiten gebasseerd om zijn 
film te maken Zo is de rol van Raoul, een 
zwakbegaafd, zonderling kereltje, door Luc 
Leroi vertolkt, duidelijk geïnspireerd op Ana-
tole, de plaatselijke dorpsgek Naarmate het 
verhaal vordert wordt de bedoeling van de 
filmmaker duidelijk en ook de manier waarop 
Leroi ,,gebruikt" wordt Een linke boel' 

Het verhaal neemt een verassende wen
ding Aan het slot van het avontuur is ieder
een tevreden, behalve Luc Leroi Hij zet een 
punt achter zijn filmkarriere Hij baalt van het 
filmwereldje, hij voelt zich door iedereen 

ADVERTENTIE 

belazerd Leroi, het prototype van de anti
held, dreigt ten onder te gaan in somber 
gepeins, maar een geheimzinnig telefoontje 
opent misschien nieuwe perspektieven ' 

Glansrol van een gek van Jean C Denis is 
een sterk verhaal, vlot en met gevoel voor 
humor getekend De ironie slaat soms om in 
bijtende spot Het alternatieve filmwereldje 
wordt door de mangel gehaald, maar toch 
blijft Jean C Denis grappig zonder grof te 
worden Als je Glansrol van een gek leest 
kan er heus wel een gnmiachje van af 

(ts) 

— De avonturen van Dieter Lumpen, Cariben. 
Jorge Zentner/Ruben Pellejero 48 biz 185 fr. 
— De glansrol van een gek Jean C Denis. 70 
bIz. 450 fr. 
Beide strips zijn uitgegeven bij uitgeverij Caster-
man. 

HOTEL 
HOVE MALPERTUUS 

Tongersesteenweg 145 
3770 RIEMST (Herderen) 

Tel. 012/45.15.38 
Fax. 012/45.57.73 

PRETTIGE KERSTDAGEN 
EN 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
VANWEGE 
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HOTEL 

HOVE MALPERTUUS 
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EEN OPERA OVER DE MENS VAN GOGH 
EN ZIJN BROER THEO 

De premiere van Un Malheureux vêtu de 
Noir had plaats te Antwerpen in de Vlaamse 
Opera, op vrijdag 7 december j I , na de 
wereldpremiere eerder in november te Am
sterdam Jan van Vlijmen komponeerde 
deze opera in opdracht van de Stichting Van 
Gogh 1990 en het Fonds voor Scheppende 
Toonkunst 

De Uitvoering werd toevertrouwd aan het 
opmerkelijke Schonberg Ensemble dat on
der de muzikale leiding stond van Rembert 
de Leeuw 

Un Malheureux vêtu du Noir werd een 
doorlopende opera in dne bedrijven met 
negen scenes, op een libretto van Johan 
Thielemans, met dramaturgisch advies van 
Karst Woudstra, deels gebaseerd op brief
fragmenten van Vincent van Gogh, Theo van 
Gogh en Johanna Bonger 

De titel van het stuk is een zin uit een bnef 
van Vincent, waarin hij deze woorden van De 
Musset citeert Hij voegt er aan toe dat dit 
precies slaat op zijn eigen situatie „Het is 
een opera over de onverbiddelijke eenzaam 
heid van het leven" {J Thielemans) 

Uit dit interessante en aangrijpende leven 
van de beide broeders Van Gogh kozen de 
makers voor de tragiek van de laatste jaren 
Het huwelijk van Theo met Jo Bongers 
(1889) en de geboorte van hun kind Het 
verblijf van Vincent m Aries met het bekende 
incident op de vooravond van Kerstmis 
(1888) en nadien zijn verblijf in Auvers-sur-
Oise waar hij zelfmoord pleegde in juli 1890 
37 jaar oud Zes maanden later op25januan 
1891, sterft ook Theo door „ kronische 
ziekte, overmatige inspanning en verdriet 

Thielemans maakte voor het libretto ge
bruik van het Nederlands en het Frans, de 
twee talen die de broers in hun brieven en 
gesprekken hanteerden, grotendeels als be
scherming voor hun eigen merkwaardige 
intieme relatie tot elkaar Vincent gebruikt 
het Frans om Theo's vrouw Jo buiten te 
sluiten, en de broers spreken Nederlands in 
het bijzijn van de Franse dokter en zieken 

De librettist had een zeer interessante 
samenwerking met de komponist Jan van 
Vlijmen, vroegere intendant van De Neder
landse Opera Beiden geloven er met in dat 
opera „museumkunst" geworden is „De 
taal van de hedendaagse muziek, zij die zich 
inschrijft in een traditie die haar oorsprong 
vindt bij Schonberg en Berg, en zich verder 
ontwikkelt na de Tweede Wereldoorlog, is zo 
emotioneel geladen dat ze zich moet kunnen 
lenen tot het vertellen van verhalen, het 
uitbeelden van konflikten, het schilderen van 
emoties ' 

Natuurlijk is het met verwonderlijk dat 
Aioan berg (en zijn geniale , Wozzeck") het 
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grote voorbeeld is van deze komponist (en 
van zovele andere) Berg, die zich de vraag 
stelde of het steeds verder evolueren van de 
muzikale vorm en het aanwenden van he
dendaagse middelen bij opera zo nodig is 
,, Volstaat met de gelegenheid om bij goed 
teater mooie muziek te maken, of beter 
gezegd, zo mooie muziek te maken dat 
daaruit — desondanks — goed teater ont
staat'^ ' Berg, die wenste dat „ vanaf het 
ogenblik waarop het doek opgaat tot het 
moment waarop het voor 't laatst valt" „er 
niemand zou zijn die van iets anders vervuld 
IS van het lot van Wozzeck zelf " 

Dat Van Vlijmen bereikt heeft dat wij ge
grepen werden door het lot van beide broers, 
IS een grote verdienste, ook al moet hij 
muzikaal in de schaduw blijven staan van 
zijn grote voorganger Berg De tijd zal na
tuurlijk de geschiedenis schrijven van zijn 
opera, en wie weet " 

DE UITVOERDERS 
Van Vlijmen komponeerde bewust zijn 

werk voor het Schonberg Ensemble, dat hij 
uitbreidde met enkele bijkomende instru
menten tot 24 musici Dit ensemble was 
schitterend, het openbaarde ons de meest 
boeiende delen uit de partituur Vincents 
waanbeeld met de kraaien, en, zijn dood, 
waann de violen (simbool van de dood in dit 
werk) aangrijpend deze scene met de laatste 
scene verbond de dood van Theo 

De cast van zangers is bewust klem ge
houden Vincent (bariton) en Theo (tenor), 
diens vrouw Jo Bonger (sopraan) en de 
dokter (bas-banton) Verder een koor van 
twaalf mannen, patiënten in het ziekenhuis 

Voor de solisten trachtte Van Vlijmen „een 

40 

zo natuurlijk mogelijke stemvoering te ge
bruiken", met een spanning tussen het 
woord en de muzikale aksenten, dit voor de 
verstaanoaarheid van de tekst Hienn is hij 
jammer genoeg met geslaagd De tekst was, 
ondanks het Nederlands en Frans dat ze 
zongen, weinig verstaanbaar En, van dit 
probleem was hij zich klaarblijkelijk bewust 
bij de keuze van het vrij hoog aantal houtbla
zers 

Opvallend was onze Vlaamse tenor, Guy 
de li/ley, m de rol van Theo Naast zijn 
specialisatie als barokmuziekvertolker, heeft 
hij ook reeds een aantal hedendaagse partij
en op zijn repertonum staan Twee genres 
waarin zijn stem het best aan bod komt In 
deze rol toonde hij ons ook zijn teatermoge-
lijkheden 

De fisieke uitstraling van de Amerikaan 
David Pittman-Jennings als Vincent, was 
zeer treffend, zijn spel aangrijpend 

Ook Jo Bonger is geen eenvoudige rol 
Psichologisch zit zij gevangen tussen twee 
mannen, Theo die haar man is en Vincent, 
die haar als indringster beschouwt Haar 
partij IS dan ook een schommelen tussen 
zachtmoedigheid, woede en ontgoocheling 
De Duitse sopraan Stella Kleindienst moest 
deze partij dan ook nog uitsluitend in het 
Nederlands zingen 

De dokter werd gezongen door de Neder
lander Wout Oosterkamp De meest eigen
aardige rol, en voor ons karakteneel de minst 
aanvaardbare Waarom heeft de regisseur 
het zo nodig geacht om van deze dokter een 
potsierlijke karikatuur te maken — iets wat in 
mets verwijst naar de inhoud van zijn gezon
gen tekst' 

Deze tipisch harde Duitse regie was in 
handen van Axel Manthey, ook het dekor en 
de kostuums Dit dekor bestond uit neerda
lende beschilderde panelen, in een totaal 
lege ruimte — begrijpelijk gekozen als be
wuste ven/vijzing naar het armtierig bestaan 
van Van Gogh Maar, voor ons met gemis 
aan voldoende poëtische zeggingskracht om 
haar funktie als scheppend onderdeel van de 
opera gelijkwaardig op te nemen 

Alle eventuele tekorten ten spijt, verdienen 
de komponist, librettist, musici, de zangers 
en tenslotte de VLOS onze grootste waarde
ring Het belangrijke feit dat eigentijdse ope
ra op het programma werd gezet, kan met 
genoeg onderstreept worden 

De Vlaamse Opera heeft zich in korte tijd 
opgewerkt tot operahuis met internationale 
dimensie Un fi^alheureux vêtu de Noir be
vestigt het gesprek dat de VLOS heeft inge
zet met het Europa van morgen 

(m.p.) 



MUZIEK 

GREGORIAANS IS IN 
Na eeuwen heeft het gregoriaans nog 

niets van zijn kracht verloren. Integendeel, 
overal is er een stijgende belangstelling 
merkbaar. De geestelijke waarde van deze 
gezangen gaat immers gepaard met een 
blijvende muzikale schoonheid. 

Bij het Davidsfonds verscheen een heel 
bijzondere CD met gregoriaanse zang, uitge
voerd door de Norbertijnen van de abdij van 

MEESTERLIJK 
GEFLOTEN 

Rossini is één der groten uit de operawe
reld. Ook vandaag nog prijken zijn stukken 
op het repertoire van de belangrijkste opera
schouwburgen. Vooral zijn opera's IIBarbei-
re di Siviglia en Guillaume Teil zijn ware 
kaskrakers geworden. De balletmuziek uit 
het derde bedrijf van Willem Teil (Guillaume 
Tel!) werden nu op CD uitgebracht. In dit 
divertimento voor fluit en piano is de virtuosi
teit, vooral in de fluitpartij, opmerkelijk. 

In dezelfde sprankelende stijl schreef Ros
sini ook vier Fluitkwartetten voor fluit en 
strijktrio (in G, A, B en D-dur). Verrassende 
verbeelding, vloeiende muzikaliteit en spon-
tanéiteit vormen de ingrediënten van deze 
werken. 

rluitkwartetten 

OSSINI 

Voor de internationale muziekwereld zijn 
de uitvoerders van deze CD goede beken
den. Carlos Bruneel is momenteel fluitsolist 
bij het orkest van de Nationale Opera en lid 
van het blaaskwintet van de Munt. Urszula 
Gorniak, Paul de Clerck en Edmond Carlier 
vormen samen het Strijktrio van de Munt. 
Levente Kende is pianoleraar aan het Lem-
mensinstituut in Leuven en assistent van 
Maestro Zecchi in Salzburg en Citta di Cas-
tello. 

Averbode. Het is geen kant en klare studiop-
roduktie. Ze werd gerealiseerd In de abdij
kerk zelf, als een koorgebed. Hymnen, anti
fonen, responsaria en gebeden wisselen el
kaar perfekt af. „Met deze opname is bij u 
thuis een abdijgemeenschap te gast, die al 
eeuwen God looft en prijst. Het is een uitno
diging om twee gebedsdiensten met ons 
mee te vieren." aldus abt Ulrik Geniets van 
Averbode. 

In de eigen stijl van het premonstratenzer 
gregoriaans worden de vespers (avondge
bed) van Allerheiligen en Kerstmis integraal 
gezongen. Deze eeuwenoude muziek is als 
geen andere in staat mensen op te nemen in 
een sfeer van rust en stilte. 

In het inlegboekje van de CD zijn alle 
Latijnse teksten en hun Nederlandse verta
ling opgenomen. 

— Gregoriaanse vespers. Norbertijnerabdij 
Averbode. Eufoda/Davidsfonds. CD (66 min.) 
750 fr., ook verkrijgbaar als muziekkassette (ca. 
66 min.) 545 fr. 

ADVERTENTIE 

MICHEL VAN DER PLAS 

M I J N H E E R G E Z E L L E 

M I C H E L V A N DER PLAS 

M I J N H E E R 
G E Z E L L E 

B iografie van 

LANNOO|ANTHOS 

'Een schitterend boek, 
een indrukwekkend levens
verhaal.' Anton van Wilderode 

'Een levensverhaal met karakter. 
Ik zou het niet meer willen 
missen.' Prof. Dr. J. Boets 

Dit is de eerste moderne 
biografie van de wonderlijke 
mens Guido Gezelle, ruim 
negentig jaar x\& zijn dood. 
De gemiddelde Vlaming en 
Nederlander kent wel een 
paar dichtregels van hem; 
velen kennen een gedicltt. 
Weinigen maar weten wat een 
bewogen leven, vol grote en 
kleine drama's, hij heeft 
geleid. 

