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SIEMENS 

Talentvol, omlijst Siemens 
uw kookkunst 

L 
Edele esthetiek, modern koken en 
toch de verleidelijkesmaakvan 
traditionele gerechten bewaren. 

Mettalent brengt de Design Kombi-
ovenvanSiemensditallessamentot 
een schitterend geheel. 

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

Tevens reinigt de Design Kombi-oven 
zichzelf met zijn pyrolyse systeem. 

De Design Kombi-oven van Siemens: 
een lustvoorhet oog,eenonmisbaar 
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 



EERST DIT 

WIJ MOGEN NIET ZWIJGEN 
IJ waren deze week gevraagd om in Me
edelen deel te nemen aan een debat over 
amnestie. En wij bekennen getwijfeld te 
hebben het te doen. Niet dat wij ons te 
goed achten om over deze problematiek 
van gedachten te wisselen maar omdat wij 
niet goed weten wat er nog nieuw kan 
verteld worden over amnestie. De aan
klacht en de eis blijven, de weigering — 
het falen — van de overheid ook. 

Ooit schreef kommentator Manu Ruys 
over deze weigering: ,,Ons hele vocabularium van deernis en 
walg om dit ongelooflijke falen, is sinds lang uitgeput." 

En inderdaad er komt maar geen moedige stap naar 
verzoening, ook niet een halve eeuw na 10 mei 1940, ook niet 
na de wapenstilstand van 1945. 

In Vlaams-nationale kring is het probleem reeds zo vaak 
behandeld, reeds zo vaak bestudeerd, er werd betoogd, er 
werd over geschreven, er werd over gestemd in het parle
ment, er werden hongerstakingen gevoerd, er werden duizen
den handtekeningen verzameld, de bisschoppen schreven 
herderlijke brieven, de koning waagde zich aan een poging 
tot verzoening, „verzoening onder de 
burgers" staat ook ingeschreven in het 
regeerakkoord, enz., enz... 

Men kan zich terecht afvragen wat 
nog voor zinnigs over amnestie kan 
worden gezegd. Dèt was de twijfel over 
een deelname aan het debat. En toch 
hebben wij het gedaan. Omdat over 
onrecht niet mag gezwegen worden, 
omdat het moet herhaald, omdat het 
verlangen naar rechtvaardigheid warm 
moet blijven en levendig gehouden. 

Wij mogen ook niet over amnestie 
zwijgen omdat de repressie zovele klei
ne mensen heeft getroffen, echtgeno
tes en familieleden die in vele gevallen 
niets te maken hadden met het gebeuren. Zij zijn wel heel die 
tijd met de vinger gewezen, overladen met het zwarte odium 
van „als de vader zo was, zal de familie ook zo wel zijn". 
Velen van hen zijn thans reeds overleden maar droegen tot 
hun laatste dag „de veroordeling" mee, zij sloten zich op in 
hun gezin en hun werk omdat het verleden hen achtervolgde 
en bleef knagen. 

Dat dit land deze schande heeft geduld is helemaal 
onbegrijpelijk en wekt walg. Het is een smet die voor altijd op 
dit land zal blijven kleven. Ondertussen behoudt het zich wel 
het recht voor om regimes te veroordelen die het niet nauw 
met mensenrechten nemen, terwijl in eigen land het onrecht 
schaamteloos beleden wordt. 

Men kan zich de vraag stellen hoe het komt dat het al deze 
tijd nooit tot een open en vrank debat over deze problematiek 
is gekomen, dat de regeerders er nooit in gelukt zijn wit-en-
zwart-van-toen te verzoenen. Daar werden verklaringen aller
hande voor gegeven, maar niet voldoende om een weigering 
van amnestie te verklaren. 

Zelfs nu niet, nu wij in een andere tijd leven. Een tijd waarin 
de vijanden van toen de bondgenoten van vandaag zijn 
geworden. Nu de landkaart van Europa zich hertekent, nu de 
koude oorlog door plechtige handtekeningen is beslecht. Nu 
het westen weet dat de Sovjetunie niet meer de tegenstrever 
is maar voedselpaketten behoeft en de machtsblokken hun 
wapenarsenalen afbouwen. Zelfs nu is voor dit land de tijd 
niet aangebroken om onder de restanten van het oorlogsver
leden een streep te zetten. 

Deze hardnekkigheid wordt volgehouden in een beschaafd 
land dat bestuurd wordt door politici die beweren zich door 
het evangelie en door het humanisme te laten leiden. Het is 
niet te begrijpen! 

Als regeringspartij heeft de VU Vlaamse Vrije Demokrater) 
het in deze niet gemakkelijk. Zij laat het daarbij niet en maakt 
van amnestie een werkwoord. Zowel haar ministers als haar 
parlementsleden doen in de Wetstraat wat kan en met 
rezultaat. In tal van dossiers is klaarheid gekomen. Zij moeten 
dit werk volhouden. 

Is na 45 jaar eisen en vragen de grens van de moedeloos
heid niet bereikt? Wij vrezen van wel. En toch mogen wij er 
niet over zwijgen. 

Er worden deze dagen op de Vlaam
se televizie in de reeks over de repres
sie gnjwelijke beelden getoond en on
menselijke verhalen verteld over die 
bewogen periode. Wij die deze sombe
re tijd niet hebben meegemaakt luiste
ren en kijken met verbijstering hoe dit 
allemaal mogelijk is geweest. Het leert 
ons dat in bepaalde omstandigheden 
mensen tot alles in staat zijn en dat, als 
de gelegenheid er zich toe leent, door-
snee burgers tot monsters kunnen uit
groeien. Het is goed dat deze gruwel 
bespreekbaar wordt, alhoewel wij ons 
de vraag stellen of het doel wel de 
middelen heiligt. Worden niet opnieuw 

wonden opengereten die door de tijd waren dichtgegroeid? 
Deze vertoningen zullen echter niet nutteloos zijn wanneer 

de generaties van nu er uit leren, de lessen dat mensen 
manipuleren verfoeilijk is en van alle tijden, dat het ene volk 
niet „groter en beter" is dan het andere, dat ideologieën die 
onderdrukken en overheersen beogen altijd naar mensonte
ring afglijden. En dat het welzijn van de mens niet door 
wapens kan veroverd worden maar door vrede en... mense
lijkheid. 

Een Vlaamse kollaboratie is gegroeid uit het ongenoegen 
tegenover de onderdrukkende Belgische staat, de straf is niet 
gering geweest; om niet te zeggen onmenselijk en in de 
meeste gevallen onterecht. Een land dat niet in staat is dit 
falen goed te maken wekt walg en deernis. Wij zullen er niet 
over zwijgen. 

Maurits Van Liedekerke 
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Vice-premier Hugo Schiltz stelde deze weel< zijn antwoord op Grammens voor, 
Gedaan met treuren en zeuren. Hierin reageert Schiltz heftig en verontwaar
digd op Grammens' Gedaan met geven en toegeven. In dat werk worden de 
Vlaamse politici afgeschreven als dom, baatzuchtig en onbetrouwbaar, wordt 
de federalistische optie van de Vlaamse beweging veroordeeld, en vooral, 
blijft Grammens de Vlaamse jeugd beladen met een masochistisch en 
verlammend verliezerssindroom. WIJ publiceerde verleden week een vooruit
blik op het antwoord van Schiltz. U kunt het volledige werk bestellen via de 
bestelbon elders in dit blad. («oto P. janssens) 

WALTNIEL 
PVV-minister van Ruimtelijke Ordening en 

Huisvesting Louis Waltniel tieeft het bezoek 
gekregen van de Vlaamse Heilige Geest. 
Tijdens het begrotingsdebat in de Vlaamse 
raad pleitte Waltniel voor de afschaffing van 
alle taalfaciliteiten. De vijf Vlaamse raadsle
den die verleden woensdagavond laat nog 
aanwezig waren vielen naar verluidt bijna 
van hun stoel van verbazing. 

De bekering van de PVV-er komt spijtig 
genoeg rijkelijk laat. De PVV heeft er destijds 
mee voor gezorgd dat de faciliteiten er kwa
men. Ze afschaffen bleek sindsdien in het 
Belgische politieke kader een onmogelijke 
zaak. Allerlei grendels, mee aangebracht 
door de PVV, zorgen er bovendien voor dat 
de Vlaamse meerderheid in het parlement 
daar geen verandering meer in kon brengen. 
Dat is de realiteit. 

De VU heeft tijdens de onderhandelingen 
die betreurenswaardige werkelijkheid laten 
formaliseren in de grondwet, in ruil voor de 
voogdij op de gemeenten. Hierdoor kan 
Vlaanderen via de gemeentelijke voogdij het 
tij in de faciliteitengemeenten keren. In 
plaats van als Vlaams minister onrealistische 
oppositietaai te krijten, zou Waltniel in de 
Vlaamse regering beter meewerken om een 
krachtdadig Vlaams beleid mogelijk te ma
ken. 

VB-KLACHT... 
Het Vlaams Blok-lid in de hoofdstedelijke 

raad Van Hauthem heeft klacht neergelegd 
bij de Vaste kommissie voor Taaltoezicht 
tegen VU-staatssekretaris Vic Anciaux. Van 
Hauthem beschuldigt Anciaux ervan de taal
wetgeving te overtreden door een informatie
folder te verspreiden in het Nederlands, het 
Frans en het Arabisch. 

In die folder waarschuwt Anciaux voor het 
gevaar van koolstofvergiftiging in de woning. 
Dit gevaar doet zich vooral voor in vervallen 
huizen, die dikwijls bewoond worden door 
migrantengezinnen en kansarmen. 

Staatssekretaris Anciaux is niet verontrust 
door de klacht. Het is de Vaste kommissie 
voor Taaltoezictit die zal oordelen, verklaar
de ons Anciaux. De VU-staatssekretaris liet 
in de Arabische en Turkse folders wel een 
Nederlandstalige en Franstalige inleiding 
drukken, die er de lezer op wijst een informa
tiebrochure bestemd voor de Arabische in
woners van het Hoofdstedelijk gewest in 
handen te hebben. 

...TEGEN ANCIAUX 
Anciaux meent verder dat het maatschap

pelijk en sociaal aspekt van het probleem 
van doorslaggevend belang is. Uit onder
zoek is immers gebleken d^t Turkse en 
Arabische gezinnen zevenmaal meer risiko 
lopen dan Belgische om te stikken ten gevol
ge van CO-gassen. Bovendien zijn het in de 
Arabische kuituur veelal de vrouwen die bij 
een koolstofvergiftiging de eerste hulp moe

ten toepassen. De kennis van de officiële 
talen in België is echter vooral bij de Arabi
sche migrantenvrouwen zeer gebrekkig of 
onbestaand. 

De gewezen VU-voorzitter stelt ook dat zijn 
informatiefolder in Brussel een groot sukses 
kent en totnogtoe alleen bijval oogstte. De 
eerste druk van 100.000 eksemplaren is 
reeds geruime tijd uitgeput, en er werden 
nog 10.000 eksemplaren bijgedrukt. De 
Vlaamse Wachtdienst, die de Vlaamse huis
artsen in de Brusselse agglomeratie ver
enigt, vroeg Anciaux zelfs om elke aangeslo
ten huisarts eksemplaren van de folder in de 
vier talen op te sturen. 

De Vlaams Blok-mandataris had ook opge
merkt dat de VU de eerste partij zou zijn om 
te protesteren indien een Vlaamse gemeente 
uit de Brusselse rand Franstalige folders zou 
verdelen onder zijn Franstalige bevolking. 
Door ons hierover naar een reaktie ge
vraagd, antwoordde Anciaux dat het inder
daad de VU zou zijn die eerst zou proteste
ren. Maar een vergelijking met de koolstoffol
der gaat volgens de staatssekretaris niet op. 
In het geval van de Franstalige folders in de 
Vlaamse rand ontbreekt immers de sociale 
bekommernis voor de zwakkeren in de sa
menleving. 

Het Vlaams Blok liet zich door de klacht 
tegen Anciaux eens te meer kennen van zijn 

belangrijkste zijde: die van antimigranten-
partij, wat haar mandatarissen en briefschrij
vers ook beweren. Het Vlaams Blok wil 
waarschijnlijk alleen de Belgen waarschu
wen voor de gevaren van koolstofvergifti
ging, en niet de islamgezinnen? 

AS OP ZEE 
Wie dat wenst, kan (alleen in geval van 

overlijden en na krematie) vanaf 1 januari zijn 
as op zee laten verstrooien. De kustgemeen-
ten Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge 
werden als uitvaarthavens gekozen en bepa
len zelf op welke manier zulks moet gebeu
ren. Oostende wil asverstrooiing op zee toe
laten op minimum 200 meter van de kust en 
in de territoriale wateren. De asse moet in 
een oplosbare urne zitten. Zo worden de 
toeristen tenminste niet overdreven veront
rust, en dreigt er ook geen onmiddellijke 
strandvervuiling. 

De verstrooiing moet bijgewoond worden 
door een ambtenaar van de burgerlijke 
stand, waarvoor 2.000 frank zal moeten be
taald worden. Daarbovenop komt de huur
prijs van de boot. Gezien de hoge kosten 
verwacht men niet dat van deze mogelijkheid 
op massale wijze gebruik zal gemaakt wor
den. Toch een mooie diversifikatietip voor 
begrafenisondernemers. 
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DOORDEWEEKS 

Deze week ging in de Vlaamse biositopen de Nederlandse film My blue heaven 
in première. Niets aan de hand, alleen speelt in deze film de Vlaamse 
superheld Koen Wauters, zanger van de razend populaire popgroep Clouseau 
een hoofdrol. Het verhaaltje handelt over de liefde tussen de zoon van snacl<-
baruitbater en de dochter van een Indonesische restauranthouder. 

(foto E. Peustjens) 

EG-VS EEN STRIJD 
De EG-ministers van Buitenlandse Zaken 

besloten de Iraakse minister Tarlq Aziz niet 
te ontmoeten als hij niet eerst een praatje 
gaat slaan met VS-president Bush. Volgens 
heel wat Europese ministers, onder wie Eys-
kens, zou het fout zijn Irak de indruk te geven 
dat het front tussen West-Europa en de 
Verenigde Staten barsten vertoont. Het Ita-
liaans-Spaanse voorstel om een datum met 
Azis af te spreken, maar daar de voora/aarde 
aan te koppelen dat hij eerst naar Washing
ton gaat, werd afgewezen. 

De Amerikanen toonden zich zeer tevre
den over zoveel westerse eensgezindheid. 
VS-minister van Buitenlandse Zaken Baker 
verklaarde dat hij wel vijftien verschillende 
data had voorgesteld voor een bezoek aan 
Bagdad. Irak antwoordde dat een gesprek 
met de VS niet hoeft wanneer de VS dit 
beperkt wil houden tot het voorlezen van de 
Uf^O-resoluties. 

Er bestaat nochtans een tussenweg. Wie 
de Golfkrisis wil oplossen zonder militair 
geweld, zal aan de onderhandelingstafel 
moeten komen. Dat Irak Koeweit moet ontrui
men, staat buiten kijf. Maar daarnaast is er 
nog speelruimte genoeg om een vreedzame 
oplossing mogelijk te maken. Door het Ita-
liaans-Spaanse voorstel af te wijzen miste de 
EG als nieuwe wereldmacht een kans om 
zo'n oplossing dichterbij te brengen. 

GRUWEL IN 
KOEWEIT 

Irak kreeg van Amnesty International een 
gruwelijk mensenrechtenrapport over Koe
weit. Iraakse militairen hebben zich sinds de 
invasie van Koeweit schuldig gemaakt aan 
duizenden arrestaties, honderden ekseku-
ties, kindermoord en 38 foltermetoden. 

Al baseerde zijn gegevens op getuigenis
sen van Koeweiti's en anderen die het land 
ontvluchtten. Een van de meest gruwelijke 
misdaden betreft de moord op meer dan 300 
te vroeg geboren baby's toen soldaten de 
koeveuses plunderden in de ziekenhuizen 
van Koeweit-stad. 

Volgens Irak bevat het Al-rapport niets dan 
verzinsels. 

IN LIBIË 
VU-voorzitter Jaak Gabriels en senator 

Hans De Belder zijn vertrokken naar Libië. 
De eerste berichten waren alvast hoopge
vend: uit Libië bereikten ons positieve signa
len, die erop kunnen wijzen dat het VU-duo 
een onderhoud zal hebben met Kadhafi. 
Hoewel de eigenlijke reden van het bezoek 
een uitwisseling van ideëen is over de politie
ke sistemen in België en Libië, doen hard
nekkige geruchten de ronde als zou de VU-

delegatie kans zien de gegijzelde familie 
Houtekins-Kets vrij te krijgen. 

Bij een bezoek aan het enkele jaren gele
den door de VS gebombardeerde verblijf van 
Kadhafi, nu omgetoverd tot een nationaal 
monument, schreef Gabriels Nooit meer oor
log in het bezoekersboek. 

DE MAIZIERE 
De vroegere DDR-premier Lothar de Mai-

zière heeft ontslag genomen uit de Duitse 
regering en als ondervoorzitter van de kris-
tendemokratische CDU. de Maizière besloot 
hiertoe na de aanhoudende geruchten ever 
zijn betrokkenheid bij de beruchte Oostduit-
se staatsveiligheid Stasi. Het weekblad Der 
Spiegel had geschreven dat de Maizière 
indertijd als advokaat in de DDR met de Stasi 
had samengewerkt. 

De gewezen Oostduitse premier ontkende 
ooit informant van de Stasi geweest te zijn of 
geldelijke of andere beloningen van de Stasi 
ontvangen te hebben, de fVlaizière ontkende 
niet dat hij kontakten met de Stasi had. Als 
advokaat en jarenlang verdediger van men
sen die het in de DDR met de overheid aan 
de stok hadden, kan het bijna niet anders dat 
hij kontakten met de Stasi gehad heeft. De 
vraag is of deze kontakten dermate belas
tend waren dat de eerste (en laatste) niet-
kommunistische premier van de DDR er 
politiek voor moet boeten. 

ARISTIDE 
Jean-Bertrand Aristide kwam als overwin

naar uit de stembus voor de Haïtiaanse 

presidentsverkiezingen. Daarmee komt de 
charismatische linkse priester, de kandidaat 
van de armen, aan de macht. De verkiezin
gen verliepen deze keer vrij geweldloos. 

Dat was tenminste al een verbetering in 
vergelijking met 1987, toen er eveneens 
gepoogd werd via verkiezingen een stap in 
de richting van een echte demokratie te 
zetten. Aanhangers van de verdreven dikta-
tor „Baby Doe" Duvalier en militairen scho
ten toen gewoon kiezers van een stemlokaal 
weg met 34 doden als resultaat. 

Toch verliepen de verkiezingen nog vrij 
chaotisch. De stembiljetten, de inkt of ander 
noodzakelijk materiaal arriveerden niet tijdig 
in bepaalde stemlokalen, wat lange rijen 
wachtenden opleverde. Om iedereen in de 
mogelijkheid te stellen zijn stem uit te bren
gen, bleven de stemlokalen langer dan voor
zien open. 

MARTENS ONTMOET 
MAJOR 

Op de Europese top van Rome was het 
bekende gezicht van IJzeren Dame Marga-
reth Thatcher vervangen door het jongens-
gezichtje van de nieuwe Britse premier John 
Major. De nieuwkomer stond na tien jaar 
Thatcher dan ook in het centrum van de 
belangstelling. 

Bij zijn kennismaking met premier Martens 
liet Major naar verluidt uitschijnen dat men 
na tien jaar premierschap wel eens aan 
verandering toe was. Een blunder van for
maat: Martens zelf is immers aan zijn elfde 
jaar als premier bezig en op dit moment de 
nestor van de EG-regeringsleiders. 
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KORTWEG 

• Naar aanloicilng van hun dertigste 
huweli{k$vei^aardag mocht ons vor
stenpaar verleden weekend de f e-
Hcttaties in ontvangst nemen van 
bl}na 20,000 fans. Fablola werd ge
huldigd voor de aandacht die ze 
altijd heeft i>esteed aan de sociaal 
minder bedeelden. En ze had zelfs 
een Nederlands teks^e uit het hoofd 
geleerd. 

• De partijraad van de vu-viaamse 
Vrije Demokreten duidde voor de 
opvolging van Frans Baert Patrick 
Ailewaert aan als nationaal te 
koöpteren senator. 

• De Raad van State gaf de BRT 
gelijk in de zaak Buyie. Volgens de 
staatsraden, die tegen zeer uitzon
derlijk tegen het adwies van de audi
teur ingingen, had de BRT gelijk 
Buyie te ontslaan wegens „overtre
ding van de voorschriften Inzake 
vorm en inhoud van het radiofoer-
naal". BRT-joemalisten zijn ambte
naren, en die moeten gehoorzamen. 

• De gemiddelde algemeen di-
rekteur in een Belgisch groot be
drijf, krijgt een totale bezoldiging 
van zo'n tien miljoen per jaar. Dat is 
heei wat meer dan parlementsleden 
of ministers! 

• Het Gentse kaffee en brouwerij De 
Hopduvel bracht een nieuw alkoho-
larm bier op de markt, het De Haen» 
tje. Voorlopig is het De Haentje een 
bestaand bier met een gelegenheld-
st^iket, maar daar zal verandering in 
komen. 

B Paula D'i4ondt st^de haar derde 
migrantenrapport op. Daarin stelt 
ze dat een ver doorgedreven inte
gratiebeleid makro-ekonomisch 
heei wat voordeten oplevert. De 
Belg, de migrant en de fiskus zou
den er beter van worden. Ekstra 
investeringen en verhoogde inspan
ningen in het onderwijs vormen de 
sleutels. 

• Jan Schodts, gewezen hoofdre-
dakteur van het VTM-nleuws en, in 
een verder verleden ook chef Dui
ding op de BRT, gaat de uitzendin
gen voor derden van de CVP {Chrts-
tendemokratische Omroep) verzor
gen. Daarnaast wil CDO ook uitpak
ken met een Miss België. De verve-
teëmmlng van de CVP Is begonnen. 

• Volgens een studie van de We
reldbank en het Internationaal Mo
netair Fonds Is uitgebreide ekono-
m^A» hulp aan de S^vfeMInie 
zinloos omdat het ekonomisch sis-
teem van dat land kompleet in dui
gen ligt door inefficiëntie en verwar
ring. 

VANDEMEULEBROUCKE EN 
DE EUROPESE TOP 

Vorig weekeinde kwam de Europese 
Raad van staatshoofden en regeringslei
ders samen op de Top in Rome. Met 
Europarlementslid Jaak Vandemeulebrou-
cke overliep de WIJ-redaktie de resultaten 
van deze Europese Top. 

• Hoe beoordeelt u de resultaten van de 
Europese Top in Rome? 

„De Ipterministeriële konferentie nam een 
aantal gunstige princiepsbeslissingen die 
moeten leiden tot betere en meer efficiënte 
Europese samenwerking. 

Zo zijn positief te noemen dat de Europese 
Politieke unie tegen 1 januari 1993 zal gerea-
lizeerd worden. Ook worden stappen gezet 
naar de realizatie van de Europese Monetai
re Unie. Een pluspunt is ook de uitbreiding 
van de bevoegdheden van het Europees 
Parlement. 

Anderzijds betreur ik de trend tot de ver
steviging van de rol van de Ministerraad. 
Deze oligarchische besluitvorming wordt op 
basis van de nota Kohl-Mitterand nog verder 
uitgebouwd en blijft ontsnappen aan de de-
mokratische kontrole. Op die manier zal de 
Europese Gemeenschap in haar wetgeven
de bevoegdheden nog verder vervreemden 
van het zo met de lippen geprezen Europa 
van de burger en blijft het demokratisch 
verlies steeds toenemen." 

• Werd er voldoende aandacht besteed 
aan de vele regio's binnen Europa? 

„Wat inzonderheid de deelneming van de 
regio's aan de Europese besluitvorming be
treft stel ik vast dat enkel „akte werd geno
men van het bestaan van federale lidstaten 
(Duitsland en België) die belang hechten aan 
regelingen waarbij rekening wordt gehouden 
met de bevoegdheden van bepaalde regio
nale instellingen voor bepaalde onderdelen 
van het Gemeenschappelijk beleid. 

Voor de VU is deze akteneming een eei ste 
en al te schuchtere start naar de volwaardige 
deelneming van de regio's aan de Europese 
toekomst. Juist deze deelname zou het pro
bleem van het demokratisch tekort in de 
Europese instellingen kunnen korrigeren. 
Bovendien is enkel een konkrete deelname 
van de regio's een waarborg voor een meer 
efficiënt werkende Europese Gemeen
schap." 

• Minister Schlltz heeft toch een voorstel 
geformuleerd om daar wat aan te doen. 

„Inderdaad, ik kan volledig instemmen 
met een beslissing van de Belgische Minis
terraad, genomen op voorstel van Minister 
Schiltz en Moureaux, om in de toekomst de 
zes Belgische afgevaardigden in de Minister
raad als volqt te zullen samenstellen: 

-vijf leden van de federale regering -i- één lid 
voor de Executieven op alle Ministerraden. 
- drie leden van de federale regering en drie 
leden voor de Executieven wanneer de te 
behandelen onderwerpen behoren tot de 
eksklusieve domeinen van Gemeenschap
pen en Gewesten. 
- vier leden van de federale regering en twee 
leden voor de Executieven indien de te 
behandelen domeinen gemengde bevoegd
heden aanbelangen." 

• De andere Vlaamse partijen In het Euro
pese Partement spannen zich niet erg In 
om de belangen van de regio's te verdedi
gen. 

,,0p dat vlak moet ik vooral de hypokrisie 
van de CVP aanklagen wanneer het erop aan 
komt de regio's daadwerkelijk te verdedigen 
in het Europees kader. 

Enerzijds bepleit de voorzitter van de 
Vlaamse Executieve, Gaston Geens: 
- de inschrijving van het subsidiariteitsbegin
sel in de Europese Verdragen op basis van 
de unie, de lidstaten en de regio's. 
- de effektieve deelneming van de regio's via 
een raad van de regio's; 
- de rechtstreekse toegang van de regio's tot 
het Hof van Justitie. 

Deze amendementen werden woordelijk 
ingediend door d^ VU zowel tijdens de Assi-
sen in Rome als via het Europees Parlement. 
De Vlaamse Christendemokraten verwier
pen die amendementen in tegenstelling tot 
een aantal van hun Duitse kollega's. 

Ook de SP-leden van het Europese Parle
ment venwierpen deze amendementen. 
Helemaal hallucinant is de houding van het 
Vlaams Blok. EP-lid Karel Dillen verwierp 
samen met zijn Le Pen-kollega's de vier VU-
amendementen. 

Volgens Dillen moet hierbij Vlaanderen 
volkomen afgesneden worden van de Euro
pese dimensie, hetgeen helemaal in de lijn 
ligt van de ideeënwereld van de rechtse 
fraktie in het Europees Parlement." 
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REPLIEK 

PERSSPIEGEL 
De studentenberoering en de 
misterieuze verschuiving van 
het bendedossier houden ons 
fn het binnengebeuren. Europa 
met de opening van de î onfe-
rentle van Rome beheerste het 
voorpian van de itommentaren, 
met echter ooit een reeics be-
denidngen naar de weerslag er
van op onze eigen toekomst. 
(W.V.B.) 

De Standaard 
Geeft een wat genuanceerde opstelling 

rond de beroering die ontstond bij de 
plannen over de hervorming van de uni
versitaire wetgeving. 

„Sommige reakties getuigen ool< van een 
gebrek aan gevoeligheid voor de echte maat
schappelijke problemen in het onderwijs. 
Over het feit dat de helft van de studenten in 
het eerste jaar mislukt, spreekt niemand. Of 
een oriënteringsproef het ideale antwoord 
daarop is, is een vraag. Maar voor men neen 
zegt, zou men zich het best eerst over het 
probleem van de mislukkingen buigen. 

Er worden apokaliptische taferelen ge
schetst over het mogelijk antidemokratize-
rend effekt van een oriënteringsproef. Een 
arbeiderskind dat een negatief advies krijgt, 
zal vlugger afgeschrikt worden, zo luidt het. 
Niemand merkt op dat van het mislukken van 
de helft van de eerstejaars wel eens eenzelf
de schrikkingseffekt kan uitgaan." 

Het van langsom onbegrijpelijker gedoe 
rond het bendedossier dat van Dender-
monde naar Charleroi wordt overgeheveld 
ontlokt bij Paul Goossens de vraag: „Moe
ten er hier bepaalde belangen worden 
toegedekt?". 

,,ln deze chaotische staat is er nog altijd 
een riante toekomst voor vertalers en tolken. 
Zo zal ten behoeve van het gerecht zeer 
binnenkort een bundel van ongeveer 
400.000 pagina's uit het Nederlands in het 
Frans moeten vertaald worden. Wetende dat 
de privé gemiddeld 30 fr. per regel, eksklu-
sief een BTW-tarief van 19 pet. rekent, kan 
men de kostprijs van deze operatie op vele 
tientallen miljoenen becijferen. Niemand die 
zich daar echter druk over maakt, want veel 
meer dan een (duur) randaspekt is het niet. 

Het is slechts het prijskaartje dat aan het 
nieuwste misterie van de Bende van Nijvel 
hangt. Meer dan 5 jaar na de heel bloedige 

tot dusver onopgeloste feiten nam de ge
rechtelijke overheid een beslissing die op het 
allergrootste onbegrip stuit. In het allergroot
ste geheim oordeelde de Gentse Kamer van 
Inbeschuldigingstelling gisteren dat het Een
dedossier naar Charleroi verhuist. Onder
zoeksrechter Troch en het parket van Den-
dermonde die tot dusver al enkele opmerke
lijke resultaten hadden geboekt, worden 
,,ontlast". 

Iedereen die met het dossier vertrouwd is, 
noemt het een onbegrijpelijke en onverant
woorde beslissing. Zou het dan toch waar 
zijn dat er hier andere belangen op het spel 
staan die alleen in Charleroi kunnen toege
dekt worden?" 

HET BELAHC 
YANLIHBURC 

Mark Plate! onderstreept dat men zich 
niet moet beroezen aan de Euroforie. Voor 
Brussel krijgt een ongeordend Europa een 
zware invloed met direkte weerslag op de 
Vlaamse situatie. 

,,Europa heeft nu al grote delen van de 
leefstad Brussel voor de eigen mensen on
toegankelijk gemaakt, heeft nu al van de 
Brusselse wijken dode wijken gemaakt waar 
dagelijks leven alleen nog tijdens de werkda
gen en binnen kantooruren kan, maar dan 
wel in een vreemde taal. Bewust wordt een 
stad geofferd aan de wellust van het dure 
beton, bewust wordt een stad geofferd aan 
de grootheidswaanzin van enkelen die in 
datzelfde Brussel niet wonen en er zeker niet 
leven. 

Eisen dat Brussel eerst zichzelf weer ver
plicht een menselijke stad te zijn, een werve
lende gemeenschap waar iedereen echt kan 
leven, is geen enggeestige bekrompenheid. 
Het is wel een bewust ingaan tegen de Euro
forie, die vandaag ook in de Vlaamse salons 
,,in" is." 

trends 
Rond het jaar van de Europese Regio's 

zet Chris Rogiers op een rij wat men zou 
kunnen doen om Europa dichter bij de 
Europese volkeren te brengen. 

, , 1 . Europese zusterregio's 
Zoals de Europese gemeenten onderling 

een vruchtbaar netwerk van kontakten heb
ben opgebouwd, kan hetzelfde gestimuleerd 
worden op het niveau van de regio's. Deze 

uitwisseling kan op kultureel, ekonomisch of 
wetenschappelijk vlak plaatsvinden. 

2. Europese senaat der regio's 
Een inspraakorgaan dient over een ge

zicht, een plaats en bevoegdheden te be
schikken. De verkiezing van een Europese 
senaat der regio's is hieromtrent de beste 
waarborg. Maar bovendien kan de diskussie 
tussen Brussel en Straatsburg over de zetel 
van het Europees parlement worden ogpe-
lost. Men komt tot een tweekamerstelsel op 
Europees vlak. 

3. Interregionale beleidsprogramma's 
De Europese instanties kunnen binnen 

hun brede waaier van bevoegdheden beleid
sprogramma's lanceren, waarbij de interre
gionale samenwerking hoofdprioriteit is. Er is 
reeds het Interreg-programma dat kan wor
den geaktiveerd. 

4. Simbolische evenementen 

Op domeinen die het brede publiek aan
spreken zoals sport, kuituur, muziek, gastro
nomie, spel kan in samenwerking met de 
media en in het biezonder de regionale 
Europese TV-stations (CIrcom) een reeks 
simbolische elementen worden opgezet. Wat 
Schotland en Wales al decennia lang preste
ren om zich als regio te profileren, in takken 
zoals voetbal en golf, dient nu ook aan 
andere regio's te worden gegund." 

De klachten van Jozef Oeieu over onvol
doende kulturele interesse in het nieuwe 
Vlaanderen slaan zeker niet op VU-Euro-
peaan Gunter Pauli. Onder de titel „Mo
zart: de eerste Europeeër" brengt hij har
monie in de verhouding Vlaanderen-Euro-
pa op. 

,,Wie anders dan Wolfgang Amadeus Mo
zart heeft de kans gekregen zich te laten 
inspireren door de komposities uit alle regio
nen, door de speeltechniek van de beste 
musici en door de klankvariëteit van de 
prachtige instrumenten die vandaag nog 
steeds Europa kenmerken. 