'Een schitterend boek; een 
indrukwekkend levens
verhaal. Het gaat geen enkel 
probleem uit de weg en het 
blijft steeds kritisch, maar 
men voelt op elke bladzijde de 
Eefde voor de geportretteerde. 
Het wemelt van nieuwe 
gezichtspunten. En ettelijke 
malen was ik bij de lectuur 
ontroerd. 
Zo en niet anders moet 
Gezelle geweest zijn.' 
(Anton van Wilderode) 

'Michel van der Plas vertelt dit 
verhaal van binnenuit, zich 
voortdurend vereenzelvigend 
met zijn onderwerp en zich 
verplaatsend in diens tijd van 
leven. Zijn biografie vormt 
ook een beknopte culturele 
geschiedenis van kathoUek 
Vlaanderen in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. 

lannoo 
— Fluitkwartetten van Rossini. Carlos Bruneel, 
Levente Kende en het Strijktrio van de Munt. 
Eufoda/Davidsfonds. CO (ca. 60 min.), 795 fr. 

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL 
656 BLZ. - GEBONDEN -1.295 FR. 

UITGEVERIJ LANNOO - 8700 TIELT - 051 /42 42 72 
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SPORT 

SIMUNEK DE BESTE 

H
ET leven en de wetten zijn ver
anderd in Tsjechoslowakije en 
dat laat zich aanzien in de pres
tatiedrang van oude crosser Ra-
domier Simunek Nog eenmaal 
wil hij het onderste uit de kan 
halen Nu de winsten in zijn 
eigen zak blijven zitten heeft het 
veldrijden voor Simunek nieuwe 
aantrekkingskracht gekregen 
HIJ wil nog wel eens extra afzien 

voor eigen profijt en de gedoodverfde favo
rieten uit Nederland, Zwitserland en België 
hebben al aan den lijve ondervonden waar 
dit naar leidt Toch moeten we nog even 
voorzichtig blijven De grote crossen in ons 
eigen land moeten nog komen Daarin wor
den de kaarten wellicht voorgoed geschud 

GEEN VRUCHTEN " " 
Onze Vlaamse veldrijders hebben zich 

tijdens het seizoenbegm met echt kunnen 
doorzetten Danny De Bie begon wel sterk 
maar viel terug Voorlopig weet niemand of 
dit een gevolg is van planning of vormverlies 
Ook Hautekeete liet zich al opmerken Hij 
staat derde gerangschikt in de Superpresti
ge 

Het heet dat ons cyclocross in een over
gangsfase verkeert Het lange termijn werk 
van bondscoach Ene De Vlaeminck werpt 
voorlopig nog geen vruchten af De prioritei
ten van de beste veldrijder aller tijden zijn 
genoegzaam bekend korte wedstrijden met 

weinig loopwerk, veel behendigheid en snel
heid Zijn filosofie ligt met in het verlengde 
van onze crosstraditie Vroeger was het 
zwoegen, lopen, ploeteren, afzien De cros-

Radomler Simunek Is de beste 
veldrijder van het moment. De 
oude Tsjechoslowaak won In 
Rome zijn derde Superprestt-
gewedstrtjd van het seizoen. 
Na vijf wedstrijden voert hij met 
onmiskenbaar brio de algeme* 
ne rangschikking aan. 
Simunek was nooit de eerste 
de beste. I4ij veegde ook in 
vroeger jaren meer dan eens 
de vioer aan met zijn Westeuro-
pese konkurrenten maar wan
neer puntje bij paaltje kwam en 
er op de lange termijn bevesti
ging moest worden gebracht 
„paste" de man uit Pilzen 
meestal. Om voor de hand lig
gende redenen overigens. Het 
oude regime punde zijn kam
pioenen weinig of niets. Het 
grootste gedeelte van het prij
zengeld moest „naar de grote 
partijkas" worden versast. Si
munek trok daar zijn konklu-
sies uit en doseerde zijn in
spanningen. 

sers met de grootste weerstand finishten 
doorgaans eerst Vandaag is dat dus anders 

De Bond steunt De Vlaeminck en dat is 
maar goed ook De bondscoach is van oor
deel dat er tussen veldntten en wegkoersen 
geen onoverbrugbare kloof mag gapen Het 
ene moet bij het andere aansluiten De 
betere crossers moeten ook op de weg in een 
kopgroep kunnen eindigen De beide De 
Vlaemmcks waren destijds cracks van dat 
soort Ook Johan Museeuw zou op zijn fiets 
,,alle toeren" kunnen uithalen Ons aller 
Liboton met 

De grootste na Ene worstelt met zijn zo
veelste vertrouwenskrisis In interviews wil 
hij nog wel eens krachtig uithalen maar in het 
veld hebben we hem nog maar weinig ge
zien Liboton noemt zichzelf een slachtoffer 
van ADR/Lambert Hij zou nog op veel geld 
wachten en die financiële problemen zouden 
aan de basis liggen van zijn tot nog toe 
kompleet mislukt seizoen 

Liboton zegde ook dat hij eind december 
zal evalueren, dat hij er dan mogelijk defini
tief een streep onder trekt Pijnlijk Hij is 
immers nog relatief jong om er nu al mee te 
kappen 

Duidelijk IS wel dat de jarenlang vastge
roest hiërarchie aan het wankelen is gegaan 
Belgen en Nederlanders doen van november 
tot februari met langer wat ze willen Er 
melden zich jongeren Vandaag kan nie
mand voorspellen wie over een jaar de beste 
zal zijn Zelfs Ene De Vlaeminck met, hij 
predikt geduld en volharding 

MET DRIE VERDER 
Drie van onze volleybalklubs stootten in 

het voorbije weekend door naar de derde 
ronde van de Europacups Roeselare verwe
zenlijkte in de Europacup II een klem mirakel 
door alsnog over de rug van het Finse 
Varkaus Tarmo naar de halve finales te 
klimmen In Finland hadden de Westvlamin
gen een 3-0 nederlaag geleden en ook het 
opgetelde puntentotaal (45-26) voorspelde 
weinig goeds Maar in sport kan alles Roe
selare kneedde de Skandinaviers een koekje 
van eigen deeg 3-0 en 45-23 Een resul
taat waaraan men een klubgeschiedems kan 
ophangen 

Naast Roeselare vierden ook Maaseik en 
Zonhoven feest Beide Limburgse klubs gin
gen door naar de halve finales van de Euro
pacup III 

Nogal logisch dus dat ons volleybal dezer 
dagen een hoge borst opzet Het heet dat de 
overschakeling naar het semi-professionalis-
me na dne, vier jaar vruchten begint af te 

werpen Dat is best mogelijk Al werden door 
de politieke omwentelingen van 1989 de 
krachtsverhoudingen in het Europees volley
bal grondig gewijzigd Het Oostblok dikteert 
met langer de wet Niet enkel omdat vele 
goede spelers naar het Westen trokken, ook 
omdat de sport binnen de zich vernieuwende 
Oosteuropese maatschappijvormen met lan
ger een dominerende plaats inneemt en de 
gevolgen daarvan in de resultaten zichtbaar 
worden 

Het beste volleybal wordt vandaag in Zuid-
Europa gespeeld In Italië en Spanje waar de 
sponsors de financiële grenzen en sportieve 
mogelijkheden van de klubs hebben verlegd 
Mag het venwondenng wekken dat onze 
klubs van de huidige gunstige konjunktuur 
willen gebruik maken om nog meer geld
schieters voor hun kar te proberen spannen ' 
Eens de sneeuwbal — gunstige resultaten, 
meer sponsors, betere spelers en meer trai-
ningsmogelijkheden, nog betere resultaten. 

nog meer sponsors enz — aan het rollen 
gaat, weet niemand hoe vlug en waar hij tot 
stilstand zal worden gebracht 

Die sneeuwbal heeft ons basketbal net met 
in beweging gekregen In Polen werd de 
beslissende kwalifikatiewedstrijd voor het 
Europees kampioenschap zonder pardon 
verloren Een financiële en sportieve tegen
valler van formaat 

Het IS geen geheim dat het niveau van 
spelers door deelneming aan toptornooien 
de hoogte wordt ingetrokken Het is ook 
geweten dat machtige sponsors pas hun nek 
uitsteken wanneer een nationale ploeg — 
dan riskeert men geen ,,federale of regiona
le" kritiek — zich meldt 

Daarop spekuleerden Leon Wandel en zijn 
akolieten Het is voorlopig mislukt Misschien 
IS het maar gewoon uitstel Bondscoach 
Tony Vandenbosch zegt zonder schroom dat 
de Belgian Lions in 1993 bij de beste acht 
van Europa zullen zijn Stout gesproken is 
half gewonnen natuurlijk en voor een gunsti
ge kwalifikatiereeks zullen de Fiba en Leon 
Wandel ongetwijfeld en ook ongegeneerd 
zorgen 
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SPORT 

WANHOPIG ONVERSLIJTBAAR 
De sport heeft eigen wetten en toch blijft 

alles mogelijk... Raymond Ceulemans, van 
beroep de beste biljarter uit de geschiedenis, 
verjaart niet meer. Hij wandelt met een buikje 
rond de groene tafel. Hij wil dat zo lang 
mogelijk blijven doen omdat biljarten door de 
komst van dokter Bayer eindelijk een lonen
de bedrijvigheid is geworden. De World Cup 
is sinoniem geworden van geldgewin. 

FENOMEEN 
Ceulemans is evenwel een echte profes

sional, Noblesse oblige en dat heeft Ray
mond altijd geweten. Daarom wil hij, zijn 
leeftijd ten spijt, die World Cup op geregelde 
tijdstippen nog zelf winnen... De kans dat hij 
dat in Tokio voor de derde maal zal doen is 
levensgroot geworden. Het volstaat dat hij in 
de Japanse hoofdstad de eerste ronde over
leeft en... klaar is kees. Mislukt dat dan hoeft 
Blomdahl nog altijd het tornooi daar te win
nen om in ekstremis voorbij onze landgenoot 
te geraken. Onwaarschijnlijk. 

Voor Ceulemans' biljartkunst bestaan 
geen superlatieven of adjektieven meer. Men 
kan het fenomeen op vele manieren benade
ren. Hij is onverslijtbaar en onnavolgbaar. 
Goed. Maar het is ook om wanhopig te 
worden. De jonge Blomdahl, al enkele jaren 
de ongekroonde opvolger, wacht nog altijd 
op zijn tweede wereldtitel. Ceulemans telt die 
regenboogonderscheidingen al lang niet 
meer op. Teveel werk. 

Kritici stellen zich vanzelfsprekend vra
gen. Is biljarten nog wel sport wanneer zo'n 
oude man — sorry, maar het is niet anders — 
de jongeren de les kan blijven spellen ? Ja en 
neen. 

Neen omdat er geen zichtbare fizieke 
inspanningen worden gevraagd maar het is 
toch voldoende geweten dat wie niet in 
ideale lichamelijke konditie verkeert zich on
mogelijk dagenlang kan blijven koncentreren 
op drie gekleurde ballen en even duidelijk is 
dat de sinkronisatie tussen denken en doen 
aan de biljarttafel een gevolg is van bijna 
volmaakt geestelijk en lichamelijk evenwicht. 

GROOT HART 
Daar staat wel naast natuurlijk dat Ceule

mans een ,.abnormaal begaafd" iemand 
was en blijft. Hij is gesneden uit hout dat niet 
meer in de bossen groeit. 

Voor ons is biljarten sport. Precies zoals 
schaken en dammen dat ook zijn. Men hoeft 
elkaar niet noodzakelijk overhoop te schop
pen om respekt en waardering af te dwingen. 
Wat Ceulemans dezer dagen op de groene 
tafels laat zien kan niet met wetenschappe-

Ceulemans uit hout gesneden dat niet meer in de bossen groeit... 

lijk onderbouwde trainingsmetodes worden 
nagestreefd. Raymond hoeft geen medische 
begeleiding... Zijn prestaties verraden een 
groot hart en een al even grote ziel. 

Waar blijft hij het halen? Wanneer de 
misterieuze krachten in de sport ooit weten
schappelijk worden benaderd kan men ,,de 
studie" best bij Ceulemans aanvatten. 

ADVERTENTIE 

KUNSTHOF TEN DOEYER 
VAN HOFSTADE TOT KUNSTHOF 

OF EEN RusnQ EN IDYALLISCH PLEKJE IN DE MOOIE ZWALMSTREEK 
VINDT U: 

* de uitgeverij van o.m. ARTE GRAFiKA, het tijdschrift over graflsdie kunst 
* ruime keuze van uitstekende grafiek uit binnetv en buitailand: o.a. Raveet, Baeyens, «echir«ky, 

Brems, Cwneie, van Mëö% Kulianek en veë anderen 
* kunstgalerie met het aksent op grafis»;*» kunst (vanaf maart '91) 

* kunsflconcerten (vanaf maart '91) 
* gezeliige vergaderzaal met uitgebreide audio-visuete en karta>rfecaiteiten. 

Voor ongestoorde, diskrefe en efficiënte vergaderingen, seminaries en studiedagen in een un i * 
kader. Beschikbaar vanaf maart '91. 

Maak gebruik van het kennismakingstarief door m reeds te reserveren. 

G R A P H I C A R T P R O M O T I O N 

' H O F TEN DOEYER'. BEEKMEERSSTRAAT 9, 9636 NEDERZWALM. 
TEU & FAX: 055/49 79 89. 