Het is dan ook dank zij een Europeeër als 
Mozart dat wij ons eigen kultureel patrimo
nium kunnen herontdekken. Inderdaad, de 
studie van de drie reizen van de familie 
Mozart doorheen zes Vlaamse steden van de 
Zuidelijke Nederlanden geven ons een beeld 
van het uitzonderlijke dat Vlaanderen aan te 
bieden heeft en wat wij al te geregeld be
schouwen als de evidentie zelf. Groot gewor
den dank zij de bijdragen van de Europese 
regio's, groot gebleven omdat hij de Europe
se regio's en Vlaanderen in het bijzonder 
verplicht hun eigen kultuurschatten en verle
den te valoriseren zoals hij het toen deed." 
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408 MIUARD VOOR 
VLAANDEREN 

N
A de algemene uiteenzetting 
van VU-fral<tieleider Paul Van 
Grembergen, waarover wij vori
ge week berichtten, l<wam - als 
eerste in een lange rij VU-spre-
kers - Walter Luyten aan het 
woord bij de bespreking van 
„Buitenlandse en eksterne aan
gelegenheden". Hij brak een 
lans voor het Europa van de 
Regio's en verdedigde met 

gloed de federalistische gedachte. Luyten: 
„De Raad van de Regio's wordt belangrijk in 
Europa, als uiting van de rijkdom, de ver
scheidenheid van de Europese regio's. Het 
Franse jacobinisme en centralisme hebben 
200 jaar lang de zeven volkeren in Frankrijk 
onderdrukt. Thans zal ook Frankrijk de regio 
Corsica en andere moeten erkennen, zoals 
vele andere Europese volkeren zullen wor
den erkend. Gelukkig zal in het toekomstig 
Europa de wet niet langer alleen gedikteerd 
worden door kolossen zoals Frankrijk en 
Duitsland. De eigenheid van eenieder moet 
worden gerespekteerd, zo eenvoudig is dat." 

KWALITEIT VAN HET 
ONDERWIJS 

Bij de bespreking van „onderwijs en vor
ming" wees Luk Vanhorenbeek op de groei
ende kloof tussen BTW-ontvangsten en on
derwijskosten, wat tot een toenemende roep 
om méér financiële middelen moet leiden. 
„Wellicht kan dit tekort in de zeer nabije 
toekomst gefinancierd worden door de volle
dige ristornering van het „kijk- en luister
geld" aldus Vanhorenbeek, die er nog op 
wees dat - wat sommigen ook beweren - deze 
volledige terugbetaling niet nadelig is voor 
de Vlaamse Gemeenschap. 

Hij betreurde nog dat de besparingsin
spanningen vooral het universitair onderwijs 
en het hoger onderwijs van het lange type 
treffen, en dat de humane vakken. 

Nelly Maes benadrukte de grote nood die 
er bestaat aan kwaliteit in het onderwijs. De 
financiële herwaardering van het lerare-
nambt juichte zij toe, maar dat alleen volstaat 
niet. „ Wij blijven ook wachten op een ernsti
ge inspanning inzake lerarenvorming, inzake 
kontakten met de praktijk in het bedrijfsleven 
en beroep, inzake behoorlijke inspraak in het 
schoolleven en inzake een aangepast sta
tuut", aldus Nelly Maes. 

Zij was verder nog van oordeel dat de 
fiskale basis, waarop de toekenning van 
studiebeurzen is gebasseerd, in feite on
rechtvaardig is. Een studieloon zoals in Ne
derland, eventueel aangevuld met een stu
dielening, vond zij een betere metode. 

OVER BRT EN VTM 
Bij de bespreking van het mediabeleid 

laakte André De Beul de „woordbreuk" van 

De Vlaamse Raad besprak een 
week lang zijn begroting voor 
1991. Ze werd vrijdagavond 
goedgekeurd. Er worden voor 
376,1 miljard aan inkomsten 
voorzien en voor 407,9 miljard 
aan uitgaven, zodat iiet tekort 
31,8 miljard bedraagt. Teveel, 
zeggen de kritici, want men 
moet rekening houden met de-
budgetteringen. Volgens voor
zitter Geens komt de basis van 
de financieringswet niet in het 
gedrang. Het onderwijs slokt 
bijna de helft van het budget 
op, en daarvan wordt 86% be
steed aan lonen. 
Het Milieu- en Natuurfonds 
krijgt een toelage van 9,4 mil
jard frank. Daar bovenop ko
men nog de inkomsten uit de 
milieuheffingen en de normale 
begrotingskredieten. Er wordt 
dus enige ruimte vrijgemaakt 
voor het milieubeieid. Op voor
waarde natuurlijk dat het geld 
ook goed besteed wordt. 

de heren Van Rompuy (CVP) en Chevalier 
(SP) die hun ontwerp-dekreet over de BRT, 
in tegenstelling met alle afspraken, door de 
Kommissie hebben bejaagd, op een ogenblik 
dat noch de VU, noch de PVV aanwezig 
konden zijn. 

Hij maakte brandhout van dit ontwerp-
dekreet, dat bol staat van zware onvolko
menheden en dat hij van een bedroevende 
kwaliteit achtte. 

De Beul wil het advies van de Raad van 
State over de VU-amendementen, en beloof-

Volgens Luk Vanhorenbeek is de vol
ledige overdracht van het kijk- en 
luistergeld niet nadelig voor Vlaande
ren. 

de de tandem CVP-SP een grondig open
baar debat over de BRT begin 1991. 

Ten slotte pakte hij de dubbelhartige CVP 
nog eens ekstra aan: „De CVP-voorzittergaf 
in een interview toe dat de CVP oorspronke
lijk de oprichting van VTM wilde, uit onge
noegen met de BRT, maar dat de CVP niet 
verantwoordelijk is voor de ontsporing van 
de VTM-pretfabriek. Je moet maar durven!" 

KULTUREEL 
OVERLEVEN 

„ Wij zitten opgescheept met een kultureel 
overlevingsbeleid", aldus André De Beul bij 
de kultuurbegroting. „Een werkelijke kuituur-
politiek kost meer geld dan nu wordt inge
schreven. Onze kulturele akkoorden met het 
buitenland lijden onder een gebrek aan mid
delen. Hetzelfde geldt voor de beeldende 
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WETSTRAAT 

ting. Hij scheni<t op die terreinen dus „blau
we wijn" en werd door Paul Vangansbeke 
verzocht bij die wijn wat meer sociaal water 
te doen. 

Hij gelooft bijvoorbeeld niet in de demokra-
tisering van de golfsport, waaraan de minis
ter een uitgebreide nota wijdde. 

Inzake huisvesting blijven de beschikbare 
middelen ontoereikend, en ze gaan hoofdza
kelijk naar Antwerpen, Gent, de grote agglo
meraties en woonnoodgebieden. 

VEILIGER VERKEER 
Frieda Brepoels pleitte voor een algemene 

herziening van de wet van 1962 op de 
stedebouw en ruimtelijke ordening. Zij be
treurde het ontbreken van een volledig juri
disch instrumentarium voor de bescherming 
van ons monumentaal erfgoed. Samengaan 
van monumentenzorg met ruimtelijke orde
ning is een goede zaak voor onze leefomge
ving. 

Bij de bespreking van „openbare werken 
en vervoer" gaf fraktieleider Van Grember-
gen een pluim aan minister Sauwens voor 
zijn vernieuwend beleid. „De minister ging 
als eerste bewindsman in tegen de bestaan
de trend om steeds méér grote openbare 
werken uit te voeren. Hij koos voor een 
veiliger verkeer". Op zijn beurt prees Her
man Candries de minister voor de kwalitatie
ve benadering van de problematiek. Als 
Mechelaar pleitte hij voor het vestigen in die 
stad van de Vlaamse Vervoersmaatschappij. 

Bob Van Hooland pleitte voor de uitbrei
ding van een aantal „ronde punten", die de 
verkeersveiligheid bevorderen, voor goede 
wegmarkeringen, meer fietspaden en de no
dige geluidsschermen. 

VLAAMSE EKONOMIE 
Bij de bespreking van de begroting van 

Ekonomie, Energie en Tewerkstelling kregen 
die betrokken ministers De Batselier en De 
Wulf enkele goede punten van 2de VU-
sprekers. 

Paul Vangansbeke prees de ruime moge
lijkheden tot vorming en bijscholing. Hij 
maakte zich echter zorgen over de te ver
wachten immigratiegolven uit Oost-Europa, 
maar ook uit Frankrijk bijvoorbeeld, en het 
feit dat de vakbonden daarbij een al te grote 
vinger in de pap hebben. 

Herman Candries verwees naar het feit dat 
Vlaanderen een eigen dienst voor buiten
landse handel krijgt: „ Vlaanderen Is dé grote 
uitvoerder binnen ons land. Onze eigen 
dienst mag de Belgische fouten niet overne
men. Hij moet veel selektiever zijn, prioritei
ten leggen en aksentverschuivingen moge
lijk maken ten voordele van de kleine onder
nemingen die geen eigen eksportdienst heb
ben." 

ECHT MILIEUBELEID? 
Bij de bespreking van de begroting ,,Leef

milieu en natuurbehoud" kreeg minister 
Kelchtermans heel wat kritische kanttekenin
gen bij zijn grootse plannen, die vooralsnog 
in het words-words-words stadium blijven 
steken. 

Bob Van Hooland vroeg om de aanleg van 
gemeentelijke rioleringen financieel aan te 
moedigen. Hij vroeg ook aandacht voor de 
recyclage van plastiekstoffen. 

Jan Caudron en Etienne Van Vaerenbergh 
namen het gloedvol op voor de belangen van 
de Vlaamse gemeenten, die ingevolge het 
nieuwe afvalstoffenplan met een reeks nieu
we taken en ekstra-uitgaven worden gekon-
fronteerd. Zij kunnen niet anders dan die 
bijkomende kosten op de burgers af te wen
telen. Vandaar hun pleidooi voor een ge
meentelijk MINA-fonds, waaruit de gemeen
tebesturen moeten kunnen putten voor mi
lieu-investeringen in de sektoren van de 
afvalverwerking en van de rioolwaterleidin
gen. 

kunsten, voor een volwaardig museumdek
reet, voor treffelijk georganiseerde archeolo
gische opgravingen. Ik heb de indruk dat een 
aantal leden van de Eksekutieve hien/an niet 
overtuigd is." 

Herman Lauwers kloeg het feit aan dat de 
indeksering van basis- en werkingskosten al 
jaren niet doorgevoerd wordt, terwijl de kos
ten aanhoudend stijgen. Bij tjesparingen op 
de koepels moet men oog hebben voor de 
kleinste, meestal niet-partijgebonden koe
pels. Voor de jeugdsektor blijven de midde
len ontoereikend. 

Jan Loones besprak enkele toeristische 
aspekten van de Vlaamse kultuurbegroting. 
Het Vlaams Kommissariaat-Generaal voor 
Toerisme is nog veel te Belgisch gericht. Hoe 
kan er dan sprake zijn van een aktieve 
promotie van de specifiek-Vlaamse toeristi
sche troeven? 

GOED EN MINDER GOED 
De minister van Binnenlandse Aangele

genheden heeft al goede en minder goede 
punten gekregen van de gemeentebesturen. 
Hij richtte een Vlaams Gemeentefonds op en 
werkte nieuwe kriteria uit, en dat wordt 
geapprecieerd. Zijn ontwerpdekreet op het 
administratief toezicht wordt dan weer als te 
centralistisch en betuttelend ervaren, 

Luk Vanhorenbeek beklemtoonde dat de 
VU een absoluut voorstander is van het 
verruimde Investeringsfonds, maar waar
schuwde voor een overhaaste invoering op 1 
januari 1991. Er moet echter nog een oplos
sing worden gevonden voor de grotere inves-
teringswerken, want die worden nagenoeg 
onmogelijk zolang het Investeringsfonds niet 
méér middelen krijgt. 

Etienne Van Vaerenbergh vindt het 
Vlaams Gemeentefonds een goede zaak, 
maar kloeg het feit aan dat de Vlaamse 
Regering al te gemakkelijk lasten afwentelt 
op de gemeentebesturen. Daarom diende hij 
een voorstel van dekreet in tot oprichting van 
een gemeentelijk MINA-fonds. 

Hij kloeg ook het feit aan dat de OCMW's 
overbelast worden omdat de sociale zeker
heid faalt. Het zou voor Vlaanderen al een 
goede zaak zijn als deze sociale zekerheid 
gesplitst zou worden. 

Bob Van Hooland pleitte voor een beter 
management in de overheidssektor: „Door 
professionalisering kan met de politisering 
enigszins terugdringen. Er moet een einde 
komen aan de ongebreidelde groei van over
heidsdiensten. Er moet naar meer kwaliteit 
gestreefd worden. Begeleiding zal daarbij 
nodig zijn." 

BLAUWE WIJN 
Minister Waltniel (PVV) is bevoegd voor de 

Vlaamse Ruimtelijke Ordening en Huisves-

Voigens Paul Vangansbeke schenkt 
minister Waltniel te veel blauwe wijn 
op iiet vlak van de ruimtelijke orde
ning. 

IVlIchel Capoen ten slotte overliep bondig 
het ganse milieubeleidsplan van de Vlaamse 
Regering. Inzake het mestdekreet beklem
toonde hij dat er, samen met de mestbank, 
ook doeltreffende mestvenwerkingssyste-
men moeten geïnstalleerd worden. 

WIJ — 21 DECEMBER 1990 10 



KLEUR BEKENNEN 
HET HOUVAST VAN DE SP 

O
MDAT politiek in dit landje een 
samenspel van vele meningen 
IS, en de partijkongressen ook 
de weg naar de volgende stem
busgang aanwijzen, zal WIJ de 
verschillende kongressen in 
een minireeks behandelen Als 
eerste komt de SP aan bod 
Waarnemers verwachtten dat 
een nieuwe Vandenbroucke-lijn 
in het SP-beleid zou getrokken 

worden Dit is met gebeurd De SP klampt 
zich vast aan haar stokpaard, het sociaal 
beleid Echt vernieuwende ideeën werden 
met gestemd Met dit kongres zetten de 
Vlaamse socialisten zich echter schrap te
gen Verhofstadt, die eerder zijn PVV in oen 
nog liberaler vaarwater duwde 

STILLEVEN 
De SP beschouwt het als haar taak bij 

uitstek om het Sociale Zekerheidsstelsel te 
verdedigen Het belang hiervan zal volgens 
haar toenemen, omdat het stelsel, onder 
meer door de demografische evolutie, onder 
druk zal komen te staan Uiteraard is dit een 
essentiële taak voor een socialistische partij, 
maar de SP gaat veel verder hierin Het 
Sociale Zekerheidsstelsel kan voor haar 
nauwwelijks enige wijziging ondergaan Het 
dient versterkt en verbeterd te worden door 
de financiering ervan te waarborgen, de 
reglementering eenvoudiger te maken, door 
,,klantvnendelijkheid en doorzichtigheid, 
door rechtvaardigheid in bijdragen en uitke-
nngen en door een Charter van de sociaal 
verzekerde" 

De sociale rechten wil de SP ook opgeno
men zien in de grondwet, waarmee ze het 
voorstel van gewezen VU-senator Blanpam 
onderschrijft 

Ook de rol van de overheid in het Sociaal 
Zekerheidsstelsel moet gelijk blijven Enkel 
ziet de SP een uitbreiding van deze taak naar 
de sektor van de kinderbijslag waar de staat 
ter vervanging van de huidige versnipperde 
fondsen, een algemene en eenvormige tege
moetkoming moet voorzien Deze is voor alle 
bevolkingsgroepen hetzelfde en wordt be
taald uit belastingsgelden Ook hier vinden 
we aansluiting bij VU-voorstellen voor fiskali-
zering van (delen van) de sociale zekerheid 

De eigen taak van de sociale zekerheid 
beperkt zich dan tot de klassieke arbeidsge
bonden stelsels bescherming bij loon- of 
inkomensverlies omwille van leeftijd, ziekte, 

invaliditeit, beroepsziekte, arbeidsonge
schiktheid, onvrijwillige werkloosheid of na 
met-frauduleus failliet voor zelfstandigen De 
sociale verzekering moet nog steeds op 
individuele basis worden georganiseerd, 
maar nieuw is dat bij de bepaling van de 
hoogte van de uitkeringen ook rekening 
gehouden wordt met de leefsituatie, zeg 
maar gezinssituatie 

Teer punt in elke toekomstvisie op de 
Sociale Zekerheid is de financienng Door de 
vergrijzing en de ontgroening van de bevol
king wijzigt de verhouding bijdragebetaler-
s/uitkenngsgerechtigden binnen het Sociaal 
Zekerheidsstelsel De SP wil bovendien dat 
de bijdragen tot het stelsel verbonden blijven 
aan de arbeid, de bijdragebasis blijft het loon 
en alle bijkomende voordelen Zo wordt ook 

De jongste maanden kon poli
tiek Vlaanderen zich verheugen 
op een drukke kongresaktivi-
telt. De VU legde in mei al de 
isasis voor haar Toekomstplan. 
Onlangs tooide de CVP zich 
met groene sjaaltjfes en tracht 
Agaiev haar marksistlsch eko-
nomisch programma bij te 
schaven. Dan was het de beurt 
aan de PW om een ultra-Übe-
raal programma voor de jaren 
negentig vast te leggen. De SP 
sloot de rif met haar sociaal 
kongres. 

het gebruik van maaltijdcheques betreurd, 
terwijl SP-mimsters zelf de beslissingen mee 
goedkeuren) Door deze vrij strikte stellmg-
name moeten er dus uitwegen voor de toe
komstige financierbaarheid van het stelsel 
worden gezocht 

Het voorgestelde nationale eenheidsstel
sel van kinderbijslagen moet volledig gefi
nancierd worden door de opbrengst van de 
belastingen De vervangingsinkomens moe
ten m principe volledig door bijdragen wor
den gefinancierd De gezondheidszorgen 
door beiden 

Voor het geheel van de Sociale Zekerheid 
pleit de SP voor gezamenlijke verantwoorde
lijkheid van werkgevers, werknemers en 
overheid, waarbij de financiële inbreng van 
de overheid in een vast basisbedrag wordt 
gegoten Tegenover deze financiële inbreng 
wil de SP voortaan ook wel inspraak van de 

overheid in het beheer van het stelsel plaat
sen 

ZUILGETROUW 
Wanneer het op het beheer en de werking 

van het Sociale Zekerheidsstelsel aankomt 
blijkt eens te meer de zuilverbondenheid van 
een partij als de SP Het parlement mag dan 
wel een ,,Kaderwet Sociale Zekerheid" aan
nemen — die ook onderwerp moet zijn van 
een sociaal akkoord — daarna moet er een 
maksimale autonomie tot stand kunnen ko
men Dit betekent onder meer dat de Alge
mene Beheerskomitees, waarin de sociale 
partners en de ziekenfondsen een overwicht 
behouden, zelf uitvoenngs- of aanvullingsbe-
sluiten ter bekrachtiging kunnen voorleggen 

De beheersing van de uitgaven blijft in de 
eerste plaats een aangelegenheid van de 
partners en de ziekenfondsen Verder wor
den uitkeringen uitbetaald door de over
heidsinstellingen of door de meewerkende 
organisaties (vakbonden en mutualiteiten) 
En spelen de vakbonden en de mutualiteiten 
ook in de dagdagelijkse organisatie van de 
Sociale Zekerheid een belangrijke rol Zij 
moeten de sociale verdediging van de ge
rechtigden ten volle organiseren 

Een nieuwigheid in het SP-programma is 
het zogenaamde „Charter van de Sociaal 
Verzekerde" Op basis hiervan zou het stel
sel eenvoudiger en opener moeten worden 
gemaakt Zo wordt er gepleit voor eenvormi
ge termijnen waarbinnen beslissingen moe
ten worden genomen en uitgevoerd, informa
tieplicht voor de administraties diskretie-
plicht en inzagerecht Ook steunt de SP nu 
blijkbaar het VU-idee tot oprichting van so
ciale buro's op lokaal vlak waar voor alle 
sektoren informatieve en administratieve 
dienstverlening aangeboden wordt 

Het SP-kongres legde ook een vrij om
vangrijk sociaal programma voor de jaren 
negentig vast Ook hienn vinden we klassie
ke, maar gematigde, sociale eisen terug 
Onder het motto ,,Voorkomen is beter dan 
genezen" wordt een band gelegd met het 
tewerkstellingsbeleid, het onderwijs, de kwa
liteit van het leven, en zelfs het verkeersbe
leid (ongevallenpreventie) en het milieube
leid (algemene gezondheid) Zo wordt de 
,,arbeidsekologie" een aktiepunt bij uitstek 
voor de SP Werknemers wil zij steunen en 
beschermen om initiatieven te nemen wan
neer gezondheid en milieu door het bedrijf 

O 
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MAATSCHAPPIJ 

worden bedreigd Het programma doet ech
ter geen uitspraak over de houding van de 
partij wanneer hierdoor arbeidsplaatsen op 
de tocht komen te staan 

Het belang van Europa wordt daarenbo
ven onderkend en konkreet gemaakt in een 
duidelijk aktieplan De Sociale Zekerheid 
blijft voor de SP overigens een bij uitstek 
nationale materie De regels voor de finan
ciering en de uitkeringen moeten overal op 

dezelfde wijze toegepast worden Een fede-
ralizering van (delen van) het stelsel wordt 
uitgesloten 

Het ziet er naar uit dat de SP, wellicht als 
gevolg van de vervaging van haar profiel 
waaraan alle traditionele partijen lijden, zich 
m de jaren negentig terug op vertrouwd 
terrein wil begeven De nadruk komt hierbij 
te liggen op het beheer van de sociale sektor, 
eerder dan op hervormingen 

Positief IS in elk geval dat de partij een 
aantal aspekten van de nieuwe politieke 
kuituur tot de hare maakt Zwaktepunt van de 
sociale voorstellen blijft de financierbaar
heid Deze wordt vrijwel beperkt tot kosten
beheersing binnen de sektor Een budgettai
re en fiskale uitwerking ontbreekt Hiervoor 
zal er allicht een andere politieke partij in 
toekomstige koalities aan te pas komen 

Stefan Ector 

ADVERTENTIE 

DEZE WEEK IN KNACK 
TWINTIG KERSTGESPREKKEN 

met onder meer 

HugoSchilIf 
De vice premier van de Volksunie en zijn partij staan voor een levensbelangrijk jaar 

lukt het met die derde faze, of met'' 

Tony Vandepulte 
De direkteur generaal van het VBO verkiest een zakelijke aanpak van de 

sociaal ekonomische problemen „Ook de vakbonden zijn nu pragmatisch " 

Dagboek van een gijzelaar 
Een van de Belgische gijzelaars in Bagdad was zo goed een dagboek bij te 

houden van zijn belevenissen Hoe was het leven daar echt'' 

Carl Huvberechts 
De Vlaamse klimmer Carl Huyberechts had de eerste Belg op de Everest kunnen zijn 

HIJ faalde kort voor de top Het diepmenselijke verhaal van zijn klim 

Muammar Kadhafi 
„Ik heb het allemaal voorspeld," zegt de gewezen boeman van het Midden-Oosten 

De Golf knsis, de ineenstorting van het kommunisme 
Wat zit er nog meer in zijn hoed'' 

Llias Freij 
Een Palestijn die ruim twintig jaar burgemeester van Bethlehem is, 

IS sowieso een biezonder mens 

Luciano ^ab^o 
De grote Italiaanse kunstenaar van het Arte Povera stelt regelmatig tentoon in ons land 
Knack volgt Luciano Fabro daarbij op de voet Een burgerdienst voor de Kunst in Brussel 

Laurie Anderson 
Sinds haar onlmoeling met cineast Wim Wenders mijmert en zingt Laurie Anderson 

over engelen Maar ze weet ook iets over boeren, muziek en Amerikaans fatsoen 

Armand Pien 
Is Armand Pien met pensioen'' Officieel ja In werkelijkheid houdt hijzijn kantoor bij 

het KMI nog altijd bezet 

l-rankv Van der Eist 
De Pajot Franky Van der Eist droeg hel Westvlaamse Club Brugge in 1990 naar de 

Belgische voetbaltitel Krijgt hij straks ook de Gouden Schoen '> 
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SOCIAAL 

TUSSEN BELGISCH VERDRIET 

EN VLAAMSE HOOP Toekomstplan 
Voor Vlaanderen 

„Sociaal en federaal" luidde het in de 
vroegere VU-ondertiteling Het sociale ele
ment — de zorg voor de medemens, de roep 
om een rechtvaardige herverdeling van het 
inkomen, de strijd voor individuele en kollek-
tieve grondrechten, het opnemen voor rech
telozen vindt m het zes-pijler-programma 
van de Vlaamse Vrije Demokraten zijn plaats 
onder de noemer Welvaart en Welzijn Niet 
voor mets plaatste het voorbije VU-kongres 
te Leuven het ekonomisch handelen in funk-
tie van welzijn en kwaliteit „Tegemoet ko
men aan materiele en niet-materiele behoef
ten en met aan de groei-obsessie" zo heette 
het in de kongresteksten 

VLAAMSE HOOP 
De begrotingbespreking in de Vlaamse 

Raad was voor de VU-traktie van Paul Van 
Grembergen aanleiding om de visie van de 
VU-Vlaamse Vrije Demokraten op het 
Vlaams Welzijnsbeleid toe te lichten 

Volgens de VU-vertegenwoordigers in de 
kommissie Welzijn en Gezondheid, Walter 
Peeters en Herman Lauwers, beweegt het 
Vlaams Welzijnsbeleid zich tussen Vlaamse 
Hoop en Belgisch Verdriet 

Positief IS de stijging der middelen die aan 
het welzijnsbeleid besteed worden (van 12,7 
miljard in 1981 tot 34,2 miljard in 19911) 
Onder meer als gevolg van het bewustwor
dingsproces bij personeel en betrokkenen 
krijgt de welzijnszorg vandaag meer en meer 
maatschappelijke belangstelling Ook op de 
bonus-zijde moet de grote aandacht die de 
Vlaamse Raad aan de welzijnszorg besteedt 
geschreven worden 

Tijdens deze legislatuur werden verschil
lende belangrijke dekreten goedgekeurd 
dekreet inzake adoptiediensten, het dekreet 
inzake het Vlaams Fonds voor Integratie van 
Personen met een Handikap, het dekreet 
inzake de bijzondere jeugdbijstand Stuk 
voor stuk wetgevend werk dat het Vlaamse 
welzijnslandschap een nieuwe vorm geeft 
Daarnaast was er m de Vlaamse Raad aan
dacht voor beleidsnota's inzake bejaarden
beleid, het migrantenvraagstuk, de zuigelin
gensterfte 

Alhoewel de Vlaamse Gemeenschap 
slechts een beperkt aantal hefbomen van het 
beleid m handen heeft kan volgens de VU-
woordvoerders „met ontkend worden dat de 

Vlaamse Gemeenschap, duidelijk blijk geeft 
van een zekere beleidsvernieuwing De 
Vlaamse Welzijnszorg heeft zich een eigen 
imago opgebouwd aandacht voor behoef-
tengerichte eerstelijnszorg, nieuwe werkvor
men zoals begeleid wonen, afstappen va de 
gerechtelijke aanpak in de bijzondere jeugd
zorg, de evolutie naar ekstramurale zorg " 

BELGISCH VERDRIET 
Ondanks deze,.Vlaamse Hoop" blijft er in 

het welzijnsbeleid nog een flinke portie Bel
gisch verdnet te bespeuren gebrekkige fi
nanciering enerzijds, politisenng, bezetting 
van kabinetten en administratie door verte
genwoordigers van belangengroepen, ver-
zuilng en versnippenng anderzijds 

De gebrekkige financiering moet voor een 
groot deel op rekening geschreven worden 
van de manke bevoegdheidsverdeling Het 
sociaal beleid werd met als een volledig 
pakket aan de Gemeenschappen overgedr-
gen De VU-fraktie is dan ook van oordeel dat 
voor een samenhangend en vernieuwend 
welzijnsbeleid de federale herschikking en 
een Europese basisnormenng van de sociale 
zekerheid onafwendbaar zullen blijken We 
kunnen daarbij enkel maar verheugd zijn dat 
nu ook een belangrijke organisatie zoals de 
Bond voor Grote en Jonge Gezinnen deze 
stelling mee ondersteunt 

Daarnaast echter blijft het Vlaams Wel
zijnsbeleid nog te veel beperkt tot een zuiver 
erkennings- en subsidienngsbeleid met een 
gebrek aan planning en beleidsvisie Dit leidt 
tot een versnippenng van middelen en voor
zieningen waarbij de verzuiling ook hier een 
meer dan storende faktor vormt 

Lauwers en Peeters zijn van oordeel dat 
het verzuilingsdebat — ook inzake de wel-
zijnssektor — sereen en behoedzaam moet 
gevoerd worden „Tot onze spijt moeten we 
echter vaststellen dat de financiering van 
vernieuwende, pluralistische initiatieven, 
vaak kleinschalige eerstelijnsvoorzieningen, 
erg onzeker en broos is Voor deze initiatie
ven moet dringend een duidelijk en vaste 
subsidiering worden uitgewerkt'" 

Een van de meest bruikbare uitgangspun
ten voor dergelijke ontzuiling is te vertrekken 
vanuit kleinschalige plaatselijke samenwer
kingsverbanden (n V d r de evolutie inzake 
de organisatie van de thuiszorg moet echter 
op dit vlak weinig goeds verhopen) en het 
centraal stellen van de rol die de Openbare 
Gentra voor Maatschappelijk Welzijn dient te 
spelen 

Tenslotte meent de VU-fraktie dat het 
voorbije Welzijnskongres een aanzet kan zijn 
tot het uitwerken van een geïntegreerd 
Vlaams Welzijnsbeleid Wij wachten met 
aandacht op de beleidsnota die de minister 
hierover in de Vlaamse Raad zal neerleggen 

Koen Van Caimere 

— De tekst van de perskonferentie ,,Vlaams 
Welzijnsbeleid" kan verkregen worden bij het 
fraktieserketariaat van de VU-fraktie in de 
Vlaamse Raad, Natieplein 2, 1000 Brussel, tel. 
513.99.50 tst 139 
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SAMENLEVING 

BEGRIP EN VERDRAAGZAAMHEID 
In de periode rond Kerstmis worden gere

geld boodschappen over vrede en verdraag
zaamheid de wereld ingestuurd. Het zijn 
uitingen „van goede wil" ten aanzien van 
prangende maatschappelijke problemen of 
oproepen tot meer begrip, meer overleg, 
minder agressie. 

In ,,Vlaamsvoelende" milieus wordt ook 
de ,,amnestie"-vraag rond de kerstperiode 
telkens herhaald. Voor ouderen is het een 
emotionele, haast simbolische vraag naar 
het herstellen naar het onrecht dat hen werd 
aangedaan. Sommige jongeren anderzijds 
ondervinden nu nog financiële gevolgen van 
straffen die over hun grootouders werden 
uitgesproken. 

Wij echter zijn na 1950 geboren en kwa
men dus zelf met de repressie niet in aanra
king. Andere - programmatorische - redenen 
brachten ons bij de VU. Het is slechts door 
de verhalen en getuigenissen te horen, dat 
we die oude Vlaamse eis ,,amnestie" leer
den kennen en trachten te begrijpen. 

Inderdaad, ,,begrijpen". Want veel heeft 
met,,begrip" te maken. Begrip voor mensen 
die in oorlogsomstandigheden meenden hun 
gemeenschap en Vlaanderen te kunnen die
nen door verantwoordelijkheid op te nemen, 
ook tijdens de bezetting; begrip voor mensen 
die in die omstandigheden hun hoop stelden 
op bewegingen die nadien - al dan niet 
terecht - beschuldigd werden van kollabora-
tie; begrip voor hoe mensen in een oorlog 
trachten te overleven; begrip voor hoe men
sen maar ,,mensen" zijn en blijven. En 
vooral begrip voor het feit dat zij om eerher
stel vragen, dat de ,,afrekening" nu lang 
genoeg heeft geduurd. 

Dat is de grondhouding waardoor wij deze 
eis voor,,amnestie" hebben leren begrijpen: 
het is een humane daad die de getroffenen 
hun eer en hun rechten terugschenkt zonder 
telkens opnieuw en 45 jaar na de feiten de 
schuldvraag te willen stellen. 

De amnestie-kwestie, of noem het beter 
,,eerherstel" is vandaag echter een simbo-
lenstrijd tussen links en rechts geworden. 

Het getuigt van eenzijdige verontwaardi
ging begrip te vragen voor het oorlogsverle
den, maar tegelijkertijd zelf geen begrip te 
kunnen of willen opbrengen voor de traag
heid van het integratieproces van de migran
tenbevolking, de draak te steken met plura
lisme en overdraagzaam te zijn ten over
staan van al diegenen die het konservatisme 
niet delen. 

Dit dient de amnestie-uit-edelmoedigheid 
niet! Het maakt de amnestie-vraag opnieuw 
tot een politieke diskussie over de schuld
vraag. 

Ook andersom is er inkonsekwentie. Wie 
pleit voor begrip en verdraagzaamheid ten 
overstaan van minderheden, welke ook, zou 
minstens de grootmoedigheid moeten heb
ben het repressie-dossier te sluiten en eer-

Kersttijd is een tijd van bezinning. De tijd voor liet wisselen van boodschappen 
over vrede en verdraagzaamheid. (foto R. szommer) 

herstel te verlenen aan deze mensen, zonder 
hun verleden goed of af te keuren. Die vraag 
wordt niet meer gesteld! 

Het hele vraagstuk kan slechts opgelost 
worden als partijen en groepen stoppen er 
een diskussie van te maken over gelijk of 
ongelijk, over juist of fout... 45 jaar geleden. 

Voor ons is de klassieke amnestie-eis 
vandaag een vraag geworden naar het slui
ten van dossiers en het verlenen van eerher
stel, wetend dat er in het verleden fouten 
gemaakt zijn, zowel door zogenaamde 
,,zwarten" als door zogenaamde ,,witten". 

Soms uit wraak, soms uit lijfbehoud, soms 

uit opportunisme, soms uit politieke overwe
gingen... maar alleszins aan beide kanten 
zijn sommigen te ver gegaan. Tussen zwart 
en wit zit heel veel grijs... 

45 jaar later willen wij die nuances hun 
rechten geven uit menselijkheid. Het zou de 
zogenaamde ,,linkerzijde" van het politieke 
spektrum sieren ook in dit dossier verdraag
zaamheid en openheid te betonen. Want met 
recht of rechtvaardigheid heeft dit dossier al 
lang niets meer te maken. Wel met humanis
me. 

Herman Lauwers, Jan Loones, 
Frieda Brepoels 

VU-volksvertegenwoordigers 
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SOCIAAL 

EEN NACHT IN DE BUIK VAN BRUSSEL 
„Kussentjes!" zo betitelden destijds onze 

l<inderen die Italiaanse gevleesde deegknob
bels in tomatensaus! Maar nog nooit zag ik 
er zo'n dampend bad van, als die maandag
avond, 17 december, in het Centraal Station 
te Brussel. 