W E ZUU OOK BUITEN B E KAKIXXJUUREN BERBIKBAAX VIA Hm- .wnWXlRDArFARAAT 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 66 

HORIZONTAAL 

5 Die denkt van zichzelf dat hij korte 
gesprekken kan samenstellen (13) 

8 Een kaart voor de voetballer die de 
allermeeste trappen uitdeelt (14) 

9 Je zou beetje bij beetje kunnen inschen
ken (13) 

12 De kwaliteit van deze vrucht kun je in 
karaats uitdrukken (9) 

13 Hiermee moeten we het stellen van de 
wieg tot het graf (3) 

14 Door en door bedorven (3) 
15 Iets waarmee je onverwacht iemand ver

blijdt (10) 
16 Vorstelijke vrouwennaam (6) 

VERTIKAAL 

10 

11 

Dat IS de winnaar (9) 
Genoeglijk samenzijn, zoals m Holland 
(I) bij voorbeeld (12) 
Met je mond kan het iets liefs zijn, maar 
met je hele lichaam kan 't hard aanko
men (4) 
Modeverschijnselen in Engeland (6) 
Vlieger met brieven en pakjes (8) 
Wedstnjd die zich op grote hoogte af
speelt (8) 
't Zou best kunnen dat zij in Brugge 
arbeidt (12) 
Wie zo kijkt, hoopt dat hij zelf met gezien 
wordt (5) 
Rustige golfbeweging die toch een hoop 
drukte veroorzaakt (7) 

OPLOSSING OPGAVE 65 
Horizontaal: 5 pachter, 6 buks, 8 
slaapwandelen, 9 getramd, 12 me
ren, 13 kloeten, 14 amnestie, 15 en, 
16 adres, 17 krekel, 19 sadisten, 20 
knorren 

Vertikaal: 1 opslagplaatsen, 2 
schaatsenrijder, 3 stuw, 4 kronen, 6 
beloningen, 7 kinderspel, 10 aders, 
11 dranken, 18 eten 

WINNAAR 
OPGAVE 64 
Een van de vele goede inzendingen was 

deze van Monique Van Quickelberghe, Kerk
straat 2 te 9870 Olsene Binnenkort komt de 
kerstman op bezoek Monique' 
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8 
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8 
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SATERDAG 

AHASVERUS 

„Trainer AA Gent geeft uitleg voor 
nederlaag", las Ahasverus. 
René Vanderzeycken 

Moskou-vriend Hammer overleden 
Nu nog de sikkel 

Gabriels naar Libië, moet 
eerst orientatieproef afleggen 

Voor boze studenten was 
eerste sneeuw zwart 

VS stuurt Bush de Noël 
naar hongerig Rusland 

Antwerp klopt leidersploeg 
Gedaan met Gentse Fieste'' 

Minister Johan Sauwens 
houdt ons aan het Lijntje 

USSR in de problemen: 
Gorbie or not to be 

In plaats van perestroika had 
Gorbie beter het frietkot 
uitgevonden 
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ALLES GAAT NIET ZO GOED 
Stanno Tutti Bene (Alles gaat goed) is de 

nieuwste (en derde) film van Giuseppe Tor-
natore (1956), en die naam zegt u waar
schijnlijk niks Als u weet dat Tornatore met 
zijn vonge film de Speciale Prijs van de Jury 
in Cannes 89 haalde, een Golden Globe voor 
beste buitenlandse film en de Speciale Felix 
(Europese Oscar) in datzelfde jaar en de 
Oscar-bekroning in 1990 met Cinema Para
dise (zijn tweede film) moet u een lichtje 
opgaan 

Tornatore heeft zich met zijn nieuwste 
door de Amerikaanse road movie laten inspi
reren en door zijn hoofdakteur Marcello Ma-
stroianni die hier een grootse prestatie neer
zet die herinnert aan zijn besten La grand 
bouffe, Oci Ciornie, Una giornata particolare, 
om deze maar te noemen 

Doorheen het Italiaanse schiereiland, van 
Trapani en Messina in Sicilie, gaat de reis 
naar Napels, Rome, Florence, Rimini, Bolog
na, Milaan, Turijn Het is de tocht van een 
oude man doorheen een land dat met zo leuk 
meer lijkt om in te leven Met de gasmaskers 
tegen luchtvervuiling tot het straatgeweld en 
de misdaad, naast de werkelijke onleefbaar-
heid van de stad, die een regelrechte inbreuk 
lijkt te zijn op datgene wat een mensenleven 
menswaardig moet maken Zoals de leeuw 
die gaat sterven, zijn laatste tocht maakt, 
zoals de oude olifant alleen gaat sterven, zo 
zien we Matteo Scuro vertrekken vanuit Sici
lië, om zijn vijf kinderen, die allemaal uitge
waaierd zijn, op te zoeken Zij komen er 
nauwelijks toe het ouderlijk huis op te zoe
ken 

„Ik heb mets te doen, ik verveel me Sinds 
ik klem was, wou ik toerist worden en ik heb 
besloten dit vanaf vandaag te zijn", zegt hij 
tegen zijn vriend, de stationschef bij zijn 
vertrek in het station En terwijl het geweld 
van de daverende trein zijn woorden uitwist, 
zegt hij tegen diezelfde stationschef, die hem 
zegt dat zijn vader gestorven is ,Doe hem 
een goedendag en vertel hem dat ik hem bij 
mijn terugkeer kom opzoeken" 

DE SCHONE SCHIJN 
BIJ zijn zoon Alvaro klopt hij vergeefs aan, 

ook het antwoordapparaat meldt steeds de
zelfde boodschap ,,lk ben met thuis, gelieve 
echter een bericht achter te laten" Na enke
le vergeefse pogingen gaat de reis verder In 
al de gezinnen van zijn kinderen blijkt er wat 
aan de hand en Matteo doorziet al vlug de 
diverse komedies die voor hem worden op
gevoerd 

Het ene paar komt alleen nog maar bijeen 
om de schijn tegenover de familie op te 
houden, een van de dochters leeft een nogal 
losbandig leventje wat haar een buitenechte
lijk kind heeft gebracht, de zoon die volgens 
Matteo nog eens ooit eerste minister zou 
worden, bekleedt ergens een obskuur baan

tje m de onderste politieke lagen en de 
dochter die langs de direktietoegang naar 
binnen gaat, blijkt een gewone telefoniste te 
zijn 

Kortom, een en al rottigheid en misere, 
waarbinnen enkele kleinkinderen trachten er 
het beste van te maken Een punt is echter 
wel duidelijk, de kinderen hebben nog onder
ling kontakt, al was het maar om een front te 
vormen tegen de oude man, die ze iets 
verbergen Maar als hij dan uiteindelijk ver
neemt dat Alvaro zelfmoord pleegde, is de 

ADVERTENTIE 

oude man gebroken Hij zal terug naar huis 
keren, na een laatste mislukte poging om 
hen allemaal samen aan een feesttafel te 
krijgen Op de trein krijgt hij een hartaanval, 
wat de kinderen uiteindelijk toch allemaal 
samen aan zijn bed brengt 

Geen leuke film, maar als je de reus van de 
Italiaanse film weer eens een topprestatie wil 
zien leveren, is dit de film die je moet gaan 
bekijken 

Willem Sneer 

domus - uioningen 
Ruwbouw of sleutelklaar! 

n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 052-47.88.09 

VDB 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

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

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, pnjzen ) 

VDB 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uyv eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

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

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen ) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 15 DEC. ZONDAG 16 DEC. MAANDAG 17 DEC. 

TV 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 1.0. op zater
dag, instruktieve omroep, 16 00 Broer van de 
duivel, film, 17 40 Muziekprofiel, Bryan Ferry, 
17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tilc tak; 
18 05 Schoolslag, 18 45 Vlaanderen Vakantie
land, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 

20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 25 Baraka, spelshow 
21 35 The Hollywood-Connection, filmkwis 
22 45 Vandaag 
23 10 Sport op zaterdag 
23 40 In de hitte van de nacht, serie 

VTM 

15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip 
Club, verzoekprogr , 16 40 The Betty White 
show, serie, 17 05 Super 50; 18 00 Nieuws; 
18 05 Highway to heaven, serie, 19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 De juiste prijs, spelprogr 
21 00 Rambo: First Blood II, film 
22 40 Nieuws 
23 05 Playing for time, serie 
00 10 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 45 De Vara matinee, koncert, 
14 53 Neighbours, sene, 15 51 Kinderen voor 
kinderen 11, kinderliedjes, 16 46 Brainstorm, 
kwis, 17 30 Nieuws; 17 40 The Flying Doctors, 
serie, 18 30 Zeg 'ns AAA, serie, 19 00 Nieuws; 
19 20 Help de Russen door de winter, inzamelak-
tie, 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Post!, brie-
venrubnek, 17 44 The Thundercats, sene, 18 08 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
jongerenmag , 1 8 56 Jackpot, kwis, 19 27 Gro
wing pains, sene, 20 00 Nieuws. 

20 28 Weekend Krimi, serie 
22 04 Glamourland, Society volgens Droge 
22 35 Karel, praatshow 
23 26 Jonge mensen in koncert 1990, klassiek 
00 08 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 16 00 Studio Sport; 18 00 Pas
poort IMarokkanen; 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal extra; 19 10 Hindoe-festivals in 
India, dok , 20 00 Nieuws. 

20 20 Het nationaal diktee, taalkundige wedstrijd 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 35 Jakarta, film 

T V 1 
09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharis
tieviering, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 
13 00 Toespraak van hare majesteit koningin 
Fabiola; 13 10 Sunday Proms, koncert, 14 45 
Asterix en de helden, tekenfilm, 16 05 School
slag, spelprogr ,16 45 Het pleintje, sene, 17 35 
Homelook, info, 17 45 Draaimolen, kindersene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Van Pool tot 
Evenaar, Estremadura, 19 00 Sportweekend I; 
19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend II. 
20 15 Het dossier Verhulst, sene 
21 10 Koningin Fabiola: 30 jaar aandacht, hulde 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Oorden van illusies, Venetië 

VTIVI 
14 00 Love boat, sene, 14 50 Clip club, verzoek
progr , 15 00 A girl named Tamiko, film, 17 00 
Ben Cropp's Australia, dok serie, 17 50 VTM-
sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kinderakademie, 
19 00 Nieuws. 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Walters verjaardagsshow, ontspanning 
21 30 Sanseveria, verhalen 
22 00 Nieuws 
22 20 De sportshow 
23 20 The tin star, film 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 35 Penelope Jamieson, dok , 
15 05 Tale of two cities, film, 17 00 Lekker 
weg..., toeristische tips, 17 30 Nieuws; 17 35 
KRO Kresj; 18 21 Crash, jongerenprogr , 19 00 
Nieuws. 
19 05 Waku, Waku, spelprogr 
19 35 Zondagavond met Van Willigenburg, praat-
progr 
20 32 Ook dat nog, satirisch konsumentenprogr 
21 18 The Hollywood Connection, filmkwis 
22 25 Brandpunt, aktualiteiten 
23 00 Inspekteur Dalgieish, sene 
23 55 Adventsoverweging 
00 00 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Babar de olifant; 09 25 Peter Papier, sene, 
09 45 Van 8 tot 80, kinderprogr, 09 50 Geheim 
gebied, Josefientjesland, 10 00 De freules, sene, 
11 00 Reiziger in muziek, life, 12 00 Tros voetbal 
plus; 13 00 Nieuws; 14 00 Opera Matinee, eigen
tijdse opera, 18 00 Margreet Dolman begrijpt het, 
opgewekt progr , 18 30 Johnny, praatprogr , 
19 00 Lava, kolderserie, 19 30 Onrust!, subkultu-
reel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Jongens van de Witt, verkenningen 
20 57 Amnesty Dossier 
21 00 Van Dis in de IJsbreker, praatprogr 
22 00 Diogenes, fenomenen 
23 00 A bit of Fry and Laurie, sene 

Ned. 3 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
21 05 Werken aan werk, rekreatie 
21 30 Abandonados, dok 
22 12 Nagelaten betrekkingen, reportage 
23 02 Later, diskussieprogr 
23 42 Nieuws 

T V 1 
17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Rondomons, jeugd-
progr ,18 35 Operatie Mozart, sene, 19 03 Bu
ren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, sene 
20 20 Tien voor taal, Taalstrijd 
21 00 De octopus, sene 
22 50 Vandaag 
23 15 De vrolijke dokters van St.Swithin's, sene 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 58 Oogappel, oudermag , 1 9 30 
Nieuws. 
20 00 In-grid! In-gridl, sportkwis 
20 35 Ekologisch tuinieren, info-sene 
21 05 Over mijn lijf, gezondheidsmag 
21 35 Uitzending door derden 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr ,17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 My secret identity, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videoclips 
20 30 MacGyver,serie 
21 30 Family Ties, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Vroemtuigen 
23 00 Race for the bomb, sene 
23 55 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Op de groei, 
over geloof, 17 51 Beestig, dierenprogr , 1 8 05 
Paperclip TV, jongerenmag , 18 30 De zijden 
draad, dok , 19 00 Nieuws. 
19 20 Holidayshow, spelprogr 
20 51 De Cosby show, sene 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
22 07 Zo vader, zo zoon, spelprogr 
22 33 Grensgesprek, praatprogr 
23 00 Nieuws 
23 05 Cheers, sene 
23 30 Het Binnenste Buiten, dok 
23 55 Huizen van Oranje 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14 
Ontdek je plekje, Montfoort, 15 30 Studio Trap
pelzak, kinderprogr , 15 55 Service Salon, 17 30 
Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, natuur
serie , 18 30 Tussen kunst en kitsch extra, antiek, 
18 55 Avro Sportpanorama, 19 25 Land m zicht!, 
legenden, 20 00 Nieuws. 
20 29 Sportverkiezing van het jaar, jubileum-
progr 
21 50 Goed gezond, info 
21 56 Opsporing verzocht 
22 45 Avro Televizier, aktualiteiten 
23 21 Capital City, sene 

Ned. 3 

20 20 Milieubericht 
20 25 Dossier Weerwerk, De zaak Tiny Bakkum 
20 50 Yoy, jongerenprogr 
21 20 Edukatief Extra 
21 23 Personeelsmanagement, kursus 
22 00 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 18 DEC. WOENSDAG 19 DEC. DONDERDAG 20 DEC. 

TV1 
17 30 Het Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Saartje en Sander, 
serie, 18 20 Sprookjesteater, 3 333 333 eikels, 
18 35 Black Beauty, serie, 19 03 Buren, serie, 
19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20 40 Zeker weten?, praatprogr 
21 45 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 30 Vandaag 
22 55 Mobiele mensen, automag 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 18 58 Babel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Diamond Awards Festival, show 
21 00 Uitzending door derden 
21 45 Fontamara, film 

VTM 

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie, 
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 17 00 VTM-Kin-
derklub; 17 30 My secret identity, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, serie; 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Flying doctors, serie 
21 00 Klasgenoten, Frank Dingenen 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 Jules Unlimi
ted, nieuwe technieken, 18 06 Garfield viert 
kerstmis; 18 30 Vara's kindermenu, 19 00 
Nieuws, 19 22 Labyrinth, spelprogr 
19 50 Hector, film 
21 40 In het nieuws, praatshow 
22 30 Golden girls, serie 
23 00 Nieuws 
23 05 Impact: de leer van het leven, reportage 
23 50 Museumschatten 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, serie, 15 15 
Een stuk of twee, middagmagazine, 16 25 Zorro, 
serie, 16 50 Bright sparks, tekenfilmserie, 17 00 
Mijn eerste keer, de liedjes, 17 30 Nieuws; 17 40 
Bouli, tekenfilm, 1745 B.O.O.S., jeugdprogr , 
18 10 Countdown, pop, 18 55 Veronica sport, 
19 25 Het laatste woord, kwis, 20 00 Nieuws. 
20 27 Tour of duty, serie 
21 25 Sportgala: World Eskimo & Indian Olympic 
22 15 Bad boys, film 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 15 15 
Schrijvers van de nieuwe tijd, Virginia Woolf, 
18 00 Wij zijn zigeuners, dok , 1 8 30 Sesam
straat ; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 
19 10 Robin of Sherwood, sene, 20 00 Nieuws. 
20 20 Afstand van de berg, dok 
21 48 Volgende, animatiefilm 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport journaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 De Europese markt, kursus 
23 45 Nieuws 

T V 1 

16 00 Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Jong 
Tenuto '90, laureaten, 18 40 Noordstraat 17, 
sene, 19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Tatort, serie 
21 30 Krokant, feestmenu 
22 30 Vandaag 
22 50 Stijl, antiekmag. 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Uitzending door derden, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene, 
16 45 Clip Club, verzoekprogr, 17 00 Schuif af; 
18 00 Nieuws; 18 05 VTM-Super 50; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Wie ben ik?, spelprogr 
20 30 Jake and the Fatman, serie 
21 30 Golden girls, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Scarecrow en mrs. King, sene 
23 15 VTM-Sport 
23 25 Benson, serie 
23 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Boggle, 
woordspel, 18 05 Het Arabische schiereiland, 
dok, 18 30 Neighbours, sene, 19 00 Nieuws; 
19 20 Tom en Jerry, tekenfilmsene 
19 30 Tien in de pan, spelshow 
20 45 Milou, praatshow 
21 35 Vreemde praktijken, sene 
22 10 einde van een tijdperk, missionarissen 
23 00 Nieuws 
23 05 Vrede heet geen liefde, dok 
23 30 Liefde, niets dan liefde, sene 

Ned. 2 

13 00 De Notenkraker, ballet, 14 30 Santa Barba
ra, sene, 15 16 Gloss, sene. 16 04 Belfleur, 
middagmagazine, 16 55 De DD-show, jeugdspel-
show, 17 30 Nieuws; 17 40 De teenage hero 
turtles, sene, 18 02 Diamond Awards Festival 
'90; 18 45 Billy Hotdog, kinderprogr , 19 00 Blizz, 
jongerenmag , 19 30 The making of ,,Carmen" 
on ice, achter de schermen, 20 00 Nieuws. 
20 27 Onze ouwe, sene 
21 34 De TV-dokter 
21 35 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 10 Tros Triviant, spelprogr 
23 10 Waar het verleden heden wordt, musea 
23 30 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 17 40 Waar hoor ik thuis? Tien 
jaar later, diskussieprogr , 1 8 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 1910 
Van gewest tot gewest, regionaal nieuws, 19 49 
Politieke partijen. 
20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera 
20 25 The king of friday night, TV-musical 
22 00 NOS-laat, achtergrondinfo 
22 45 Studio sport 
23 15 Nieuws 

T V 1 
17 30 Het Capitool, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 
Tik tak; 18 05 Prikballon; 18 20 Maivira, sene, 
18 35 Jennifers tocht, sene, 19 03 Buren, serie, 
19 30 Nieuws. 
20 00 Stille samenzwering, sene 
20 50 Premiere, nieuwe films 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 50 Verrassende vertellingen. Loop, konijn, 
loop 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 00 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Festival van Vlaanderen, Die Jahreszeiten 
21 00 Moeilijke liefdes, sene 

VTM 

15 30 Dallas, sene, 1615 Santa Barbara, sene, 
16 40 Clip Club, verzoekprog , 17 00 VTM-Kinder-
klub; 17 30 My secret identity, sene, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 The 
power, the passion, sene, 19 00 Nieuws; 19 30 
Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 10 Animals of Africa, dok sene 
23 35 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 Bioko, 
dok , 15 40 Ceddie, sene. 16 07 Het kleine huis 
op de prairie, sene, 16 55 Tom was liever tien 
gebleven, sene, 17 05 Ik ben Benjamin Ben, 
kinderprogr, 17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein 1, 
aktualiteiten, 18 30 Avonturenbaai, sene, 19 00 
Nieuws 
19 20 Overal en nergens, skien naar de top 
19 55 Ronduit Filmhuis, Backroads 
21 30 Doelen Kerstkoncert 1990, impressie 
22 35 In het licht van de kerst, kerstaktie 
23 00 Nieuws 
23 05 Kerstfeest in..., dok 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 
17 45 Baanbreker, info, 18 10 Top 40; 18 55 
Jackpot; 19 20 De heilige koe, automag , 20 00 
Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Op jacht naar de vos, spelprogr 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 45 Married with children, serie 
23 15 Bergje voor berg, praatshow 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 Wij zijn zigeuners, dok , 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 
Het Klokhuis; 19 10 Design Classics, Volkswa
gen-kever, 19 35 Bekijk 't maar, sene, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Na de kermis, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 21 DEC. 

TV1 
17.30 Het Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 
Tik tal(; 18.05 Plons; 18.10 Postbus X, serie; 
18.35 Oproep der («abouters, tel<enfilmserie; 
19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 De wonderjaren, serie 
20.25 De jonge Jezus, 2-delige TV-film 
22.10 Huizen l<ijl(en, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.50 Tijd is geld, financieel magazine 
23.00 Tafel voor vijf, film 

TV 2 
18.30 Nieuwsl(rant; 18.35 lUooi en meedogen
loos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Wereldoorlog II: de repressie 
21 30 Modem-magazine 
22.20 Jeugd en muziek 50 jaar 

VTM 
15.30 Dallas, serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 
16.45 Clip Club, verzoekprogr.;17.00 VTM-Kin-
derklub; 17.30 My secret identity, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 The 
power, the passion, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 
Rad van fortuin. 
20.00 Bompa, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.30 Home and away, pilootfilm 
23.10 Nieuws 
23.35 Lords of discipline, film 
01.20 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 13.42 Concept, wetensch. prog.; 
14.08 Emmey Verhey, viool; 14.33 Ja natuurlijk 
extra, dok.; 15.29 The making of „The little 
Mermaid", achter de schennen; 16.00 Passage, 
middagmag.; 17.30 Nieuws; 17.40 Disney club; 
18.30 Geroepen tot moord, dok.; 19.00 Nieuws. 
19.20 Dinges, spelprogr. 
19.51 Ha, die pa!, serie 
20.22 Nothing but trouble, film 
21.37 Kerstmis met BZN, show 
22.08 Rondom tien, etiquette 
23.00 Nieuws 
23.05 Nocturne, licht klassiek 
23.30 Huizen van Oranje 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 17.30 Nieuws; 17.40 Een wereld 
op een postzegel, eduk. serie; 17.55 River jour
neys, dok.; 18.55 Jackpot, beeld- en woordspel.; 
19.25 T and T, serie; 19.52 De TV-dokter; 20.00 
Nieuws. 
20.27 Medisch Centrum West, serie 
21.31 De TV-dokter 
21.32 Tros Hollywood Boulevard, magazine 
22.07 Moeder Aarde is ziek, TV-show 
23.27 Stille nacht met José Carreras, kerstspecial 
00.05 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Schooltelevisie; 18.00 Pas
poort, migrantenmag.; 18.30 Sesamstraat; 18.45 
Jeugdjoernaai; 18 55 Het Klokhuis; 19.10 Vo
gels kijken, natuurdok.; 19.24 Het gezicht van 
Nederland, Tilburg; 19.54 Politieke Partijen; 
20.00 Nieuws. 

Urbanus zorgt voor de lol in Hector. Dinsdag 18 dec, op Ned. 1 om 
19U.50. 

ZATERDAG 15 DECEMBER 

FRA DIAVOLO 
Amerik. komische film uit 1933, met Stan 
Laurel, Oliver Hardy en Dennis King. Deze 
bewerking van een operette van Auber 
(„De stomme van Portici") over twee 
stuntelende kruimeldieven is wellicht een 
van de beste films van het onvergetelijke 
duo. (BRT 1, om 16u.15) 

ZONDAG 16 DECEMBER 

THE TIN STAR 
In 1870 brengt premiejager Morgan Hick
man het lijk van een bandiet naar de 
sheriff van een klein stadje. Hij wil de 
beloning van 500 dollar opstrijken maar 
men weigert hem uit te betalen. Amerik. 
western uit 1957 met Anthony Perkins en 
Henry Fonda. (VTM, om 23u.20) 

MAANDAG 17 DECEMBER 

DREAMCHILD 
Britse film van Gavin Millar uit 1985, met 
Coral Browne, Ian Holm en Nicola Cow-
per. Ter gelegenheid van de viering in 
New York van de 100ste verjaardag van 
de geboorte van schrijver Lew Carroll 
(dominee Dogson) wordt de inmiddels 80 
jaar oude Alice Hargreaves als eregaste 
uitgenodigd. Zij was als kind de Inspiratie
bron voor het boek „Alice in Wonder
land". (BBC 2, om 22u.) 

DINSDAG 18 DECEMBER 

HECTOR 
Vlaamse kaskraker en tevens debuutfilm 
van Stijn Coninx (1987) met en rond een 
erg leuke Urbanus. Bovendien is er de 

fraaie begeleidende muziek van Jan De 
Wilde. (Ned. 1, om 19u.50) 

WOENSDAG 19 DECEMBER 

VINCENT, FRANCOIS, PAUL 
EN DE ANDEREN... 
Frans-ltal. film van Claude Sautet uit 1974, 
met Yves Montand, Serge Reggiani, Ge
rard Depardieu en Stéphane Audran. Elke 
week komen Vincent, Paul en Frangois en 
hun gezinnen bij mekaar. Zij hebben het 
dan over hun idealen, over hun aspiraties 
en over hun talrijke desillusies. (Vincent, 
Paul, Frangois et les autres - RTL-TVI, 
om 21U.10) 

DONDERDAG 20 DECEMBER 

HET BEDROG 
Franse film van Yannick Belion uit 1984 
met Victor Lanoux, Anny Duperey en 
Valéry Mairesse. Tijdens het onderzoek 
naar de moord op een homo wordt kom-
missaris Michel Verta verliefd op Bernard, 
een saksofonist in een nachtklub. (La 
Triche - RTBf 1, om 20u.30) 

VRIJDAG 21 DECEMBER 

TAFEL VOOR VIJF 
In een opwelling van vaderliefde gaat de 
uit het echt gescheiden J.P. Tannen zijn 
drie kinderen ophalen voor een cruise op 
de Middellandse Zee. De kinderen gaan 
hun vader waarderen, maar tijdens de 
tocht bereikt hen het ontstellende bericht 
dat hun moeder overleden is. Amerik. film 
van Robert Lieberman uit 1983 met Jon 
Voight, Richard Crenna en Marie-Christi-
ne Barrault. (A Table for Five - BRT 1, 
om 23u.) 
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UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

Vele militante Vlamingen in en buiten de 
partij spreken nooit over of voor zichzelf. Zij 
vertegenwoordigen — zo beweren ze — 
steeds de basis en putten hun gezag uit 
datgene wat honderden hen komen vragen 
en vertellen. Dit is hun magische kracht. En 
die magie mag je nooit in vraag stellen. 
Militanten en mandatarissen bezitten ze nu 
eenmaal als een goddelijke gave. Je hebt dat 

te aanvaarden van deze mensen. Meer niet. 
We zullen die uitverkorenen-des-volks ver
der m-m'ers noemen. Vele m-m'ers moeten 
door die uitverkiezing en gave niet meer 
nadenken, laat staan wat vakliteratuur lezen 
om zichzelf te vormen. Zij hanteren het 
instinktief „coller a la masse" als argument 
en dat volstaat voor de lengte van hun 
dagen. 