De kou beet en de wind waaide fel met de 
laatste treinreizigers in de hal aan 't Kanler-
steen. 

Grauw en in mekaar gedoken, wachtend 
en starend: mannen en enkele vrouwen. 
Zoals in een Dickens-verhaal kwamen ze van 
overal toe. In 't totaal een 50-tal met de 
meest verscheiden jassen en mutsen. 
Scouts uit Jette sleepten twee kookketels bij 
en een reeks plastieken schotels. „Operatie 
Thermos" noemen ze hun aktie. 

27 NOVEMBER 1891 ~ 
Volgend jaar zal de wet ter beteugeling 

van de landloperij en de bedelarij een eeuw 
oud zijn. De Rijksweldadigheldskolonies, 
zoals ze in een vertaald 19e eeuws ambtena
ren-Nederlands heten, ,,herbergen" zo'n 
700-tal daklozen in Merksplas, Wortel en St.-
Hubert. 

België is in de Europese gemeenschap 
nog de enige staat die zijn daklozen ,.op
sluit" en ze als landlopers en bedelaars 
betitelt. Destijds werd, mede op initiatief \/an 
de VU en bij de wet van 8 juli 1976, het 
bestaansminimum ingevoerd, leder OCMW 
moet er dus voor zorgen dat elkeen op het 
betrokken gemeentelijk grondgebied ,,ge
vestigd" wordt en aan zijn normale levens-
trekken komt... 

EEN BAD VOOR 20 F T 
Een alleenstaande ontvangt zo via de 

gemeenschapssolidariteit 17.648 fr. per 
maand en een echtpaar 23.531 fr. Maar met 
veel tegenslag kom je daar niet ver mee. 

Johny, afkomstig uit Aalst, spoelde aan in 
Brussel. Hij is geboren op 12 december 1946 
en was verhuizer van beroep. Toen ging het 
niet meer. Iets in zijn rug. Zijn vrouw trok er 
van door, zo vertelt hij. Hij kon zijn apparte
ment niet meer betalen. Nu is hij op den dool 
tussen de Brusselse stations en de grootwa
renhuizen. Nee, naar een tehuis wil hij niet 
meer. Daar zat hij al heel zijn jeugd. Hij ziet 
er toch proper uit. 

Johny kan ,,bij mensen" een bad gaan 
nemen voor 20 fr., maar moet dan ook wat 
helpen in het restaurant. De overschot delen 
zij met hem. En ja, slapen doet hij boven de 
verluchtingsroosters van Brussel-Centraal. 
Nee, hij klaagt niet. 

De ravioli van de scouts is warm en als hij 
iets voelt kan hij bij Artsen zonder Grenzen 
terecht... 

Stations en metro's: 
nachten. 

pleisterplaats voor daklozen tijdens de lange koude 
(E. Peustjens) 

KINDEREN VAN ONS 
VOLK 

Claude Lauwerier (draaier — geboren 21 
oktober 1945), Jaak Bertrand (chauffeur — 
geboren 10 september 1942), Filip Klein 
(schrijnwerker — geboren 29 mei 1961), 
Etienne Schwirtz (handlanger — geboren 10 
maart 1967) enz... enz... 

,,Schrijf onze naam maar op. Kunt ge voor 
ons iets doen?" 

Ik noteer wel 50 namen! Een appartement, 
dat op een beetje trekt, kost 12.000 fr. — een 
bemeubelde kamer 8.000 fr. Ik kom pas uit 
de gevangenis, mijnheer, 'k Mag bij mijn 
familie niet meer binnen. Als ik geen woonst 
heb word ik niet ingeschreven bij de gemeen
te. Ben ik niet ingeschreven, krijg ik geen 
steun. 

En zo draaien Pascale, Pierrot, Juul, Leon, 
Janusz-de-Pool en Jakke-de-Limburger hun 
rondjes. Aan allen is wat te kort. Ze drinken 
te veel. Ze zijn te nerveus, te depressief of te 
agressief. Ze zijn het Noorden kwijt en berus
ten in hun lot tussen de ravioli-van-de-scouts 
en een doktersonderzoek van Artsen zonder 
Grenzen in 't weggedoken lokaal van Brus
sel-Centraal. In Brussel-Noord kijken zij naar 
de jongere ,,garde", die lawaaierig door de 
stationshal loopt. Ook zonder werk, maar 
driest en voor een deel op stelen uit. 

CHOSEKE 
En daar komt Choseke uit Strombeek-

Bever aangestapt met haar kortgerokte 
vriendin. Wat vrouwelijke fleur tussen het 

NMBS-marmer en de Beaubourgbuizen van 
Brussel-Noord. Zij zat in De Stella en daar 
hebben ze ,,hare portefeuille" gepikt. Nu, 
met zo'n wijdopen rieten tas kon dat ook 
moeilijk anders in dit midden. Wij naar de 
stationspolitle. Grote vraag: ,,Waar is het 
juist gebeurd?" Choseke weet het niet... 
Heeft dat belang? Maar natuurlijk! Brussel-
Noord is gelegen én op Schaarbeek én op 
St.-Joost-ten-Node. Bovendien is de station-
spolitie slechts bevoegd tot aan de stations
deuren... „Mijnheer de Politieman, hebt gij 
geen foto's van vroeger-gepakte dieven?" 
— ,,Ja, maar dat helpt toch niets... het zijn 
allemaal dezelfden..." 

EEN VORMELOZE HOOP 
En dan beluisteren we de stationsverhalen 

over: dagdieven en gauwdieven, te weinig 
personeel en taalproblemen... Tenslotte be
gint de ondervraging. En zo hoor ik dat 
Choseke in feite Godelieve heet. Ja, ja... 
Burgemeester Soens heeft ze ook nog ge
kend . Haar troebele oogkens (' n beetje rekla-
me voor Stella Artols!) kijken ons na;.. 

Tussen plastieken zakken, als 'n levend 
monument van Rodin, zit Roger, ooit gebo
ren in St.-Truiden. Filosofisch zucht hij be
rustend: „Ze zal het nooit leren...". 

We rijden nog eens langs Brussel-Cen
traal, 't Is nu bijna 3 uur in de morgen. De 
poorten zijn er dicht. En in 'n vormeloze hoop 
ligt, op wat karton, Jean te slapen (of is 't 
Charel?) voor de hoofdingang! Met de 
hoofdstad-van-Europa aan zijn voeten... 

Willy Kuijpers, 
Senator 
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VL. BLOK ZWICHT 
VOOR LE PEN 

O
p de agenda van de plenaire 
vergadering van het Europaes 
Parlement te Straatsburg stond 
vorige week het verslag van de 
Italiaanse Kristen-Demokraat 
Emilio Colombo over de grond
wettelijke grondslagen van de 
Europese Unie. 

Belangrijk omdat het Parle
ment er nauwgezet in aangeeft 
hoe de toekomstige Europese 

Unie konstitutioneel gestalte moet krijgen. 

RECHTSTREEKS 
De Regenboogfraktie was niet zo gelukkig 

met dit verslag. Europees Federalisme 
steunt volgens Colombo op slechts twee 
pijlers: de burgers en de staten. De rol van 
de regio's in het Europees besluitvormings
proces wordt opengelaten. Colombo ver
meldt het regionaal feit alleen maar in de 
Toelichting, maar dat heeft geen enkele 
waarde. 

Jaak Vandemeulebroucke diende dus na
mens de Regionalistische Fraktie drie amen
dementen in die de rol van de regio's in 
Europa nader omschrijven. 

Regio's die nu reeds in hun Lidstaten over 
(grond)wettelijke bevoegdheden beschik
ken, moeten in het institutioneel kader van 
de Unie opgenomen worden om zo recht
streeks te kunnen meewerken aan de Euro
pese integratie. Eenvoudiger gezegd: 
Vlaamse Regering en Vlaamse Raad moeten 
rechtstreeks, zonder de Belgische Staat als 
tussenschot, met de Kommissie kunnen on
derhandelen over alle Europese wetgeving 
waarvoor zij in Vlaanderen bevoegd zijn. 

Vandemeulebroucke wou ook dat de huidi
ge Raad van Ministers uitgebreid wordt met 
de vertegenwoordigers van alle (grond)wet-
telijke regio's. In de Transportraad bijvoor
beeld een zetel op de eerste rij voor Joiian 
Sauwens, in plaats van een zitje achter de 
rug van de nationale Verkeersminister. 

HOF VAN JUSTITIE 
Tenslotte verdedigde de Regenboogfrak

tie ook de rechtstreekse toegang van de 
regio's tot het Hof van Justitie. Regio's die de 
Europese wetgeving niet of onvolledig uit
voeren moeten door het Hof gesanktioneerd 
kunnen worden. 

Drie essentiële elementen voor de tot
standbrenging van een Europa van volkeren 
en regio's! Zonder dat verdwijnen de regio's, 
de simbolen van de Europese verscheiden
heid, in het niets en verwordt Europa tot een 
anoniem en kil amalgaam, waarbij de Euro
pese rijkdom, de-eenheid-in-verscheiden-
heid, geen kans meer krijgt. 

Ook de Groenen hadden dat begrepen. 
Hun amendementen gingen wel niet zo ver 
als deze van de Regenboog. Zij wilden enkel 
een Raad van Regio's met advizerende be
voegdheid. Maar daarmee waren ze dan ook 
samen met de Regionalisten de enigen om 
het Jakobijns gedachtengoed te verwerpen. 

Je houdt het voor onmogelijk. 
De partij die anderen beticht 
van laksheid en ontrouw, die 
beweert als enige het Vlaams-
nationaal gedachtengoed uit te 
dragen en te verdedigen, stem
de vorige week In de persoon 
van haar voorzitter Karel Dillen 
vier amendementen weg, drie 
van Jaak Vandemeulebroucke 
en ééntje van de Groene frak
tie, die tot doel hadden de deel
name van de regio's en volke
ren aan het Europees besluit
vormingsproces te waarbor
gen. Dillen volgde daarmee 
braafjes het stemadvies van 
staatsnationaiist J.M. Le Pen. 
Zeg dus nooit meer Technische 
Koördinatle van Rechts. Zeg 
gewoon Rechtse (Jakobijnse) 
fraktie. 

GEEN WOORDEN... 
We vroegen een hoofdelijke stemming op 

onze amendementen. Want de voorbije 
maanden probeerden de traditionele politie
ke groepen met verbale krachtpatserij het 
regionalistisch gedachtengoed te claimen. 

De komputer spuide ellenlange stemlij
sten. Wat bleek: socialisten, kristen-demo-
kraten en liberalen verwierpen eensgezind 
de regionale deelname aan het Europees 
integratieproces. Daarmee stonden ze met
een op dezelfde lijn van de Rechtse Fraktie 
van J.M. Le Pen, die even unaniem, VI.BIok-

De Rechtse fraktie van J.M. Le Pen 
verwierp de voorstellen om de regio's 
beter te vergetenwoordigen. 

voorzitter Karel Dillen inbegrepen, de regio
nale amendementen van Vandemeulebrou
cke verwierp. Mister ,,Europe", Leo Tinde-
mans, vond het niet eens nodig de stemming 
bij te wonen... 

Alleen de Groene Fraktie betuigde vol
mondig én eensgezind haar steun aan Van-
demeulebrouckes amendementen. Daar kan 
Ludo Dierickx nog een puntje aan zuigen... 

...MAAR DADEN 
Dillens houding hoeft ons natuurlijk niet te 

verwonderen. Politologisch onderzoek leer
de ons al langer dat het VI. Blok niets te 
maken heeft met het volksnationaal ideeën
goed. Dillens partij teert op het misnoegen 
van de modale kiezer en buit om schaamtelo
ze en on-etische wijze het migrantenpro
bleem uit. Redelijke en langdurige oplossin
gen zijn aan het VI. Blok niet besteed. 
Demagogie des te meer. 

Wat ons betreft is hiermee nog maar eens 
bewezen dat het Vlaams-nationalisme alleen 
door de VU-Vlaamse Vrije Demokraten wordt 
uitgedragen. Het VI. Blok daarentegen ver
kiest rechtse solidariteit boven een konse-
kwente verdediging van de rechtstreekse 
aanwezigheid van Vlaanderen in Europa. 
Goed dat te weten! 

Bart Staes 
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VLAMINGEN IN DE WERELD 
WILLEN KIESRECHT 

De vzw Vlamingen in de Wereld heeft een 
voorstel klaar om kiesrecht te verlenen voor 
Belgen die m het buitenland verblijven Voor 
het verlenen van dit kiesrecht worden heel 
wat elementen aangebracht 

Op dit ogenblik zijn er landgenoten die 
doelbewust voor een loopbaan in het buiten
land kiezen en anderen die om beroepsrede
nen tijdelijk m het buitenland dienen te 
verblijven Deze mensen hebben dus ons 
land met definitief verlaten Gezien de huidi
ge kommunikatiemogelijkheden zijn de Bel
gen in het buitenland goed op de hoogte van 
het politieke gebeuren in ons land Zij, die in 
het buitenland verblijven en tevens hun na
tionaliteit behouden maakten een doe'be-
wuste keuze Verder blijken deze landgeno
ten te zorgen voor nuttige zakelijke en kultu-
rele kontakten voor onze ekonomie, die sterk 
op het buitenland is afgestemd Daarom ook 
de vraag van deze landgenoten om stem
recht te verwerven 

Om dit te verwezenlijken is een herziening 
van enkele grondwetsartikelen nodig Dit Kan 
echter binnen de huidige grondwetsherzie
ning gerealizeerd worden 

Het door Vlamingen in de Wereld uitge
werkte ontwerp heeft als hoofddoel aan de 
Belgen die hun verblijfplaats in het buiten-

Vakbel ontving een delegatie van de Stich
ting Kultureel Centrum Suriname De delega 
tie bezocht de stad Gent en ook Vakbel 

De Stichting, gevestigd in de Surinaamse 
hoofdstad Paramaribo, is een mterkultureel 
platform voor alle kulturele uitingen in Suri
name Beide partijen ondertekenden een 
intentieverklaring om elkaar als bilateiale 
partners te beschouwen op basis van het 
Surinaams-Belgisch Kultureel Akkoord uit 
1975 

Binnen hun doelstellingen en m de geest 
van het akkoord werd het projekt ,,Open 
boek voor Suriname" gestart en dit loopt tot 
Pasen 1991 

Suriname kampt als Nederlandstalig land 
met een tekort aan degelijke Nederlandstali
ge literatuur bij gebrek aan middelen en 
omdat het jaren van de buitenwereld was 
afgesneden door de inmiddels opgeheven 
diktatuur Het projekt voorziet in een inza-
melaktie van Nederlandstalige boeken om
kaderd door Sunname-avonden De aktie wil 

land hebben stemrecht te verlenen Hiermee 
sluit ons land zich aan bij de andere lidstaten 
van de Europese Gemeenschap 

ONTWERP 
Het ontwerp is gebaseerd op het bestaan

de Kieswetboek en op de wet betreffende de 
Europese verkiezingen Tevens werd voor 
studenten die om studieredenen in de onmo
gelijkheid verkeren om zich naar een stem
bureau te begeven de mogelijkheid voorzien 
om bij volmacht te stemmen Dezelfde maat
regel IS voorzien voor kiezers die op de dag 
van de stemming in de onmogelijkheid ver
keren het stembureau te bereiken 

Wil men het kiesrecht bezitten dan dient 
men via de diplomatieke of konsulaire post 
waarvan men afhangt een aanvraag in te 
dienen bij het biezonder kiesbureau Dit 
bureau stelt het kiesregister op en houdt het 
bij voor de Belgen die in het buitenland 
verblijven 

Uiterlijk zestig dagen voor een verkiezing 
moet de aanvraag tot inschrijving toekomen 
op de diplomatieke of konsulaire post Van
daar gaat het dossier naar Buitenlandse 

de Nederlandse taal uitdragen en ijveren 
voor een Nederlands Gemenebest, Sun-
naamse kunstenaars aanbevelen m Vlaan
deren en een bijdrage leveren aan de ontwik
kelingssamenwerking 

Wie boeken, platen en kassettes wil 
schenken kan dat in 40 depots verspreid 
over de vijf provincies Bij Vakbel is een 
depotlijst beschikbaar zodat men weet waar 
men in eigen streek terecht kan Ook logistie
ke schenkingen worden in dank aanvaard 

Financiële giften waarmee Suriname zich 
ook zelf literatuur zal aanschaffen zijn met de 
vermelding ,,Gift Open boek voor Suriname" 
welkom op rek 435-0264229-81 van VIC die 
ervoor fiskale attesten aflevert 

Op aanvraag biedt Vakbel een volledig 
infopakket over het projekt aan dat zowel als 
promotie- en als edukatief materiaal geschikt 
IS bij het innchten van een Sunname-avond 

Voor inlichtingen is er de Infofoon Vakbel 
vzw Jean-Pierre Roosen, Limburgstraat 900, 
Gent Tel 091-23 01 36 (24 uur op 24) 
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Zaken en daarna naar Justitie Deze stuurt 
het naar het kiesbureau Dit bureau stelt de 
lijst van kiezers vast en zendt een uitreksel 
naar de diplomatieke en konsulaire posten 
en vervolgens een volledige lijst van de 
ingeschreven kiezers 

BIJ weigering tot inschrijving is er een 
procedure van beroep voorzien Men dient 
wel zijn woonplaats voor de betwistingen 
omtrent verkiezingsaangelegenheden in Bel
gië te kiezen 

De verkiezing gebeurt per brief die naar 
het biezonder kiesbureau dient gestuurd met 
de vermelding van de identiteit In de praktijk 
zijn er dne bnefomslagen een met een 
stembiljet voor de Kamer, een voor de Se
naat en een derde die voormelde omslagen 
en een formulier met de identiteit van de 
kiezer bevat 

De Belgen in het buitenland krijgen in 
pnncipe 24u meer de tijd om hun stem uit te 
brengen Dit wil zeggen dat de stembrieven 
slechts om 13u de dag volgend op de verkie
zingen dienen toe te komen 

De telling gebeurt in afzonderlijke telbu
reaus Sankties op het met uitbrengen van 
een stem is voor de Belgen in het buitenland 
met voorzien 

ADVERTENTIE 

HOTEL - RESTAURANT 

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

Gastronomie in 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 zi|n i 
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EKOFRONT 

TOERISME TEGEN 
OF MET NATUUR? 