Hoe zij dit doen (en daarmee leven) heb ik 
nooit achterhaald. Het is een soort woorden
en feitenritueel waar je zelf sprakeloos bij 
wordt. Hun telefoon staat steeds rood-gloei-
end. Op de onmogelijkste ogenblikken heb
ben zij immers de beste, uitverkoren ontmoe
tingen. Zij bellen nooit zélf — versta me niet 
verkeerd — zij worden opgebeld. De joerna-
listen zoeken hén op. Deze m-m'ers zijn de 
beste waarzeg(st)ers, want zij voorspellen 
steeds de resultaten, zij het meestal achter
af. Wee hen, die ze durft te bevragen. Want 
dan halen zij de princiepen boven. Met loze 
woordjes laten zij verstaan dat jij die niet 
bezit en duwen daardoor jouw bemerkingen 
naar 't verdomhoekje. Zo een m-m'er hoeft 
aldus niet te antwoorden. Anderen klimmen 
de emotieboom in. Nee, huilen zie je ze 
zelden. Maar met kankeren en schelden, 
zwijgen en dwingen, jengelen en mokken 
breng je ook heel wat,,tegen-standers" van 
de wijs. Maar er is meer. 

Het onderbreken, het woord-afpakken, het 
zuchten en de wenkbrauwen fronsen en het 
karikaturizeren zijn hun spitstechnologietjes. 
Steeds de principiële suikeroom uithangen is 
ook moeilijk. Sommige m-m'ers beschikken 
dan ook over meerdere technieken die ze 
met sukses aanwenden volgens hun humeur 
of volgens 't publiek dat ze voor zich hebben. 

Die m-m'ers beschouwen het Vlaams-natio-
nalisme als hun pnvé-achtertuin. Zij zijn het 
Vlaamse Volk, zij kroonden zich ooit eens tot 
paus en keizer tegelijkertijd voor dat Volk en 
je hebt dat te nemen of te laten. Je bent dan 
te jong of net te oud. Je hebt te weinig 
geleden of hét net niet meegemaakt. In elk 
geval je leeft buiten de keizerlijke normen 
van wat zo'n praatpaus ,,hét nationalisme" 
noemt. Wee hem die dit durft te bevragen. 
Dan woont hij nooit ver van het verraad af. 

Geef mij maar de kameraadschap die af en 
toe de twijfel toelaat. Met wat aarzelen en 
relativeren kom je natuurlijk nooit sterk uit 
zo'n diskussieronde. Maar moet dat wel? 

Het aanvaarden van mekaar, het beluisteren 
zonder meer, het herlezen van een tekst, het 
rustig zwijgen... zijn samenspraakogenblik
ken die ik meer en meer ontdek. En jij? 

Willy Kuijpers, 
Algemeen Sekretaris 

HET PARTIJBESTUUR DEELT MEE 
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur 

van maandag 10 december j . l . , heeft alge
meen voorzitter Jaak Gabriels volgende me
dedelingen verspreid ten behoeve van de 
pers. 

Het partijbestuur van de VU Vlaamse Vrije 
Demokraten heeft zich beraden over het 
dekreet op het universitair onderwijs van 
minister Coens. De Vlaamsnationalisten be
treuren dat dit ontwerpdekreet eens te meer 
tot stand is gekomen zonder al te veel 
ruggespraak met de onmiddellijk betrokke
nen. 

UNIVERSITAIR 
ONDERWIJS 

De Volksunie vindt dat het hoog tijd wordt 
dat de situatie van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen gerationaliseerd wordt. De partij 
stelt dat dit moet gebeuren in samenwerking 
met de Vlaamse Interuniversitaire Raad en 

Pauwengraaf 119 
3640 MAASMECHELEN 
Tel. 011/76.07.76 
FABRICATIE VAN 
ECHTE DONSDEKENS 
Gans 65 % dons of gans 90 % dons 
Eend 65 % dons of eend 15 % dons 
140/200 - 200/200 - 240/200 -
240/220 
OOK MATRASSEN & LATTENBODEMS 

GRAAG INLICHTINGEN 
ZONDER KOOPVERPLICHTING 
I.V.M. 
D DONSDEKENS 
D MATRASSEN 
D LATTENBODEMS 

NAAM: 

STRAAT: NR.: .. 

PLAATS: 

TEL: 

de verantwoordelijken van het Hoger Onder
wijs voor het Lange Type. 

De VU is er voorstander van om de brug-
funkties tussen het Hoger Onderwijs voor het 
Lange Type en het universitair onden/vijs 
verder uit te werken. 

Het fundamenteel wetenschappelijk on
derzoek is een taak die moet voorbehouden 
blijven aan de universitaire instellingen. De 
technologische uitwerking van dit onderzoek 
dient te gebeuren in samenwerking met het 
HOLT. 

De VU stelt dat het hoger onderwijs van 
het lange type geen universitair ondenwijs 
kan zijn. Toch vindt de partij dat in het kader 
van de wederzijdse erkenning van de diplo
ma's in de EG het HOLT-onderwijs erkend 
dient te worden als zijnde van universitair 
niveau. 

De Volksunie kan zich akkoord verklaren 
met de oriëntatieproef voor het universitair 
onderwijs. Deze proef houdt immers geen 
nummerus clausus in en is richtinggevend 
voor de slaagkansen van de studenten. De 
VU waarschuwt ervoor dat deze oriëntatie-
proef de demokratisering van het onderwijs 
onder geen beding mag tegenwerken. 
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UIT DE REGIO 

BRABANT 
DECEMBER 
15 HAACHT: 10 voor Taal. Taalkwis georgani
seerd door VU-Haacht, in zaal Familia te Tildonk, 
om 20u. Deelname: 100 fr. Zo vlug mogelijk in
schrijven (016/60.32.23). Voor iedere deelnemer 
een herinneringsmedaille. 
15 BRUSSEL: 10u.-12u.3O: Paleis der Natie. 
Rondleiding met senator Walter Luyten. Tijdig in
schrijven op nr. 03/482.11.93. Middagmaal ter 
plaatse mogelijk aan 550 fr., liefst vooraf betalen 
via KB 416-1009691-12 van Roger Van Dijck. 
15 ITTERBEEK: Groot Bal van Volks Groot-Dil-
beek, in het rekreatiecentrum te Itterbeek. Muziek 
door Waltra. Fuif m een tweede zaal met Sven 
Peeters en Didier van Londerzeel. Muziek 21 u. 
Inkom 120 fr., wk 100 fr. 
17 OPWIJK: Toelichting bij het „Ontwerp-afval-
stoffenplan 1991-1995". Brouwershuis, Markt 59, 
om 20u. Org • Vorming en Gemeenschap. 
19 VELTEM: Praatkaffee om 20u. in Het Rozen
hof (Kerk te Veltem) Met voorstelling Toekomst
plan voor Vlaander'en door Willy Kuijpers, en Hoe 
moet het nu verder met Zaïre en Rw/anda?, een 
gesprek met Zana Aziza Etambala, Zaïrees asistent 
aan de KUL. Org.: Dostelkring Herent-Winksele-
Veltem. 
19 ANDERLECHT: Ambassadeur van Zuid-Afh-
ka over ,,Ontwikkelingen in Zuid-Afrika". In het 
foyer van de Centrale voor Brussels Amateurto
neel, Veeweidestraat 26. Org.: Vlaamse Werk
groep Klimop. 
26 OVERUSE: Amnestie-avond in Overijse. Meer 
info volgt. 

JANUARI 
11 JETTE: Kaas- en wijnavond, met voorstelling 
en bestuursleden en videofilm ,,6 pijlers", in Huize 
Esseghem, Leopold I straat, (geen uur vermeld). 
Org.: VU-Jette. 

UITSLAG TOMBOLA 
VU-BUIZINGEN 

Uitslag eetwaardekaarten: 1020 — 1037 — 1075 
- 1 1 0 4 - 1 1 2 3 - 1 1 8 2 - 1 2 1 1 - 1 2 3 8 — 1 2 7 2 -
1306 - 1348 - 1374 - 1405 - 1443 - 1482 — 
1509-1541 - 1 5 7 8 - 1 6 1 8 - 1 6 5 7 - 1 6 8 8 -
1728 — 1750 - 1772 - 1822 - 1854 - 1880 -
1909 - 1946 - 1987 - 2012 - 2046 - 2090 -
2122 - 2153 - 2228 - 2267 - 2295 - 2338 -
2374. 

Uitslag tombola steunboek: 1. Guido Claes; 2. A. 
Vanden Berg; 3. Guido Van Belle; 4. A.M. Van 
Diest; 5. Hugo Temmerman; 6. Vekeman-Van 
Laet; 7. Leon Picalausa; 8. P. Meyts; 9. Petrus De 
Trez; 10. J.P. De Leeuw; 11. R. Dendder-Moens; 
12. Security Van Cutsem; 13. Marie Lou Bracke; 
14. Nestor Derijcke; 15. Marie-Josée Debast; 16. 
Edgard Deneyer; 17. Café Sonia(Lot); 18. Gulden-
tops-Roekens; 19. Felix Van Hoef; 20. Bert Mal-
froy; 21. Eugeen Serkeyn; 22. Tom Dehandschut-
ter; 23. Jef Defrijn; 24. Ingrid Vogeleer; 25. Ed. 
Menens; 26. Patrick Dedobbeleer; 27. Baeyens-
Wauters; 28. Bakkerij D'Hoeve; 29. M. Ver-
meersch; 30. Louis Mommaert; 31. Willy Vanden-
bosch; 32. Georges Van Nimmen; 33. Verdoodt-
Meersdom; 34. Wim Caerels; 35. Van Praet-
Duyck; 36. Freddy Bonnewijn; 37. Piet Dehollog-
ne; 38. Erik Rolies; 39 Lea Vanderrusten-
Chantrain; 40. Marleen Dannau; 41. G. Destrijker; 
42. Maria Herremans; 43. Fredrix-Germis; 44. 
Antoinette Borremans; 45. Chiro Sabbath; 46. 
Freddy Heremans; 47. Johan Vanvolsem; 48. An-
toon Denayer; 49. Herwig Oudaert; 50 Segers-
Lefever. 

Al deze prijzen kunnen afgehaald worden bij Miei 
Uytenhoven, Geynstbos 17 te Buizingen (tel. 
356.86.71). 

ADVERTENTIE 

'^' 

r y^ 
^T 

— inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinrichtingen 

ANTWERPEN: ANTWERPSESTEENWEG 363 
TEL. 03/480.22.51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B 
STEVENS-WOLUWE — TEL. 02/725.20.35 

2500 LIER — 

• 1940 SINT-

OVERUSE, 
26 DECEMBER 1990 

vanaf 19 u. 30 

AMNESTIE 
Ü K T I E r 

19u. 30 EUCHARISTIEVIERING 
in de St -Martinuskerk, 

Justus Lipsiusplein 

20 U. 00 FAKKELTOCHT «an het Justus Lipsiusplein 
naar het Begijnhofplein 

20 U. 30 GO O. DEN BU\NK Begi|nhofplein: 

• GELEGENHEIDSTOESPRAAK 
door Senator Walter PEETERS 

• EERHERSTEL aan onze Vlaamse idealisten 

• OPTREDEN van de groep 
BILJARTEN NA HALFTIEN 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 23-jarige jongeman, diploma so
ciaal assistent, 1 jaar ervaring in OCMW-diensten, 
zoekt passende aanvangsloopbaan In het Brabant
se. Voor Inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. 
Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

— GEZOCHT — Jongedame met diploma van 
maatschappelijk-assist. zoekt passende betrekking 
bij voorkeur Brabant of Oost-Vlaanderen. Voor 
inlichtingen zich wenden tot senator dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

TAK-SINTERKLAAS-
BEZETTING 
WEMMEL 

Op 1 december, tussen 11u.15 en 12u.30, hield 
het Taalaktiekomitee in Wemmei incidentloos het 
kruispunt van de Brusselsesteenweg, Diepestraat, 
ludiek ,,bezet" met een 150-tal militanten. 

Zwartgele linten boordden de omgeving af. De 
TAK-eisen zijn ons allen bekend: 

1. Stopzetting van de faciliteiten; 

2. De oprichting van een provincie Vlaams-
Brabant; 

3. Een Vlaams grondbeleid; 

4. Geen stemrecht voor de Eurokraten; 

5. De taalgrens — kiesgrens. 

Onze Vü-fraktie legt iedere maand met de regel
maat van de klok dit dossier open in de Vlaamse 
Raad. 

Ook minister Van Den Bossche schrapt als nooit 
tevoren iedere overtreding. Op dat vlak houdt 
alleen Linkebeek nog stand... Maar het blijft waak
zaamheid geblazen; de ,,Carrefour"-verspreiding 
liegt er niet om! 

WIJ — 14 DECEMBER 1990 50 

W. Kuijpers 



UIT DE REGIO 

DANKBAAR DENKEN AAN LEON WOLFS 

HIJ zal me blijven inspireren, die grote sterke, 
verstandige man uit Lubbeek Op een avond 
vertelde hij zijn droef verhaal vals beticht van 
verklikking had hij 5 jaar en 9 maanden ,,gezeten" 
in Leuven, in 't Klem Kasteeltje en in Ruiselede 
Toen kwam de dader, gekweld door wroeging, 
opdagen Deze bekende, tot voor de BOB toe, dat 
hij — en met Wolfs — die weerstander overgedra
gen had aan de bezetter Maar achteraf — bang 
geworden — trok hij zijn verklaring weer terug Die 
schaduw bleef boven Wolfs hangen Ook al was hij 
in ere hersteld door die bekentenis-van-dat-ene-
ogenblik, hij blééf vervolgd door het Belgische 
sekwester i 

Opgegroeid als oudste van zeven (°1906) m een 
landbouwersgezin, nam hij vlug verantwoordelijk
heid op Zijn specialisatie (druiven én groenten 
onder glas) was voor die tijd uitzonderlijk in en rond 
het Hagelend Hij kende de kneepjes van het 
beroep door vele dagen naar de Brabantse druiven-
streek te fietsen en er te observeren (Twee van zijn 
kinderen en vier van zijn kleinkinderen vonder er 
later hun thuis) Hij was fier op zijn bedrijf en op zijn 
erf 

OORLOGSBURGEMEESTER 

Tijdens de onbarmhartige bevrijdingsdagen bleef 
hij droef vanuit een schuilhut toekijken hoe zijn 
serres verwoest werden Die volkswoede, levend 
vanuit opgekropte haat, jaloersheid en diefstal, 
stond haaks op het sukses van de petitie die zijn 

moedige echtgenote, Lydia Scheys, voor hem in 
Lubbeek organiseerde Meer dan 400 handtekenin
gen haalde zij op voor de vrijlating van de „oorlogs
burgemeester" 

Op 22 mei 1942 werd hij door sekr -generaal G 
Ronsée aangesteld Hij had er met om gevraagd 
Het VNV had hem voorgedragen Door zelfstudie, 
na het lager middelbaar gevolgd te hebben in het 
St-Pieterskollege, was hij bekwaam geworden 
een bedrijfsleider die een gemeente aankon En dat 
bewees hij ook Tegen de franskiljonse kasteelhe
ren m die Lubbeek, vanuit hun grote domeinen, 
ongenaakbaar in de greep hielden Zijn grote zorg 
ging naar Jan Modaal, de kleine man, de keuter
boer, de pachter, de loonwerker, de pendelaar, de 
travaux-mens, de seizoenarbeider Wolfs reali
seerde voor zovelen onder hen de Vlaams-sociale 
revolutie op dat klem stukje Vlaanderen, waar hij 
verantwoordelijkheid droeg, in barre oorlogsom
standigheden HIJ was geen duitskiljon omdat hij 
ook geen franskiljon kon zijn 

AMNESTIE 

Ook voor de bezetter boog hij met Maar wie hield 
daar, na de oorlog, rekening mee'' Alles werd in 
een pot gestopt Maar dat vermoedde hij met „Met 
een pakje boterhammen in de hand nam hij de tram 
naar Leuven om zich te gaan aanmelden bij de 
prokureur" Zo schreef ,,Wij" over hem op 3 januari 
1985 HIJ geloofde nog in de korrektheid van het 
ambt en van de justitie Maar hij rekende naast de 

henwonnen macht van de kasteelheren En 18 
maanden later, nadat zijn beschuldiger thuis kwam 
— met zijn leed — uit een nazikamp, overviel hem 
die bijkomende beschuldiging, zoals in een Gneks 
drama Hij bleef er mee leven, bitter maar ongebro
ken HIJ schreef er voor zichzelf een boek over 

Op 27 april 1978 durfde hij het aan zijn ervaring 
te konfronteren op de TV met Justitieminister 
Vanderpoorten Hij was er met tevreden over, hij 
had nog zo veel willen ,,zeggen" Hij trok tijdens 
de TAK-Amnestieaktie n a v het Pausbeozek m 
1984-1985, op handtekeningen uit voor amnestie 
Zijn geloof bleef groot 

Nochtans was het menselijk gesproken werkelijk 
te veel geweest Drie kleine kinderen Jan (1933), 
Mana (1935) en René (1939) achterlaten Horen 
vertellen hoe zijn dochtertje ,,als zwarte" slaag 
kreeg op school De hakenkruisen op de gevel, 
opnieuw En Jan die zo moedig met Lydia, zijn 
vrouw, opnieuw de ruiten-van-de-serres inzette 
De reeksen dreigbrieven De brand Het grote 
huis aan de Diestsesteenweg, met het schone erf, 
hergroeide maar bleef sekwester-belast toen Lydia 
op 20 juni 1984 — haar taak was volbracht — 
heenging, bleef hij er wonen — alléén, zoals in een 
Streuvels-verhaal Toen ging het met meer Bij 
Maria en Marcel, op een boogscheut vandaar op de 
Boven-Lo, werd hij liefderijk opgevangen 

Dat even voor november opnieuw de inboedel 
van zijn erf zou geroofd worden, heeft hij gelukkig 
met meer geweten Op 8 december m het winter
se, miezerige weer, zijn velen hem komen groeten 

Nooit IS hij weg geweest uit ,,zijn" Lubbeek En 
zoals hij het wilde, tot op het laatste ogenblik, met 
de Leeuwevlag dicht bij hem 

Wllly Kuljpers, 
Senator 

video and tv productions 

E\0 

ADVERTENTIE 

PRETTIGE FEESTEN 

nv/sa - Everslaarstraat 15a - 9160 LOKEREN - Belgium - tel 32(0) 91/48 35 08 fax 32 (0) 91/48 58 59 
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ANTWERPEN 
DECEMBER 

14 MARIEKERKE: Kwisavond van de Vlaamse 
Kring in de Parochiezaal, Omgangstraat 41 In
schrijven tot 6/12 bij Jan Van Borm (052/33 37 35) 
of Andre De Proft (03/889 19 55) Aanvang 20u 
deelnameprijs 300 fr per ploeg (max 4 pers ) 

14 HERENTHOUT: GustaafVerswijver, dr antro-
poloot, spreekt over ,De Kaïdpo-indianen van Cen-
traal-Brazilie" Sandeleynhof, om20u 15 Info Van 
Dyck (014/51 29 65) Org VU-Herenthout 
15 ANTWERPEN: Bowfling-avond ingencht door 
VUJO-tVlerksem Om 20u m Antwerp Bowling, 
Vorstermansstraat 9 Inschrijven en info bij Sabine 
Boury (03/646 75 03) 

17 ANTWERPEN: Fakkeltocht voor Amnestie 
Om 19u 45 aan Gerechtshof, Bntse Lei naar Grote 
Markt Org KVHV-Antwerpen 
18 MECHELEN: Gespreksavond rond ,,Amnes
tie" Om 20u in zaal Diependael, 't Plein 1 
Gastsprekers zijn kamerlid Hugo Coveliers en Mau-
rits Van Liedekerke, hoofdredakteur WIJ Org VU-
Politieke Raad Mechelen 
19 BERCHEM: Samenstellen van kerststukje, om 
20u in het Kultureel Centrum Voor het nodige 
materiaal kan u informeren op tel 321 73 60 
sekretariaat van FVV-Berchem 

21 WOMMELGEM: Kerstzangavond in Galerij 't 
Kallement, om 20u Muzikale begeleiding Joz De 
Houwer Presentatie Ludgaar Boogaerts Org KK 
Jan Puimege-Wommelgem 
22 MERKSEM: „Wisselbeker Van Den Langen 
bergh" Kerst-kaartavond vanaf 20u m Vlanac, 
Bredabaan 360 te 2170 Merksem Inschrijven ter 
plaatse Deelname 100 tr Org Vlanac-Merksem 
27 BERLAAR: Davidsfondswandeling Info bij 
Walter Luyten (03/482 11 93) of bij de DF-bestuurs-
leden 
28 KAPELLEN: Kerststallentocht o I v mevr Ag
nes Daems-Temmerman Voor info tel Ina Budding 
(664 46 62) Org FW-Kapellen 

JANUARI 

5 MERKSEM: Jaarlijkse nieuwjaarsbegroting 
voor alle Vlaamse vrienden in lokaal 'i'lanac Breda
baan 360, vanaf 14u Org VU-Merksem 
8 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroting van de 
Vlaamse Vrouwen (FVV-Merksem), om 20u 30 in 
lokaal Vlanac, Bredabaan 360 

VU-KEMPEN VOERT AKTIE 
VOOR BETER TREINVERKEER 

Op sinterklaasdag was de VU van de Kempen 
vroeg wakker Aan vijf stations Herentals, Turn
hout, Geel Mol en Bouwel werd door VU-kaderle-
den een klem Sinterklaasgeschenkkje uitgedeeld 
aan de duizenden treinreizigers mandarijntje en 
een pamflet van de VU 

In het pamflet werden de VU-eisen inzake de 
lamentabele treininfrastruktuur uiteengezet 

Later in de voormiddag volgde er dan een pers-
ksonferentie geleid door senator Rob Geeraerts 

AFGESNEDEN 
In zijn dossier wordt gewezen op de achteruitstel-

ling van de Kempen en Noord-ümburg op treinge-
bied Deze problematiek werd in een ruimere 
kontekst geplaatst en hierbij kwam ook de slechte 
verbinding tussen Nederland en Vlaanderen aan 
bod 

De vraag werd gesteld of Nederland en Vlaande
ren zich in een oorlogssituatie bevinden, want alle 
tremen stoppen voor de grens Op een na zijn er 
geen verbindingen tussen de Vlaamse en de Ne
derlandse steden, ongeacht de histonsche verbon
denheid en de eenheid op taalgebied De Belgische 
politiek heeft hier kunstmatige grenzen gekweekt 
Aan Waalse kant daarentegen zijn er met minder 
dan acht grensovergangen • 

Naast deze ,,kommunautaire" treinpenkelen 
werden ook eisen naar voor gebracht m verband 
met de slechte uitrusting van de stations, de 
ouderwetse treinstellen, de slechte dienst op de 
spitsuren, de vertragingen enz 

Senator Geeraerts eiste ook een dringende elek-
tnficenng van de lijn Antwerpen-Neerpelt en een 
doortrekking van deze lijn naar Nederland en het 
Duitse Roergebied (de befaamde IJzeren Rijn) 
Ook de modernisering van de ,,Vlaamse as" Kort-
rijk-Gent-Antwerpen-Hasselt(op snelheid 160 bren
gen) en verlenging van deze hjn tot Maastricht is 
een Limburgse en Kempense eis 

STAR 21 

Niet alleen voor het personenvervoer, maar ook 
omwille van ekonomische redenen is de verbete-
nng van de treminfrastruktuur m dit deel van het 
land (dat een centrale ligging heeft in het Europa 

ADVERTENTIE 

Gun jezelf een nieuwjaarscadeau 
met een 21 + spaarrekening van de 

GROEP ARGENTA 
hoog rendement 4 % plus 

2 % getrouwheidspremie* en met de 21 -t- beta len wij 
U, als trouwe spaarder , de onkosten bij ziekenhuis 
o p n a m e te rug 

Uw stukje veiligheid, een hele gerusts tel l ing ' 

Vraag vrijblijvend inlichtingen 

ig>qRGENTK 
^SÊ^ üw appeltje /oor de dorst 

ERIK CLAES 
A. ALGOETSTRAAT 20 
1680 LENNIK 
02/532.55.82 

* voor gelden die 12 opeenvolgende m a a n d e n behouden blijven 

van morgen) van groot belang Denk maar aan de 
ontsluiting van het Antwerpse havengebied m de 
richting van Duitsland via de IJzeren Rijn is de 
afstand minstens 50 km korter dan nu (via Wallo
nië) 

Rob Geeraerts hekelde dan ook het beleid van 
minister Dehaene, die m zijn budjetten en in het 
plan Star 21 mets voor de Kempen voorzien heeft 
Ook het beleid van de NMBS-raad van beheer, 
bestaande uit liberalen, socialisten en CVP'ers is 
verantwoordelijk voor de voortdurende achteruit-
stelling van de Kempen 

Via deze weg willen we de dappere VU-mensen 
die de ochtendkou trotseerden bedanken Niet 
alleen de mandatarissen Staf Driesen, Cis Antho-
nis. Rik Geyzen, Jan De Graaf en Liliane Tops, 
maar ook alle anderen die deze keer wel ekstra 
vroeg uit de veren waren om de pendelaars te 
begroeten Hopelijk moeten zij de volgende jaren 
met opnieuw Sinterklaas spelen, maar brengt de 
Sint een beter treintje naar de Kempen 

Een advertentie in 
RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 

WIJ 

JAN PUIMEGE-
JAARPROGRAMMA 

Alhoewel onze Algemene Vergadering pas m 
maart '91 plaats heeft, kunnen wij u toch reeds 
enkele aktiviteiten voor de eerstvolgende maanden 
voorstellen 

Vooreerst gaat op 2 februari 1991 een Brussel-
dag door met bezoek aan het parlement Die dag 
brengen we dan een geleid bezoek aan het,,Paleis 
der Natie" te Brussel, waarbij senator Walter Luy
ten onze gids zal zijn 's Middags is er de mogelijk
heid tot middagmalen m het parlementair restau
rant (mits inschrijving i), eigen knapzak kan ook 

Na de middag volgt dan een geleid bezoek aan 
de stad Brussel, o I v Paul De Ridder, met o m een 
bezoek aan de St -Michielskatedraal 

Er zal een autobus ingelegd worden prijs 300 fr 
Inschrijven kan reeds op de Kerstzangavond op 21 
december e k 

Op 15 maart 1991 houdt de Kulturele Kring Jan 
Puimege haar jaarlijkse statutaire Algemene Ver
gadering Steeds trachten wij daar een voor onze 
leden en simpatisanten interessante aktiviteit aan 
te koppelen Dit jaar hebben wij voor u historikus 
Paul De Ridder uitgenodigd De Ridder zal met ons 
praten over ,,Het andere Brussel", wat een pleidooi 
wil zijn voor een positievere benadering van deze 
toekomstige hoofdstad van Europa 

Als laatste m dit korte lijstje volgt een bezoek aan 
Kunst-glazenier Ivo Bakelants Dit op een nog 
nader te bepalen dag m april '91, waarbij we deze 
wereld-beroemde schepper van glas-in-lood-kunst-
werken m zijn werkhuis te Deurne zelf aan het werk 
kunnen zien' 

Koenraad Vandenbuicke. 
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ADVERTENTIE 

Een dimensie 
meer! 