Joernalist Jan Huyghe in gesprek met kamerlid Jan Loones over het toch wel delikate onderwerp „Natuur en 

Toerisme: oorlog of vrede?". 

O
NDER de noemer Natuur en 
Toerisme: oorlog of vrede? 
bracht interviewer Jan Huyghe 
heel was aspekten te berde: de 
provinciale toeristische belas
ting, de wijziging van de ge
westplannen, planschadever-
goeding, golfterreinen, toeristi
sche discipline of gedragskode, 
waterwinning in de duinen, enz. 

Huyghe stelde vooraf dat 
Loones geen ,,on-verantwoordelijkheid" kan 
aangewreven worden. Opgegroeid in een 
Horeca-familie en met broers, zusters, neven 
en nichten die van het toerisme leven, istiij 
immers ook belanghebbende partij. 

dat resoluut de natuur-kaart trekt, terwijl 
anderzijds het ACV-Koksijde wel pleit voor 
waterwinning in Ter Yde te Oostduinkerke. 

LIPPENDIENST 
Jan Loones acht het echter wel noodzake-

li)k dat de natuur, als zwakste schakel van de 
toeristische industrie, een betere bescher
ming verdient dan momenteel voorzien op de 
gewestplannen. 

Hij haalde ook uit naar gezagsdragers en 
overheidsinstanties die de natuur enkel een 
,,lippendienst" bewijzen.,,Iedereen heeft de 
mond vol over bescherming, maar als het er 
op aan komt, keert men zijn tong", aldus 
Loones. Hij verwees in dat verband naar het 
ACV-Verbond Oostende-Veurne-Diksmuide 

vu-Volksvertegenwoordiger 
Jan Loones heeft in een ixmi-
end vraaggesprelc met Joerna-
Hst Jan iluyghe uit Veume en-
l(eie opmerkelijke standpunten 
verwoord voor een harmonieus 
samengaan van toerisme en 
natuur, zonder dat de natuur 
daarbij het hach|e inschiet. 
Loones kondigde een voorsta 
tot dekreet aan, waarislj (voor
lopig) niet meer In duinen zou 
mogen gebouwd worden, on
geacht of deze in een bouwzo
ne g^egen zijn of niet. 
Het gesprek dat in het gemeen
tehuis van Oostduinkerke door 
een 70-tai belangsteüenden 
werd bijgewoond, was een ini
tiatief van de Volksunie-afdelin
gen Koksijde, Oostduinkerke 
en Nieuwpoort. 

Het VU-kamerlid kondigde aan over enige 
tijd een voorstel van dekreet bij de Vlaamse 
Raad te zullen indienen voor (voorlopig) 

integraal bouwverbod in duinen, ongeacht of 
ze al dan niet in een bouwzone gelegen zijn. 
Dit bouwverbod is hem ingegeven ter be
scherming van kleine restantjes duinen die 
omwille van hun waarde zouden moeten 
behouden worden. Het bouwverbod zou 
evenwel maar voorlopig en niet-alomvattend 
zijn: tot de gemeenten een inventaris van die 
waardevolle stukjes hebben opgesteld, en bij 
gemeenteraadsbeslissing hebben besloten 
tot ven/verving van sommige ervan. 

Jan Loones is er zich van bewust dat een 
en ander moet gepaard gaan met planscha-
devergoeding ten voordele van de betrokken 
eigenaars. De Vlaamse Regering staat ech
ter nog in de kinderschoenen wat planscha-
deregeling betreft. Ook daar moet dringend 
werk van gemaakt worden, vindt Loones. 

TOERISTISCHE 
BELASTING 

Loones verklaarde zich tijdens het gesprek 
voorstander van de invoering van een toeris
tische belasting op voorwaarde dat er een 
rechtvaardig reglement uitgedokterd wordt. 
Hij acht het zelfs opportuun dat die belasting 
niet enkel provinciaal, maar wel in heel het 
Vlaamse Gewest zou kunnen gerealiseerd 
worden. 
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EKOFRONT 

Volgens het kamerlid is het duidelijk dal de 
private sektor een grotere participatie m de 
toeristische bedrijvigheid dient te nemen Als 
ontstellend voorbeeld haalde hij daarbij aan 
dat de VVV-Koksijde over een budget van 
17,5 miljoen frank beschikt, terwijl een pro
vinciale vereniging als West-toerisme het 
met amper het dubbel (35 miljoen) moet zien 
te rooien 

Jan Loones is met gekant tegen de aanleg 
van een golfterrein aan de Westkust, maar 
dat terrein mag zich dan met boven de 
zogeheten ,,dnftweg" (mm of meer de grens 
tussen duin en polder) op het gewestplan 
situeren Als mogelijk mplantingsplaats voor 
een golfterrein aan de Westkust suggereer
de hij De Zelte te Nieuwpoort 

Wat betreft waterwinning in de duinen is 
Loones ervan overtuigd dat in de toekomst 
beslist naar andere vormen van winning zal 
moeten uitgekeken worden Hij erkende de 
vele realisaties van de Interkommunale Wa-
terleidmgsmaatschappij Veurne-Ambacht 
(IWVA) van ontstaan tot heden en pleitte ook 
voor het voortbestaan van de IWVA, maar 
anderzijds plaatste hij vraagtekens bij het 
beheer van bepaalde IWVA-besturen op be
paalde momenten Hoe dan ook dient vol
gens Loones de waterwinning in duinen in de 
toekomst afgebouwd ten voordele van alter
natieve winningen en betere samenwerking 
met de Tussengemeentelijke Maatschappij 
voor Watervoorziening (TMVW) en de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzie
ning (VMW) 

TOERISTISCHE 
GEDRAGSKODE 

Een ander aspekt van het gesprek handel
de over het verblijfstoerisme Loones is in dit 
verband voorstander van een betere onder
steuning van het hoteltoerisme, ,,dat toch 
nog het meest familiaal en toch nog steeds 
het hart van ons toensme is" 

Jan Loones: ,,Toerisme moet voor een 
stuk avontuurlijk en met-beredeneerd blij
ven Als vakantiegangers zich beginnen ge
dragen als inwoners van eigen streek, als ze 
beginnen prijzen van zwembaden vergelij
ken, omdat ze zo vaak naar hun 2de verblijf 
komen en onze streek al bijna evengoed 
kennen als wijzelf, dan acht ik dat geen 
toeristen meer in de echte betekenis van het 
woord Een vakantie in een hotel biedt meer 
garantie op een echt toenstisch verblijf " 

Tot slot IS Jan Loones ervan overtuigd dat 
de toerist meer discipline aan de dag moet 
leggen voor de netheid op het strand en in de 
duinen Hij vindt het daarom noodzakelijk dat 
er een gedragskode opgesteld wordt waar
aan de toerist zich moet houden 

Op vraag van interviewer Huyghe acht hij 
repressief optreden van milieu-agenten met 
geschikt Wel blijft hij geloof hechten aan 
sensibilisatiekampanjes en vriendelijke, 
doch dringende aanmaningen (JHV) 

NATUUR- EN 
MIUEUKONGRES 
VOOR JONGEREN 

De Vlaamse Jeugdbond voor Natuur
studie en Milieubehoud Natuur 2000 
biedt reeds 24 jaar lang de kans aan 
jongeren van 8 tot 25 jaar om aktief aan 
natuurstudie en milieubehoud te doen 
Daartoe organiseert Natuur 2000 o m 
studiekampen in binnen- en buitenland, 
werkkampen in natuurreservaten, eks-
kursies, natuurbehoudsprojekten, lezin
gen, filmavonden. 

Ter afsluiting van het werkjaar wordt 
tussen Kerst en Nieuwjaar een einde-
jaarskongres geprogrammeerd vier da
gen lang die voornamelijk in het teken 
van de wegwerpverpakkingen zullen 
staan Wat zijn de effekten van de weg
werpverpakkingen op ons milieu (afval
berg, schadelijke gassen bij verbranding, 

)'' Hoe kunnen we de PVC's en de 
PET's weg krijgen en terugkeren naar de 

milieuvriendelijke en recykleerbare glas
verpakkingen' 

Het Kongres wordt opgeluisterd door 
een aantal lezingen van deskundige 
sprekers, waaronder Rik De Baere en 
Bruno Wens (medewerkers Bond Beter 
Leefmilieu) 

Het avondprogramma wordt gevuld 
door internationaal vermaarde en nieuwe 
natuurfilms, videofilms en een diamonta
ge van de bekende natuurfotograaf Mare 
Slootmaekers over Spitsbergen 

In het Kongrescentrum is tevens een 
knappe tentoonstelling over de aktie 
Gierzwaluw (Roosendaal, NI) opgesteld 

Het kongres gaat door te Hingene van 
woensdag 26 tot zaterdag 29 dec a s m 
het kongrescentrum Het Laathof Meer 
inlichtingen Natuur 2000, Bervoetstraat 
33, 2000 Antwerpen (03/231 26 04) 

ADVERTENTtE 

a^^ 
b^ 

^f^ 

— Inrichting van direktiekantoren 
— Systeemmeubelen 
— Ergonomisch zitkomfort 
— Totaalinnchtingen 

A N T W E R P E N : A N T W E R P S E S T E E N W E G 363 - 2500 LIER — 
TEL. 03 /480 .22 .51 
BRUSSEL: TOLLAAN - PLANET I - 101 B - 1940 SINT-
S T E V E N S - W O L U W E — TEL. 02 /725 .20 .35 
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PETER VAN DER MEER 
DE WALCHEREN 

P
ETER VAN DER MEER DE 
WALCHEREN werd op 10 sep
tember 1880 te Utrecht geboren 
Na een gedeelte van de lagere 
school m 's Gravenhage te heb
ben doorlopen, verhuizen de 
Van der Meers naar Maastncht, 
waar Pieter het gimnasium be
zoekt 

In deze stad aan de Maas 
wordt het fundament gelegd 

voor Pieters latere belangstelling op meerde
re gebieden van de kunst Hier krijgt hij de 
eerste schilderlessen van de familie/4/p/7ons 
Ofterdissen, en de huisvriend van de familie 
Alphons Diepenbrock brengt de jonge Pieter 
in kontakt met muziek en literatuur 

SOBER LEVEN 
De laatste jaren van het gimnasium volgt 

Pieter in Amsterdam, doet een jaar te vroeg 
eindeksamen en gaat Klassieke Talen stude
ren aan de Amsterdamse Universiteit Hier 
komt hij m aanraking met personen uit de 
meest uiteenlopende milieus en ziet maat
schappelijke toestanden die allesbehalve 
ideaal zijn 

Vurig brandt in hem het verlangen om de 
verdrukten en verschoppelingen van het ka
pitalistische stelsel uit hun wanhopige toe
stand te bevrijden door hen een menswaar
dig bestaan te bezorgen 

Dit IS het ideaal dat veel socialistische 
kunstenaars uit die tijd zoals Fredenk van 
Eeden, Herman Heyermans, Herman Gorter 
en Henriette van der Schalk bezielt 

De socialistische leefwijze van die dagen 
— geheelonthouder, vegetaner, met-roker — 
heeft Pieter van der Meer zich geheel eigen 
gemaakt Hij meent door zijn voorbeeld van 
sober leven beter te kunnen helpen aan de 
bevrijding van de mens Samen met zijn 
studiegenoot David Wijnkoop richt Pieter 
een socialistische studentenvereniging op 

NAAR BRUSSEL 
Tijdens zijn studententijd debuteert Pieter 

van der Meer in De Jonge Gids, het tijdschrift 
van Herman Heyermans, met een paar son
netten, een toneelstuk en enkele novellen 
Na zijn kandidaatsekseman in de Oude Ta
len met sukses te hebben afgelegd verlaat hij 
de universiteit Niet uit gebrek aan belang

stelling of aanleg, want mets boeit de klassie
ke kandidaat zozeer als de schoonheid der 
klassieke letteren en de rijkdom van de oude 
tijden Wel heeft hij het langzamerhand be
nauwd gekregen bij de gedachte, eenmaal 
afgestudeerd, leraar te moeten worden aan 
een of ander gimnasium in de een of andere 
onbekende stad 

Zijn vlucht leidt naar Brussel waar hij in het 
socialistischte Volkshuis samen met arbei-

Zondag 16 december was het 
twintig jaar geleden dat Pieter 
van der Meer de Walcheren 
stierf. 
Zijn leven is in enkele koiom> 
men nauwelijks samen te vat
ten. In een nc^edop zou men 
kunnen stellen: van jonkheer 
tot socialist; van kristendom tot 
priesterwijding. En wat dit alle
maal omvat is stof voor een 
ongewoon levensverhaal. 
Wie hem ooit heeft ontmoet 
vergeet hem nooit meer. Hij 
was het „hart" van de Neder
landen geworden. Wie ont
snapte aan zijn simpatie en zijn 
waardering? Bflnd en oud ge
worden bleef 29jn vitaliteit on-
vennlnderd. Twee Jaar voor zijn 
dood publiceerde hij nog het 
omstreden boek Maak alles 
nieuw. 
Hugo Van der Cruyssen die 
Pieter van der Meer de Walche
ren van nabij heeft gekend 
schreef deze bijdrage neer. 
Een piëteitsvolle herinnering 
aan een merkwaardig leven. 

ders, kunstenaars een nieuwe wereld van 
goedheid, rechtvaardigheid en broeder
schap wil opbouwen 

In dat socialistische artiestenmilieu ont
moet Pieter zijn jonge vrouw Christine, die 
bezield is met dezelfde idealen als hij Kort 
voor zijn huwelijk met dit Vlaamse meisje op 
18 juni 1902, trekt hij door Europa, verblijft 
midden van de bootwerkers in Rotterdam, 
zwerft in de industriestreek van Wallonië, de 
Bonnage, en reist naar Bayreuth en Wenen 

Na hun huwelijk wonen Pieter en Christine 

geruime tijd rond Brussel Sint-Agatha-Ber-
chem, Ukkel en Vorst In 1903 wordt hun 
eerste zoon Pieterke geboren Hier m Brus
sel ontstaan de eerste grote werken van 
Pieter van der Meer de Walcheren Jong 
Leven (1903) en Van Licht en Duisternis 
(1904), boeken geschreven met een wild en 
jeugdig vuur 

In Ukkel sloot hij vnendschap met August 
Vermeylen die toen professor was aan de 
Vrije Universiteit 

LEON BLOY ~ 
In deze jaren komt er een kentenng in de 

levensbeschouwing van Pieter van der Meer 
de Walcheren Boven alles gaat de mens 
hem boeien, de mens, het met te begrijpen 
geheim De jaren tussen 1905 en 1910 
zouden we kunnen kenmerken als de jaren 
van het zoeken naar de zin van het leven 

De oplossing van alle twijfels in het zoeken 
naar de Waarheid wordt sterk beïnvloed door 
het lezen van de boeken van Léon Bloy Kort 
na de ontmoeting met deze Franse schrijver 
worden Pieter en Pieterke gedoopt en keert 
Chnstme terug naar de godsdienst van haar 
jeugd het katolicisme 

Zijn gehele bekenngsverhaal geeft Pieter 
van der Meer weer in Mijn Dagboek (1913) 

In de Eerste Wereldoorlog is Pieter in 
Frankrijk oorlogskorrespondent voor De 
Maasbode Na de oorlog wonen de Van der 
Meers in Oosterhout en Helmond, waar Pie
ter redakteur is van De Nieuwe Eeuw Door 
zijn mets en niemand ontziende kritieken in 
de rubriek Kunst en Letteren van dit week
blad doet Pieter de Beweging van de Katolie-
ke Jongeren ontstaan Wanneer enkele Nij
meegse hoogleraren De Nieuwe Eeuw top
zwaar zijn komen maken, verlaat Pieter de 
redaktie en wordt redakteur van het Amster
damse weekblad Opgang 

Vanaf 1929 woont Pieter m Parijs waar hij 
direkteur is van de uitgeverij Desclée de 
Brouwer 

MONNIK 
Als in 1931 zijn enige dochter Anne-Marie 

bij de Oosterhoutse benediktinessen intreedt 
en in 1933 pater Pieterke in de Sint-Paulu-
sabdij van Oosterhout sterft, besluiten Pieter 
en Chnstme hun huwelijk aan God terug te 
geven Zij treden allebei in de orde van Sint-
Benediktus m Maar van lange duur mag dit 
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

verblijf niet zijn. Zij keren weer terug naar 
Parijs, tot het uitbrel<en van de Tweede 
Wereldoorlog wonen zij daar. 