Voor uitstekende dienstverlening 
tegen competitieve prijzen 

ELECTRABEL 

elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen 

ADVERTENTIE 

KERSTAVOND 
Tno vismoesjes als proevertje 

Chartreuse van zalm met groene boontjes 
)-!• 

Lauwwarm kreeftje in salade 
geparfumeerd met konander 

Suprème van fazant met witloof 

Charlotte van peren 

1.500 fr. per persoon 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 
02/269 70 45 

Woensdag en zondagavond gesloten 

RESTAURANT 

HAS5ELTBERQ 

OUDEJAARSAVOND 

Proevertje 

Kreeftesalade met kruidenvinaigrette 

Witloofsoep 

Lito van kleine schaaldiertjes 
i> 

Lamszadel met salie 

Sint Silvester Hartje 

1.800 fr. per persoon 
Enkel na reservatiel 
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Op de foto enkele VU-bestuursleden aan de slag. Links D. Demeurie, voorzitter; midden 
raadslid Janneke Verbrugge en Kris Christiaens, de VU-afgevaardigde in de Deerlijkse 
Milleuraad. (foto Hal, Kortrijk) 

VU-DEERLIJK WIL THUIS-KOMPOSTEREN 
Meer dan eens heeft het Deerlijkse VU-raadslid 

Janneke Verbrugge in de gemeenteraad voorstel
len geformuleerd om het thuiskomposteren te sti
muleren. Veel gehoor kreeg zij tot hop heden 
echter niet Vandaar dat de Deerlijkse VU een 
vertegenwoordiger van de firma Ménart te Hasselt 
uitnodigde om een demonstratie te geven over de 
werking van een VAM-komposteringsvat. 

In zijn uiteenzetting wees de heer Robinet op het 
feit dat meer dan de helft van ons afval uit orga
nisch, en dus komposteerbaar, afval bestaat. Hier
door kan de hoeveelheid huisvuil bijgevolg tot de 
helft beperkt worden. 

Als andere voordelen werden opgegeven: een 
positieve bijdrage aan het milieu, het overhouden 
van prima tuinmest en., het besparend effekt ook 
voor de gemeentelijke overheid. 

Deze hoeft immers minder vuilzakken aan te 

kopen en minder vuil op te halen. Vandaar dat de 
VU zowel de heer Robinet, zelf een toelage bij de 
aankoop van een VAM-vat, als stimulering voor de 
bevolking verantwoord vinden. 

ZOEKERTJES 
- GEZOCHT - Verpleegster (vr., °1964). Dipl. 
van gegradueerde ziekenhuisverpleging. Zoekt 
werk in omgeving van Brussel of Vlaams-Brabant. 
Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh, tel. 
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref.: 9011-110. 

— GEZOCHT — Bediende (vr.), geboren 1960, 
richting hoger sekundair onderwijs. Zoekt werk in 
de omgeving van Vlaams-Brabant. Kontakteer ka
merlid Etienne Van Vaerenbergh, tel. 02/519.86.94 
(7U.30-12U.). Ref.: 9010-109. 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 

WEST-VLAANDEREN 
DECEMBER 
14 OOSTDUINKERKE: Gespreksavond „Natuur 
en Toerisme: oorlog of vrede?", met joernalist Jan 
Huyghe. Om 20u. in de raadszaal van het gemeen
tehuis. Org.: VU-Oostduinkerke i.s.m. kamerlid Jan 
Loones. 
14 KORTRIJK: FVV-Kortrijk maakt bloemstukjes 
voor de kerstdagen. Om 19u.30 in Trefcentrum 
West-Flandria, Gr. Gwijde van Namenstraat 7. 
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. Tiende 
kaarting Ook om 16/12 vanaf lOu. Org.: Kaarters-
klub Vlaamse Vrienden. 
16 lEPER: VVI-Kerstfeest in zaal Familiekring, 
Crescendostraat, om 14u.15. Met Magic-Show, 
koffietafel, poppenkast en bezoek van de kerst
man. Volw. 100 fr., kinderen 75 fr. Inschrijven voor 
10/12 op het sekretariaat. Slachthuisstraat 29. 
17 IZEGEM: Bovenzaal Oud-Stadhuis, 15u. 
Kerstfeest. Org.; VVVG-lzegem. 
19 ROESELARE: Tafelversiering voor de kerst. 
Om 20u. in H. Verrieststraat 4 te Roeselare. Mee
brengen: versiering die men naar eigen smaak wil 
verwerken in kerstbloemstuk. Org.: Vlanajo-W.VI. 
19 OOSTDUINKERKE: Aerobic van 20u.30 tot 
21U.30 in feestzaal Witte Brug. Org.: FVV-Dune-
blomme Oostduinkerke-Koksijde. 
20 ROESELARE: ,,De moorden van Beernem", 
met diamontage, door A. Ryserhove. Om 20u. in 't 
Leeuwke. Org.: Rodenbachkring Roeselare -i- Vla-
najo. 
22 KOEKELARE: Vlaamse Kerstbal van VU-Koe-
kelare Vanaf 20u.30 in zaal Amfora, Ringlaan. 
30 ROESELARE: Kaartvoormiddag van kaarters-
klub 't Leeuwke. Om lOu. 

JANUARI 

9 ROESELARE: Het bakken van nieuwjaarswa-
feltjes. Voor alle kinderen, om 14u. in H. Verriest
straat 4 Inkom 25 fr. Org.' Vlanajo-West-Flandria. 

LIMBURG 
DECEMBER 

15 BILZEN: Bal van minister Johan Sauwens. In 
Kultureel Centrum de Kimpel. Aanvang om 20u. 
Org.: VU-Groot-Bilzen. 
15 MAASEIK: 13de Uilenspiegelavond. Om 19u. 
eucharistieviering te Dorne, met daarna feestavond 
in ontmoetingshuis Oase te Dorne. Deelname 250 
fr. Inschrijven bij Wilfried Rosiers (86.35.38) of 
Mathieu Meuwis (86.65.24). Iedereen welkom. 
Org.: IJzerbedevaartkomitee gewest Maaseik. 
16 NEERPELT: Geleide natuunwandeling in na
tuurreservaat 't Hageven. lederen kan gratis deel
nemen, wel inschrijven bij G. Schuurmans 
(011/64.71.38) of P. Triki (011/64.42.34) voor 9/12. 
Bijeenkomst op parking bij het gezondheidscen
trum van Neerpelt om 13u.30. Org.: VU-Neerpelt-
Lille. 

mC' 

Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kermis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050.34.30.82 

* dranken 
' snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers. 

HOOFDVERDELER KAAPSE WUNEN 

— RODE EN WITTE WUNEN 

— TYPE PORTO (rode en witte) 

— TYPE CHERRY 

— rvPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTER 13 — 9620 ZOHEGEM 

^ Caf/ 2j^ JfeM 
'CMHMHUS ' 

UMsUratnut 3 3690 ^m 

SL M 

r—T'--̂  
U' I I iiiii"» i-

Taveme „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren • Snacks - IJs - Wafels - Pannekoeken. 
Sfeervol trelnmeubllalr - Ook vergaderruimte. 
WMtstraat 131 — 9930 SLEIDINGE. 
Tal.: 091/57.68.46. - Zal en zond. gesloten. 

VLAAMS HUIS 
'DE ROELAND' 

TEHUIS ALLER VLAMINGEN 

Drank- en spijshuis 
Open van 11 tot 01 uur 

St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent 
Tel. 091/25.16.56 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 SInt-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruiloften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05- 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Sclioonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

Brood- en 
banketbakkerij 

B. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel. : 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

^tXtn^ 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

teL 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 min. vsin de kust, stelt U een zee voor 
van kalmte, komfort, keuken, rust, rustiek en romantiek. 

Wij bieden U: 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
• Fijne Franse keuken, è, la carte en 8 menu's van 695 fr. tot 1600 fr 
• Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's. 
- Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt: vanaf 1750 fr. 
- Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 
- Weekend verblijf. 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden: 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 

55 WIJ — 14 DECEMBER 1990 



UIT DE REGIO 

SINT-NIKLAAS BAKKELEIT OVER 
MERCIER EN SINTERKLAAS 

OOST-VLAANDEREN 
DECEMBER 

14 HERZELE: Tentoonstelling ,,70 jaar Vlaamse 
Vredesbeweging Brengt de toekomst vrede'" In 
Hof te Rullegem, Herzele Opening om 20u door 
senator Willy Kuijpers Ook op 15/12 van 14 tot 20u 
en op 16/12 van 10 tot 17u Org VU-Groot-
Herzele 
14 SINT-NIKLAAS: Wijnavond, met gelegenheid 
tot proeven en losse babbel met gemeentelijke en 
nationale mandatarissen Om 20u in de Wijncen-
trale, Regentiestraat 67-69 Deelname 75 fr Indien 
mogelijk inschrijven bij Nelly Maes (776 49 74) of 
Willy Tote (776 87 43) Org A Verbruggenknng 
Sint-Niklaas 
15 GENT: Sinterklaasfeest in Centrum Reinaert, 
Reinaertstraat 26, cm 14u Optreden poppenteater 
Magie, gratis koffietafel, uitdelen van geschenken 
door de Sint, tombola Iedereen welkom Deuren 
open vanaf 13u 30 Org VU-Gent-Brugsepoort 
15 BELZELE: FVV-Belzele en FVV-Gent naar de 
Kerstmarkt te Keulen + bezoek oud stadsgedeelte 
o IV gids Vertrek kerk Belzele om 6u 30 Deelna
me 600 fr Inschrijven bij wijkverantwoordelijke 
16 GENTBRUGGE: Koffietafel van VOS-IJzerbe-
devaartwerkgroep Gentbrugge-Ledeberg in Dien
stencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 45 
om 15u30 Inschrijven bij L Robert (31 19 41), I 
Gheysenss (31 55 17) of A Van Nevel (30 08 33) 

JANUARI 

7 SINT-NIKLAAS: Danslessen met FVV door 
Lutgart Loquet Reeks van 6 lessen van 20 tot 
21 u 30 in de balletklas Edelweiss-kompleks, Nijver
heidsstraat Bijdrage 900 fr leden, met-leden 1 000 
fr Andere avonden zijn 21/1, 4 en 18/2 en 4 en 
18/3 

In Vlaanderen ontstond een sohdariteitskomitee 
met de beproefde Albanese provincie Kosova m de 
republiek Servië van Joegoslavië Na verschillende 
bezoeken van senator Willy Kuijpers en andere 
Vlamingen en na de schokkende VNOS-reporta-
ges, waren een aantal mensen dadelijk bereid om 
in te gaan op het initiatief van Gaby Baetens uit 
Aalst om een hulpaktie op gang te brengen 

Op 5 december j I werd de aktie ,,Moeder 
Tereza" aan de pers voorgesteld door Karel Van 
Reeth 

Er wordt een informatiekampanje over de fla
grante schendingen van mensen- en volkerenrech
ten opgezet m Vlaanderen, ook een protestkaartak-
tie naar de Joegoslavische ambassade en een 
inzamelaktie van geneesmiddelen en andere hulp
goederen (zie WIJ van 29 nov j I) 

Op de perskonferentie sprak dr Barend Cohen, 
wetsdokter uit Nederland en beroepshalve aange
steld als lid van de onderzoekskommissie van de 
Helsinki-Federatie Cohen verbleef dit jaar reeds 
zeven maal in Kosova en werd overigens in sep
tember aangehouden en uitgewezen Toch gaat hij 
vandaag terug om stand van zaken op te maken 
inzake schendingen van de mensenrechten Dr 
Cohen schetste voor de pers enkele van zijn 
bevindingen ter plaatse 

De volksgezondheid m Kosova is alarmerend 
bedreigd door het ontslag van alle Albaneesspre-
kende artsen en verpleegkundigen uit de zieken
huizen 

De procedure om het Kardinaal Mercierplein te 
Sint-Niklaas terug de oorspronkelijke naam Hout-
briel te geven, heeft al enkele nevengevolgen 
gehad 

Een onbekende vocht de naamswijziging bij het 
bisdom Gent aan Daarbij werd de naam misbruikt 
van een overledene De protestbrief werd vanuit de 
Sint-Niklase stadskliniek verstuurd De zaak kwam 
aan het licht toen de weduwe van de betrokkene 
een antwoord van de bisschop kreeg De Gentse 
bisschop zei i v m de naamswijziging te willen 
nagaan ,,of hij iets kan doen aan wat hij oprecht 
betreurt" Naar verluidt ontving het bisdom nog een 
aantal soortgelijke brieven 

Ook het ACW ging hevig tekeer tegen de naams
wijziging De ACW-proost gewaagde van ,,een 
aanslag op ons knstelijk erfgoed" Hij vroeg zich af 
welke kristelijke figuur als volgende van zijn voet
stuk zou worden gejaagd ,,Sint-Niklaas misschien, 
want daar gelooft toch niemand meer in", sugge
reerde de ACW-proost 