Op 26 december 1953 sterft Cfiristine. 
Enkele dagen na de begrafenis treedt Pieter 
in bij de benediktijnen van de Oosterhoutse 
SInt-Paulusabdij, waar hij op 22 december 
1956 priester gewijd wordt. Hij overleed in 
Breda op 16 december 1970. 

Vanuit alle uithoeken van de aarde — zijn 
boeken werden vertaald in zes talen — 
kwamen de mensen naar hem toe. Mensen 
wier taal hij niet sprak, keerden voldaan naar 
huis terug, omdat Pieter van der Meer hen 
toegesproken had met de taal van zijn hart. 

Hugo Van der Cruyssen 

Pieter Van der Meer de Walchteren: 
een ongewoon levensverhaal. In zijn 
studententijd maakte hij zich een so
cialistische levenswijze eigen. Daar
na bekeert hij zich tot het kristendom 
om uiteindelijk zich tot priester te 
laten wijden. 

„IN VLAANDEREN 
ZIJN DE MENSEN 
ECHTER" 

In de vijftiger jaren gaf Pieter van der 
Meer de Walcheren heel wat lezingen 
in Vlaanderen. Hij hield van Vlaanderen 
en Vlaanderen van hem. Toen hij vijftig 
geworden was viel hem ook in Vlaande
ren een grootse hulde te beurt. Zijn 
vrienden gaven het album Pieter van 
der Meer in Vlaanderen uit. 

Hi) heeft in Vlaanderen altijd goede 
vrienden gehad. Jozef Muls kende hij al 
tijdens de eerste oorlog in Parijs. Albert 
Servaes, wiens omstreden Kruisweg hij 
fel verdedigde en voor wie hij een lange 
strijd voerde voor diens ,,eerlijkheid" 
tegen de konventionele autoritaire op
vattingen inzake „gewijde kunst". Een 
grote waardering en hechte vriend
schap met Stijn Streuvels („als ik naar 
Brugge kom ga ik bij hem eerst een 
borrel drinken"), verder nog vriend
schap voor André Demedts, Anton van 
Wilderode, de familie Lannoo uit Tielt, 
Jan Frangois (de ex-direkteur van Des-
clée de Brouwer), de dichter J.L. De 
Belder (vader van senator Hans De 
Belder), en nog vele anderen. 

Toen men hem vroeg wat hij vooral in 
Vlaanderen waardeerde, antwoordde 
Pieter van der meer: „Het hart, de 
menselijkheid, die helemaal niet Hol
lands zijn. Hier in Holland gelden als 
eerste vragen altijd: wie ben je, waar 
kom je vandaan, wat is je stand? In 
Vlaanderen zijn de mensen échter". 

BEKROONDE VAN EYCK-DOKUMENTAIRE 
OP NED.1 

Op 23 februari van dit voorjaar publiceerde 
ons weekblad het omslagverhaal Van Eyck: 
het mysterie Schoonheid. Aan de basis lag 
de toen op BRT getoonde tweedelige doku-
mentaire naar een persoonlijke visie van 
onze medewerker, de kunstschilder-leraar 
Harold Van de Perre. 

Onmiddellijk daarop ontving het program
ma de Grote Prijs van de Internationale 
Radio- en Televisieuniversiteit, de presti
gieuze URTI-prijs. 

Het mocht verwacht worden dat ,,Van 
Eyck" een wereldwijde erkenning tegemoet 
zou gaan, te meer daar onderhandelingen 
gestart waren met TV-stations en firma's in 
de VSA en in Japan om ook daar de films te 
verspreiden. 

En de erkenning bleef niet uit, ook al 
schreven enkele Vlaamse kommentatoren 
dat de dokumentaire als ,,te schoolmeester
achtig" en te ,,krenterig Vlaams" over
kwam... 

Eind november j . l . werd ,,Van Eyck" op 
het 14de Festival International du Film d'Art 
(Unesco) bekroond. Dit keer met de biezon-
dere prijs van de beste pedagogische kunst
film. Er dongen niet minder dan 220 inzen
dingen mee. 73 films uit 20 landen werden 
voor het festival weerhouden. 

DRIEHOEK 
De TV-dokumentaires rond Van Eyck is 

21 

het eerste deel van wat Van de Perre noemt 
,,de driehoek van onze drie grote schilders-
genieën; Van Eyck, Breugel en Rubens". 
Van de Perre werkt thans aan de Breugeldo-
kumentaire. 

De regie van de programma's berust bij 
Anton Stevens, van BRT-Kunstzaken. 

Wie de uitzendingen over Van Eyck op 
BRT zou gemist hebben of nog eens wil 
overdoen krijgt volgende week een herkan
sing. 

De KRO zendt ze uit. Deel 1 op zondag 23 
december om 16u.05, deel 2 op zondag 30 
december om 16u.35. Telkens op Ned.1. 

Kijken, zouden wij zo aanraden! 
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EEN GOEDAARDIG 1991... 
. .wensen wij al onze lezers toe' 
Aan de staart van het bewogen jaar 1990 met zijn grote bewegin

gen op wereld- en op binnenlands vlak en op de drempel van 1991 is 
het goed even op adem te komen, te rusten en zich af te vragen waar 
men staat 

In 1990 doorstond ons oude kontinent zware schokgolven. De 
diktatoriale regimes van het gewezen oostblok vielen een na een en 
Duitsland werd herenigd Maar daarmee is het leed Europa nog met 
uit In Kosovo vloeit nog steeds bloed, Roemenie en Albanië moeten 
traag demokratizenng veroveren, in de Baltische staten groeien 
ongenoegen en opstand onderhuids aan . 

De westerse landen van Europa gaan verder de weg van de 
samenwerking, met zonder slag of stoot. Krijgt DanielFaucher ge\\\\<. 
wanneer hij stelde dat Europa te groot is om verenigd te worden, 
maar te klem om verdeeld te zijn Is dat Europa's dubbel lot? 

Voor de wijde wereld was naast het mooie en het goede 1990 
opnieuw een jaar van onvrede, van honger voor miljoenen, van 
ellende en van oorlog. De wereld geraakt met genezen van zijn leed 
Is er hoop op beterschap' 

Is er hoop voor Zuidelijk Afnka' Voor het Verre Oosten' Voor de 
getormenteerde volkeren van Zuid-Amerika? Is er uitzicht om de 
AIDS-kwaal te bestrijden' Om de schande van de onwetendheid-
heid uit te roeien ' Om de onverdraagzaamheid hier en elders weg te 

werken ' Wordt 15 januari de fatidieke datum voor oorlog of vrede in 
de Golf, m de wereld' 

Zal in 1991 ons erfdeel Moeder Aarde nog verder aftakelen? Of 
zullen industne en politici eindelijk samen onze planeet koesteren 
als hun eigen tuin? 

Het zou mooi zijn. Te mooi om waar te z i jn ' 
Stuk voor stuk prangende vragen die in 1991 een antwoord 

(kunnen) krijgen. 

Wat 1990 ons alvast heeft geleerd is de zekerheid dat als de 
groten der aarde het echt willen wapenarsenalen smelten als 
sneeuw voor de zon. En dat elk volk dat recht op eigenheid wordt 
onthouden uiteindelijk de ketens van de verknechting breekt en 
weer zichzelf wordt Er zijn voorbeelden wereldwijd Ook Vlaanderen 
zette nieuwe en verdere stappen naar zijn zelfbestuur Het kan dus 

Op de drempel van een nieuw jaar wensen wij al onze lezers een 
goedaardig 1991! 

de WIJ-redakatie 

Deze WIJ is de laatste uitgave van jaargang 1990. Ons 
weekblad biedt de lezers als uiteinde wat poëzie aan, om even 
op adem te komen. WIJ is er terug op vrijdag 4 januari 1991. Tot 
dan! 
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KERST 

WINTER 
December legt zich neer 
in sctione sneeuw verzonl<en, 
liet liclit zonder verweer 
gerezen en verblonl<en 
sctiiet voor de laatste keer 
zijn schichten door de tronken. 
De wijn van 't oude jaar is weer 
tot op de moer gedronken. 

Anton van Wilderode 

OUDEJAAR 
Het is de laatste dag van het jaar. 
Overal daveren al donderbussen 
en gieren al gillende 

keukenmeiden. 

Ik houd ook best van een stukje 
vuurwerk, 

maar dan sierlijk, kleurig, poëtisch, 
niet alleen maar gebeng en 

geboing. 

Mensen, vind ik, moeten niets 
doen 

waar katten bang van worden. 

C. Buddingh' 

WINTER 
Winter. Je ziet weer de bomen 
door het bos, en dit licht 
is geen licht maar inzicht: 
er is niets nieuws zonder de zon. 

En toch is ook de nacht niet 
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt 
is het nooit volledig duister, nee, 
er is de klaarte van een soort 

geloof 
dat het nooit helemaal donker 

wordt. 
Zolang er sneeuw is, is er hoop 

Herman de Coninck 

NIEUWJAAR 
De nieuwjaarsklokken luiden door 

de radio. 
Stortregen valt. De dag is 

onbeschrijflijk goor. 
Men is alleen gelaten en aanvaardt 

het zo. 
Men vraagt zich zelfs niet af: 
waarom is't en waardoor? 

Tegen het leven is toch immers 
niets te doen; 

De wereld heeft geen oorden meer 
om heen te gaan. 

En 't hart wordt niet, gelijk de 
landen, jaarlijks groen: 

Er is geen vlucht uit een voorgoed 
mislukt bestaan. 

J.C. Bloem 
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OVER HERDERS 
& KONINGEN 

A
LLES bij elkaar onderzocht 
doctor Hans Devisscher een 
veertigtal schilderijen met één 
bepaald tema de aanbidding 
van Jezus van Nazareth, de 
Verlosser van de wereld, de 
Onbevlekt Ontvangene, de 
pasgeboren Zoon van God 
zelf 

Afhankelijk van de titel van 
het doek wordt Jezus verheer

lijkt door herders of koningen 

Leken zien vooral fors gebouwde figuren 
en mompelen vaag iets over ,,geslaagde 
kompositie" Maar specialisten bekijken een 
Rubens van zeer dichtbij, op zoek naar de 
hand van de meester Andy Warhol is inder
daad met de uitvinder van de factory 

DE BRONNEN 
Ook in de penode van de Contra-Reforma

tie moesten opdrachtgevers extra betalen 
voor de persoonlijke Rubens-toets 

Hans Devisscher: ,,De gewone gang van 
zaken was dat Pieter Paul Rubens eerst een 
olieverschets maakte Na akkoord van de 
opdrachtgever tekende hij een aantal gede
tailleerde studies van de verschillende figu
ren, en dan pas werd het blanco paneel in de 
atelier-stellingen geplaatst Sommige doe
ken waren tot vier meter hoog 

Rubens zelf schilderde de aanzet, zijn 
leerlingen vulden dat aan en kleurden het 
geheel in De eindafwerking berustte dan 
weer bij de meester, die het geheel (mits 
extra honorarium) of bepaalde partijen gron
dig hertoetste 

En in een later stadium werden van be
paalde komposities ook nog prenten ge
drukt, in eigen beheer" 

— Waarop baseerde Rubens zich bij het 
ontwerp van een „aanbidding der her
ders" of een,,aanbidding der koningen" ? 

Devisscher: ,,Het Nieuwe Testament is 
bijzonder zuinig met informatie over de jonge 
Jezus De herders worden enkel vermeld 
door de evangelist Lukas tJlatteus is de 
enige die vertelt over koningen die dure 
geschenken komen aanbieden Maar er wa
ren gelukkig nog een aantal officieuze bron
nen, de apokriefe evangeliën, die vertelden 
over een geheimzinnig licht en vooral de 
maagdelijkheid van IVIaria beklemtoonden 

Legenden, liturgische drama's en tvliddel-
eeuwse mistenespelen hielpen de ontbre
kende details aanvullen " 

Rubens was uiteraard met de eerste om de 
aanbidding der herders en koningen te schil
deren Hugo van der Goes, Marten de Vos, 
Frans Flons en een heleboel andere zestien
de eeuwse Italiaanse meesters (Correggio, 
Veronese, Schiavone, Bassano, ) deden 
hem dat voor 

HUISELIJKE JOZEF 
Daarnaast diende Rubens ook nog reke

ning te houden met een aantal gevoelighe-

Hans Devisscher behaalde aan 
de RU Gent de titei van doctor 
in de Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde met adifn verhan» 
deling Mnbiddfng der herders 
en aanbidding der Iconingen in 
het oeuvre van P.P. Flubens. Hl| 
vroeg zich ondermeer af wie er 
op die schilderijen staan, hoe 
en waarom ze erop staan, waar
op Rubens (1577-1640) zich 
baseerde bij zi}n komposities 
en hoe dei „aanbiddingen" 
passen in de stilistische evolu
tie binnen het oeuvi^ van de 
kunstenaar. 
Een vraaggesprek met de kei^ 
verse dr. verscheen in het 
maandblad van de RUG (Jnhrer-
siteit Gent, 5de jg., nr.2, okto
ber'90. 

den van zijn tijd De Reformatie wou alle 
heiligenbeelden en schilderijen de kerk uit 
Een vrij drastische reaktie op een enigszins 
uit de hand gelopen situatie Heel wat schil
derijen waren namelijk overladen met weini
ge relevante details en ,,onwelvoegelijke" 
randtaferelen 

Het naakt was langzaam de religieuze 
kunst binnengeslopen en met een aantal 
heilige figuren werd flink de spot gedreven 

Vooral Jozef bleek een dankbaar slachtof
fer Een veertiende eeuws Nederlands pa
neel toont een wel erg huiselijke Jozef die de 
kousen zit te stoppen 

Fragment uit een kersttafereel, een 
ets van Rembrandt. Jozef ontvangt, 
gezeten op een scheve kruiwagen, de 
herders... 

Op een andere afbeelding is hij druk m de 
weer met luiers van het kindje Jezus Beide 
werken zijn te bekijken in het Antwerpse 
museum Mayer van den Bergh 

GEEN ZWARTE KONING 
Maar toen kwam de Contra-Reformatie 

De Kerk zocht een antwoord op de nieuwe 
tijdsgeest en maakte resoluut komaf met de 
,,fouten" van het verleden 

De schilderkunst was het ideale medium 
voor de visualisering van het nieuwe katolie-
ke elan Daarbij mocht mets aan het toeval 
overgelaten worden, dus zorgde de Kerk zelf 
voor een inventaris van wat wel en met 
mocht 

De Jezuïet Molanus was daarin zeer kon-
kreet Ook in verband met ,,de aanbidding 
der herders of koningen" had hij een aantal 
tips HIj vond het onfatsoenlijk Jezus naakt af 
te beelden, maar naakte engeltjes mochten 
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KERST 

De aanbidding der Koningen door Lucas van Leyden. Hier geen Jozef en wel 
een zwarte Iconing en een toch wel bij de handse boreling... 

KERSTKAARTEN STUREN, 
EEN HEIDENS GEBRUIK? 

dan weer wel Vroedvrouwen waren persona 
non grata en ook een zwarte koning zag hi| 
met zitten 

— Respekteerde Rubens, boegbeeld 
van de barol< en dus ool( van de Contra-
Reformatie, deze riclitlijnen? 