VU-gemeenteraadslid Lieven Dehandschutter 
pakte de proost op zijn woord Hij wees erop dat 
Sint-Nikolaas nog geen standbeeld in Sint-Niklaas 
heeft De Stichting Kunst in de Stad heeft wel 
plannen in die richting Daarom drong Dehand
schutter bij het stadsbestuur aan op maksimaal 
hulp bij de verwezenlijking Bovendien stelde hij 
voor een naamloos plein naast de Sint-Nikolaas-
kerk „Sint-Nikolaasplein" te deepen Dit voorstel 
werd inmiddels door het schepenkollege goedge
keurd 

Zowat 1/3 van de bevolking zit zonder werk en 
zonder inkomen Ongeveer 650 000 mensen drei
gen te verhongeren in deze winterkou 

De dekaan van de medische fakulteit van Prishti-
na, dr Gashi, is vervangen door een Servische 
dierenarts Dr Gashi werd gekidnapt en zwaar 
toegetakeld 

De politieke gevangenen worden gemarteld On
langs werd een parlementslid vermoord terugge
vonden 

Nadien verwoordde Ramiz Zekolli, voorzitter van 
de Demokratische Liga van Kosova voor Benelux, 

BIBEM, de organisatie voor Biblioteken Maat
schappij organiseert een studienamiddag over 

Regionale samenwerkingsverbanden tussen 
openbare biblioteken" op zaterdag 15 december 
1990 om 14u30 

Deze gaat door in de gemeentelijke openbare 
biblioteek. Spoorwegstraat 12 te Evergem (makke
lijk te bereiken met tram 1 vanaf station Gent-Smt-
Pieters) 

Programma 
— Venwelkoming door Enk Vandewalle, onder

voorzitter Bibem 

Zo zag de tekenaar van Gazet van Antwer
pen het voorstel van VU-raadslld Dehand
schutter. De grimas van de Sint lijkt ver
rassend sterk op die van burgemeester 
Willockx. 

de eisen van zelfbestuur en demokratie voor de 
Kosovaren 

Willy Kuijpers tenslotte wees erop dat een Inter
parlementaire Unie van Amerikaanse en Europese 
parlementsleden de 112 verkozen Kosovaarse kol
lega's wil beschermen 

Nog even 
hennneren Aktie „Moeder Tereza", p/a Kapucij
nenlaan 45, 9300 Aalst (tel 053/77 39 23) Reke-
ningnur 979-3735579-17 

— Referaten door Adelin Kirchner, bibliotekaris 
te Evergem, Marie-Claire Luts-Verbeeck, bibliote-
kans te Turnhout en Jan Vandommele, biblioteka
ris te Izegem 

— Pauze 

— Gespreksronde 

Einde van de studiedag is voorzien rond 18 uur 
Deelname in de kosten 100 fr 

Liefst reserveren bij Bibem, t a v Renee Van 
Verre, tel 091/23 01 36 

AKTIE „MOEDER TEREZA VLAANDEREN-KOSOVA" 

STUDIEDAG OVER BIBLIOTEKEN 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26 

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. Maandag gesloten 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR - ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASERWARMING 
Tel. 426.19.39 

% 

nvde winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

A 
F ^ O E V R I E S E ^ 
woonvefllchtlng^ 

^ 
baron ru/endaan "H 

l ^ b a a n bruftfff o o s t k a n i p ^ l 

^ ^ • • ^ ^ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

'BI 
[SBlw 

TE HUUR VOUR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app. en villa's 
in alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II laan 205 

8458 OOSTDUINKERKE 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz. 

ESOX-
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 
algemene decoratlewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 

57 WIJ 14 DECEMBER 1990 



BRUSSEL 
Het IS ondertussen al bekend volgens een 

bepaalde enquête zouden slechts 9 % Vla
mingen Brussel als hoofdstad van Vlaande
ren beschouwen Heel wat Vlaams-nationa
listen zullen dat met mij een triestig gegeven 
vinden Lezer H Verhelst uit Wilrijk vindt dit 
echter terecht 

Met haar aandacht voor Brussel zou de 
Vlaamse beweging een serieuze flater be
gaan hebben Evenmin zou Brussel als 
„Vlaamse hoofdstad" geen enkel Vlaams 
belangen dienen, ,,Wat de lobby van 
Vlaamssprekende Brusselaars er ook moge 
over denken" , volgens lezer Verhelst al
thans 

Waar haalt hij in godsnaam het idee? 
Want het is precies door dergelijke passieve 
en apatische houdingen dat de situatie m 
Brussel reeds zo ver gevorderd is Zonder de 
aandacht van de Vlaamse beweging voor 
onze hoofdstad was Brussel reeds 100 % 
franstalig, de Rand reeds volledig verloren, 
en misschien Antwerpen reeds verf ranst' 

Of moest de Vlaamse beweging misschien 
wachten tot de Brusselse olievlek West-
Vlaanderen had bereikt om te scanderen 
,,Roeselare Vlaams 1"? 

Brecht Vermeulen, 
Praeses KVHV-Antwerpen 1990-91 

UITSTEKEND 
Langs deze weg wensen mijn vrouw en 

ikzelf U ter kennis te brengen dat we,,einde
lijk" op 20-21 oktober j I van de gewonnen 
Ie prijs (fotokwis in WIJ), het gastronomisch 
weekeinde hebben genoten en we het billijk 
achten U te informeren dat we in alle opzich
ten van het verblijf uiterst tevreden zijn 

De heer Van De Voorde verdient alle lof, 
vooral voor de uitstekende gerechten die 
werden aangeboden 

A. De Meyer, Evergem 

ROOD LICHT 
Hier, m Brussel, vind je op elke straathoek 

nog wel een carrefour 

En vanavond vond ik in mijn brievenbus 
zelfs ,1e meilleur du lion — reveillons 1990", 
een dik, eentalig Frans brochuurtje van Del-
haize om je dezer dagen rond te vreten en te 
zuipen Een troost, verleden week vond ik 
een gelijkaardig, maar tweetalig blaadje dat 
misschien op 2 miljoen — Vlaamse' — 
klanten mikt 

Carrefour moeten we gewoon voor het 
rood licht plaatsen, anders zonder pardon de 
bon opi 

We kunnen vanuit zoveel mogelijk getrof
fen gemeenten het blaadje terugsturen aan 
uitgever of adverteerders in een gesloten. 

ongefrankeerde omslag, zonder afzender en 
met een passende tekst (in Vlaams-Brabant 
zo en mets anders') Telefoontjes kunnen 
het ook toen (Delhaize, tel 02/412 21 11) 

Maar ook in Brussel is de reklamebedeling 
een zeer oud zeer dit soort taalgebruik is 
trouwens stukken belangrijker dan veel, 
vluchtig mondeling gebruik, want het bereikt 
èlle inwoners van Brussel 

Zelf ben ik op enkele maanden tijd enn 
geslaagd een zestal firma's (Vlaamse en 
Brusselse) hun huis-aan-huisreklame in 
Brussel tweetalig te maken Nu en dan een 
telefoontje naar wie mijn bus eentalig Frans 
blijft bestoken geeft zeker resultaat, of des
noods enkele eksemplaren terug zoals hier
boven 

Veel Vlaamse firma's blijven zich vestigen 
achter de distributiefirma's die het allemaal 
eentalig zouden doen, kom nou' 

Dit jaar waren o m Neckermann, Krefel, 
M&S-mode, Douwe Egberts, Vandemoortele 
en Superconfex de stoute Vlaamse kinderen 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceert zij, 
naarglang er plaats beschik
baar Is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten en persklaar te maken 
zonder de essentie van de in
houd te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van her
komst, tenzij de schrijver ver
zoekt slechts de initialen te ge
bruiken. De opinie, vertolkt in 
een iezersbrief, is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

die het in hun hoofdstad nog altijd eentalig 
Frans doen, stoute kinderen, Sint' 

Vlamingen in en rond Brussel doe er wat 
aan i (zelfs de andere mogen meedoen) 

En wie zijn Vlaamse best doet, kan je ook 
belonen met een bedankingsteleoontje' 
C'est SI simple' 

Of blijven we liever brullen tussen de 
Antwerpse leeuwen of loeien tussen de Diks-
muidse koeien' 

Een troost doen we het nu met, dan hoeft 
het binnenkort helemaal met meer' Zo sim
pel is het' 

Geen woorden, maar daden' 

F. Brussel 

ERKENNING VAKBOND 
België werd reeds verschillende malen op 

de vingers getikt omdat met wettelijk bepaald 
IS op basis waarvan de ene vakbond wel en 

de andere met erkend wordt als representa
tief 

Minister Van den Brande werkt aan een 
definitie van het begrip represenatieve werk
nemersorganisatie HIJ denkt aan volgende 
kritena ,,een groot aantal leden (150 000'), 
leden in alle bedrijfstakken en in alle werkne-
merskategoneen, leden in heel het land" 

Vooral voor wat het laatste kriterium be
treft IS het noodzakelijk dat de VU nagaat in 
hoeverre dat aanvaardbaar is Mijns inziens 
zal dit immers betekenen dat een zuiver 
Vlaams (of Waals) vakverbond nooit kan 
erkend raken 

Mare Vermylen, Haacht 

VERZUURD 
In WIJ (12 okt '90) las ik dat Jef van Bree 

(kersvers senator) zijn Vlaamsgezmdheid 
o m „ingelepeld" kreeg via ,,'t Pallieterke" 
Gelukkig dat hij er het jaartal bijvoegde, nl 
1960' Want wat voor 30 jaar wellicht het 
geval was, is het heden absoluut met meer 
Dit blad degradeerde immers van een pret-
tig-vrank blad naar een „verzuurd" provin
ciaal niveau met veel opnspingen en zonder 
enige echte Vlaams-nationale visie 

In het hoofdartikel van dezelfde week le
zen we tussen de CVP en het Vlaams Blok in 
vleierijen onder volgende onnozele praat 
,,Ook al heb ik mijn bedenkingen bij de 
politieke betekenis van een Vlaams Parle
ment, ik geef toe dat daar iets symbolisch in 
zit dat tot de verbeelding van de mensen 
spreekt" 

Moet er nog zand z i jn ' 

Simone Meerkens, Kessel-Lo 

VOEREN 
WIJ mochten met veel aandacht het artikel 

,,Voeren en het schijnbare bestand" vanaf 
biz 15 lezen (WIJ, 16 nov j l ) 

Het zich inlaten met de vrije meningsuiting 
van de heer J Duysens behoort met tot onze 
taak Wel past het om feiten en onjuistheden 
recht te zetten 

De afsluiting van de weg uit Mesch geeft 
voor de mensen uit Mesch en Nederland een 
omweg van juist gemeten 1418 m enkele 
weg en geen 12 km 

Het IS met het schepenkollege of een 
schepen die de subsidies toekent doch wel 
de gemeenteraad 

Er werd m het regeerakkoord met alleen 
een schepenambt voor de minderheid ge-
kreeerd doch ook een gelijkaardig ambt in 
het OCMW m n het mandaat dat de heer J 
Duysens toegewezen kreeg 

In verhouding tot welke andere doorsnee 
gemeente heeft de Vlaamse gemeenschap 
al meer dan het tienvoudige geïnvesteerd in 
Voeren 

Markovic D. Droeven N. 
Gemeentesekretaris Burgemeester 
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*KB-New Life wordt afgesloten bij Omniver Leven NV, 
verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 1007 

om tak 21 "Leven" te beoefenen (KB 31.05.90 - BS 22.06.90). 

KB-New Life* 
Een nieuw leven voor de 

levensverzekering. 
De Kredietbank heeft een totaal nieuw 

spaar- en verzel<eringsprodukt uitgedacht 
Jat de voordelen van de klassieke levens
verzekering behoudt, maar niet de nade
len. KB-New Life biedt u immers een soe
pele formule waarbij u zelf bepaalt hoe
veel u wilt sparen en wanneer En dit naar
gelang van uw financiële en gezinssituatie. 

De stortingen voor KB-New Life zijn 
binnen het wettelijk stelsel fiscaal aftrek
baar tot een maximum van 62.000fr 
per jaar U kan een bedrag bepalen dat 

wordt uitgekeerd aan uw gezin wanneer u 
mocht komen te overlijden. Dit bedrag kan 
u overigens probleemloos wijzigen tijdens 
uw leven. 

Met KB-New Life geniet u tevens een 
gewaarborgde interest van 4,75%, plus 
de verworven winstdeelneming. Voeg 
daarbij de fiscale aftrekbaarheid en u 

merkt dat u met KB-New Life beslist 
op een hoog rendement mag rekenen. 
Praat er eens over met iemand van de 
Kredietbank. 

Beter met de bank\̂ n hier. 



TeneKOMMyHMKOUMM 

made in "Bell gium. 

Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuw 

communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de 

Sovjetunie deel uit van de v/ereld van Alcatel Bell. 

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een 

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel 

Bell het eerste bedrijf dat een joint venture opricht in 

de USSR in het domein van de digitale 

telecomopparatuur. 

Na verloop van een vijfjarige inloopperiode zal 

deze nieuv/e joint venture jaarlijks 1.500.000 digi

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale 

5400 BCN PABX-lijnen produceren. 

Hiernaast v/erd een overeenkomst ondertekend 

over wederzijdse samenwerking met het oog op de 

ontwikkeling van de telecommunicotie-industrie. 

Telecommunicatie is een belangrijke factor in de 

economische herstructurering van de Sovjetunie. 

Perestroïka via de telefoonkabel, als het ware. 

Communicatie is onze wereld. 

TELECOMMUNICATIE 

A L C A T E L 

BELL 