Devisscher: „Een van zijn drie koningen 
heeft bijna altijd een donkere huidskleur, en 
elke koning behoort tot een specifieke leef-
tijdskategorie jong, middelbare leeftijd, oud 

Dat werd in een aantal geschriften in vraag 
gesteld Rubens heeft de „detailkritiek" dus 
voor een stuk genegeerd, maar de geest van 
de Contra-Reformatie is duidelijk in zijn werk 
aanwezig De Kerk was trouwens één van 
zijn voornaamste werkgevers " 

KRIBBE = ALTAAR 
Rubens heeft in zijn „aanbiddingen" een 

zeer eigen simboliek geïntroduceerd Veel 
details zijn helemaal met zo vrijblijvend als ze 
op het eerste gezicht lijken In elke aanbid
ding verwerkt Rubens verwijzingen naar de 
euchanstie 

Devisscher: „Men is daar tot nog toe 
enigszins aan voorbij gegaan, precies omdat 
Rubens zo subtiel is tewerk gegaan Die 
simboliek is eén van de belangrijkste konklu-
sies van mijn werk 

Zo ligt erbij Rubens geen stro in de kribbe, 
maar volle korenaren 

Geen toeval, maar een verwijzing naar het 
brood dat wordt gebroken in de heilige mis 
De herders bieden geschenken aan, wat op 
zichzelf al refereert aan de offerande een 
lam, simbool van de zichzelf offerende Kris-
lus, een ei, een verrijzenissimbool, een 
haan, het dier dat 's morgens het licht 
aankondigt net zoals Jezus het licht van de 
wereld is 

BIJ de koningen is de simboliek iets duide
lijker ze dragen liturgische gewaden en hun 
geschenken zijn vervat in liturgisch vaatwerk 
(kelk, wierookvat) dat ze op de kribbe plaat
sen Daardoor is de link met het altaar en de 
offerande ook meteen gelegd " 

Een aantal kunsthistorici hebben het nogal 
moeilijk met de besluiten van doctor Devis
scher 

Devisscher:,, Men houdt te sterk vast aan 
de idee dat simboliek de eksklusiviteit is van 
de Vlaamse Primitieven 

Daar stopt dat voor een aantal historici 
Volgens mij kun je die lijn perfekt doortrek
ken tot bij Rubens Vooral ook omdat de 
simboliek bij Rubens perfekt past in een veel 
ruimer sociaal-kultuur-historisch kader De 
opwaardering van de eucharistie was pre
cies éen van de hoekstenen van de Contra-
Reformatie En Rubens beantwoordde hele
maal aan die filosofie " 

Rudy Victor Acicaert 

Daar komt ze weer aan, de jaarlijkse vracht 
kerstkaarten De komende dagen zullen 
deze kleine attenties — waarmee familie en 
vnenden ons hun, al dan met gemeende, 
wensen mee overmaken — menige huiska
mer opfleuren 

Hebt u zich echter ooit al eens afgevraagd 
vanwaar dit schijnbaar voor de hand liggend 
gebruik afkomstig i s ' Juist in het Victoriaan
se Engeland met z'n erbarmelijke sociale 
toestanden en een dagelijks leven dat zich 
afspeelde tegen een achtergrond van grau
we industnalisatie, kwam het met sentiment 
beladen wenskaartje tot ontwikkeling 

De eerste kerst- en nieuwjaarskaart kwam 
op kerstdag 1843 m enkele honderden En
gelse bnevenbussen terecht ,A Merry 
Christmas and A Happy New Year to you" 
luidde de blijde boodschap waarnaar de 
geadresseerden met begrijpend stonden te 
gapen Op de kaart stond een weldoorvoed 
gezin afgebeeld dat een heildronk uitbracht 

Links en rechts van deze afbeelding waren 
enkele daden van naasteliefde uitgebeeld 
het uitdelen van voedsel en kleren aan de 
arme stumperds 

Deze eerste kaart werd vervaardigd door 
een zekere John Calcott Horsley, in opdracht 
van Sir Henry Cole, oprichter en eerste 
direkteur van het Victoria en Albertmuseum 
te Londen Wellicht hoopten beide heren m 
bredere knng waardering voor het werk van 
een kunstenaar te vinden door het versprei
den van deze kaart Ondanks een aantal 
omstandigheden die het verspreiden van de 
wenskaart tot een sukses konden maken, 
zoals het in omloop brengen van de eerste 
postzegel m 1843 en de zucht naar roman
tiek die nog altijd bij een groot deel van de 
bevolking aanwezig was, flopte het opzet 

Het zou nog zo'n goede twintig jaar duren 
voor de wenskaart echt een doorbraak ken
de De Engelse firma Goodall & Son dumpte 
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KERST 

Eerste kerstkaart van Cole-Horsley, 1843. 

een serie kaarten, postpapier en enveloppen 
op de marl<t die door het publiel< gretig werd 
onthaald. Van toen af was er geen houden 
meer aan, de kerstkaart raakte even onver
brekelijk verbonden met het kerstfeest als de 
kalkoen of de denneboom. Ook deze firma 
deed een beroep op aankomende kunste
naars om de kaarten te tekenen, maar door 
de grote oplage konden ze aanzienlijk goed
koper verkocht worden dan de handgekleur-
de lito (steendruk) van Horsley. 

DOOD VOGELTJE 
Wat werd er nu op deze vroegste kerst- en 

nieuwjaarskaarten afgebeeld? Voedsel, 
warmte en huislijke gezelligheid waren favo-
nete tema's, ondanks het feit dat de meeste 
Engelsen eerder hun maag hoorden ramme
len dan de belletjes van de kerstman z'n 
slede. De postkaarten waren duidelijk be
doeld voor diegenen voor wie armoede en 
ellende volstrekt onbekende begrippen wa
ren. Maar ook taferelen waarop minder door 
het lot begunstigde lui afgebeeld stonden, 
waren duidelijk voor de gegoede burgerij 
bedoeld. Het waren geen beelden van schrij
nende proletenarmoede, ze toonden inte
gendeel blije arbeiders die zich op ,.volkse 
wijze" vermaakten. Dit bewees dan dat ook 
arbeiders zich, zij het op eenvoudige wijze, 
konden amuseren. 

Als er dan al eens arme bloedjes van 
kindertjes, scheelogend van de honger, op 
kerstkaarten werden getoond, dan was het 
om aan te tonen dat de rijken toch maar weer 
eens hun hart lieten zien. De verkleumde, in 
lompen gehulde stakker krijgt bijvoorbeeld 
een bol soep en een boterham van een 
rijkeluizoontje. Of dit in werkelijkheid ook zo 
gebeurde is zeer twijfelachtig. Men wist wel 
wat men op Kerstmis tegenover de mede
mens verplicht was, het rondsturen van 
kaartjes waarvan de liefdadigheid afdroop 
suste het geweten. Met echte sociale bewo
genheid had dit weinig te maken. 

Naast welbehagen en liefdadigheid deden 
hulst en mistletoe het goed, maar het rood
borstje was een tophit. Het vogeltje werd 
liefst morsdood voorgesteld, de pootjes in de 
lucht. Deze nogal morbide voorkeur voor 
dood pluimvee mag op z'n minst merkwaar
dig genoemd worden. Het heeft waarschijn
lijk te maken met een oud Engels, folkloris
tisch gebruik. Een dood roodborstje werd op 
kerstdag, in processie, door de dorpelingen 
rondgedragen. Naar het schijnt verzekerde 
dat geluk. 

OORLOG 
Daarna begonnen ook het winterkoninkje, 

de ganzen en kalkoenen, zwaluwen, pape
gaaien, uilen, kippen en hanen aan hun 
opgang. Ook het,,groen" kreeg konkurren-

tie. Naast hulst kwamen alle soorten bloe
men en struikgewas in zwang, vooral diege
ne die niet groeiden in de kerstperiode. Spijts 
het afkeurend gesnuit van Victoriaanse azijn
pissers, kreeg onder impuls van de kunste
naars de ,,herontdekte natuur" meer en 
meer aandacht. 

Merkwaardig is wel dat dat temidden van 
al deze fleurige bloemen, dode of opgewekte 
vogels en gezapige familietaferelen de reli
gieuze kerstkaart ver te zoeken was, en is. 
Waarschijnlijk had men in de Victoriaanse 
tijd meer aandacht voor het sociale aspekt 
van het kerstfeest — het gezellig samenzijn, 
de feestelijke maaltijd, de sfeer van welbeha
gen — voor ogen, dan de godsdienstige 
betekenis. Naar de kerk ging men te slotte 
elke dag. Bidprentjes, bijbels en spreuken 
werden het hele jaar door als geschenk 
gegeven. 

GRUWELS 
Rond 1880 verschenen de eerste vrouwen 

op de kaarten. Weliswaar werden er voor
dien al vrouwen als moeder, oma, klein 
meisje of als gezinslid afgebeeld, gewoon als 
onderdeel van een tafereeltje, maar in de tijd 
dat ze haar rol in de maatschappij ging 
opeisen kreeg de vrouw uiteindelijk ook, 
even aantrekkelijk als bloemen of vogels op 
wenskaarten een plaats. 

Uiteraard hebben ook beide wereldoorlo
gen hun invloed gehad op de ontwikkeling 
van de kerstkaart. Naast de gekende rotzooi 
van oorlogsschepen, marcherende soldaten 
en heldhaftige taferelen was het tema 
„Heimwee naar huls" bijzonder geliefd. Men 
zag dan bijvoorbeeld enkele verkleumde 

piotten die bij een klem komfoortje in de 
loopgracht een sombere dronk uitvoeren op 
diegenen die de kerst gezellig thuis vieren. 

Naarmate de kwantiteit, van de inmiddels 
ver buiten Engeland verspreide wenskaarten 
toenam, nam ook de kwaliteit van het pro-
dukt sterk af. Dramatische zonsondergan
gen, spookachtige kerkhoven, besneeuwde 
landschapjes en sullige koorknaapjes zaai
den uit als een besmettelijke ziekte. Vaak het 
enige dat deze gruwelprenten nog aan Kerst
mis doen herinneren was het geweldige 
opschrift ,,Vrolijk Kerstfeest". 

Vandaag de dag bestaat er nog altijd een 
enorm verscheiden aanbod aan wenskaar
ten. In alle formaten, voorzien van de meest 
uiteenlopende ondenwerpen, bevattende de 
meest mogelijke of onmogelijke boodschap
pen. Eén ding staat echter vast: de kerst
kaart heeft nimmer de bedoeling gehad de 
boodschap uit te dragen die eens werd 
ontvangen door een paar herders op de 
velden van Efrata. De kerst— of nieuwjaars
kaart betekende veeleer een klein stukje 
sociaal kontakt, een beleefdheids— of ver
zoeningsgebaar. Men wenst elkaar niet zo
zeer „Vrede op aarde voor alle mensen van 
goede wil", als wel „Een goeie gezondheid, 
een schoon lief, een nieuwe auto en een 
dikke job." Deze boodschap lijkt meer op de 
vruchtbaarheidsvoorbrengende blauwe gla
zen flesjes en skarabeeën die de oude Egyp-
tenaren elkaar kado deden, dan op een 
passende wens ter gelegenheid van een 
kristelijke feestdag. Staat onze kerstviering 
dan toch veel minder ver af van het heidense 
joelfeest dan we denken? 

(ts) 

Voor deze bijdrage werd uitvoerig geput 
uit Het boek voor de Kerst van Elisabeth 
Boissevan en Ton de Joode, uitgegeven 
bij Uitgeverij G.J.A. Ruys te Amsterdam. 
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FOTOKWIS 

KWISTIG VAN OUD NAAR NIEUW 
Waag een kansje, vul ons eindejaarsfo-

tokwisje in en sleep één van onze prachti
ge prijzen in de wacht. 

De prijzenpot: 1) een stereo radiorekor-
der met ingebouwde CD-speler, 2) een 
radiorekorder, 3) een haardroger-radiokit, 
4) een radio-wereldontvanger, 5) een au
tostofzuiger en als troostprijs een 
„Stressbal". 

1) Hoe heet de gitarist die onlangs opstapte bij deze populaire Vlaamse popgroep? 

2) Hoe heet deze „all-round"—artiest? 

4) In welk jaar werd deze kleurlinge, tijdens de 11-juliviering op de Grote Markt te 
Brussel, uitgejouwd? 

3) Geef de naam van deze fluitende Bre- 6) Wat is het momenteel het tweede 8) Geef de naam van deze Nederlandse 
toen. beroep van deze Limburgse bard? kabaretier. 

5) Wie ligt er onder deze graftombe? Het 7) Waar staat dit beeldje? 
graf bevindt zich in Mariakerke-dorp-
Oostende? 

9) Wie z'n hoed is dit? 
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FOTOKWS 

10) Welk stadszicht is dit? 
a) Antwerpen (linkeroever) 
b) Ludwigshafen 

c) Toronto 
d) Tokio 
e) Denderwindeke 

14) Wie is de man op de foto? 
a) Tom Lanoye (schrijver) 
b) Woody Allen (filmakteur) 
c) Stefan Ector (VU-studiedienst) 
d) Michel Follet (BRT-presentator) 
e) Lionel Vandenberghe (voorzitter 
IJzerbedevaartkomitee) 

• ' " - « n < 
'• H : - : : z - r:; 

11) Welk Stadszicht is dit? 
a) Parijs 
b) Firenze 

c) Steenokkerzeel 
d) Schaarbeek 
e) Londen 

15) Wie Is de man op de foto? 
a) Victor Servranckx 
b) Jef Van Hoof 
c) Jef Ulburghs 
d) Felix De Boeck 
e) August De Boeck 

12) Waar bevinden zich deze grafitti? 
a) Berlijn 
b) Belfast 
c) Brussel 
d) Bilbao 
e) Amsterdam 

13) Enkele jaren terug speelde deze ak-
teur het leven van een beroemd gees
telijke? Welke? 
a) Pater Damiaan 
b) Aartsbisschop Romero 
c) Cyriel Verschaeve 
d) Priester Popielusco 
e) Desmond Tutu 

16) Tijdens de hoeveelste IJzerbedevaart 
werd deze foto gemaakt? 

WIJ — 21 DECEMBER 1990 28 



FOTOKWiS 

17) Wie is de grootste Vlaamse dichter op deze foto? 19) Een kiekje uit het seizoen '82-'83 van de KVS. Geef de 
naam van deze inmiddels bekend geworden akteur-
zanger-presentator, links op de foto 

18) Wie was deze fantastische Frans
schrijvende Vlaamse schrijver? 

20) Wie hoort niet thuis in het rijtje? 

ANTWOORDFORMULIER 
Invullen (in blokletters a.u.b.), en voor 26 januari 1991, terugsturen naar redaktie WIJ, Barrikadenpleln 12, 1000 Brussel. (Vermeld duidelijk 

naam en adres). De winnaars worden kenbaar gemaakt WIJ van 1 februari 1991. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) zet een kruisje achter de juiste letter 
a.... b.... c... d.... e.... 

11) zet een kruisje achter de juiste letter 
a.... b.... c... d.... e.... 

12) zet een kruisje achter de juiste letter 
a.... b.... c... d.... e.... 

13) zet een kruisje achter de juiste letter 
a.... b.... c... d.... e.... 

14) zet een kruisje achter de juiste letter 
a.... b.... c... d.... e.... 

15) zet een kruisje achter de juiste letter 
a.... b.... c... d.... e.... 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) zet een kruisje achter de juiste letter 
a.... b.... c... d.... e.... f.... g.... h.... 

NAAM: 

ADRES: 
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BOEKEN 

PRIESTER 
ODIEL SPRUYTTE 

O
DIEL SPRUYTTE was ongetwij
feld een zeer begaafd Intellek-
tueel, een man met een grote 
belangstelling voor maatschap
pelijke problemen, met een gro
te werkkracht en goed op de 
hoogte van vooral Duitse publi-
katies op dit en aanverwante 
gebieden. Hij was trouwens ook 
een eminent Nietsche-kenner 
in Vlaanderen. 

Over zijn levensloop kunnen wij kort zijn: 
deze was tragisch. Hij was een van deze 
priesters die het in West-Vlaanderen hard te 
verduren hadden en het als „zwarte scha
pen" nooit verder brachten dan kapelaan in 
een verloren dorp, hoe begaafd zij ook wa
ren. 

VOLK EN STAAT 
Het trieste leven van deze merkwaardige 

man eindigde in het onogelijke dorp Slijpe. 
Geboren in 1891 overleed hij op 28 novem
ber 1940, amper 49 jaar oud. Odiel Spruytte 
was een diep overtuigd Vlaams-nationalist. 
Aanvankelijk, in het begin van de jaren 
twintig dacht hij nog, zoals Dosfel, dat er 
plaats was voor Vlaams-nationalisten binnen 
de katolieke partij, doch deze illuzie heeft hij 
na persoonlijke ervaringen (in het ACW te 
Izegem) vlug opgegeven. Hij werd een heftig 
tegenstander van de katolieke partij en van 
het klerikalisme. 

Wij moeten deze man situeren in zijn tijd, 
de jaren twintig en dertig, en binnen de 
tijdsstromingen van toen. Dat doet de auteur 
van dit boek ook en het is een vereiste van de 
historische objektiviteit. 

Wij zien dan dat Spruytte, zoals een Ro
brecht de Smet, in de eerste plaats een 
principieel en overtuigd voorstander was van 
Dietsland of Groot-Nederland en dit veeleer 
om doktrinaire redenen. Het paste in zijn 
maatschappijvizie — volk en staat moesten 
samenvallen — en van de realiteit trok hij 
zich weinig aan. 

Daarnaast was hij een tegenstander van 
de parlementaire demokratie die hij met 
mispriijzen ven/vierp als dekadent. Hij was, 
zoals velen in die jaren, op zoek naar een 
nieuwe maatschappelijke orde. Hij kende 
zeer goed — teoretisch — het nationaal-
socialisme en het fascisme, doch liet zich 
niet verleiden en bewaarde steeds een zeke
re afstand. 

AUTORITAIR 
Odiel Spruytte was een origineel denker 

en streefde er naar een eigen visie te ontwik
kelen. Zo was hij tegen de diktatuur, maar 
vera/ierp ook de demokratie. Een elite, een 
ware aristokratie moest de staat en het volk 
leiden en besturen. Het blijft echter vaag en 
wij vernemen niet hoe deze elite moest 
aangesteld worden. Hij onderging In zijn 
maatschappij-opvatting sterk de invloed van 
de Oostenrijkse maatschappij-filozoof At-
hmar Spasus. 

Met grote betangsteiling werd 
uitgekeken naar de biografie 
van Odiel Spruytte die gedu
rende jaren, met veel geduid en 
toewijding voorbereid werd 
door Pieter Jan Verstraete. Dit 
is te verklaren door iiet feit dat 
Spruytte steeds een ietwat mis-
terieuze figuur gebieven was. 
Men veitnoedde wei dat liij een 
invloedrijke rot iiad gespeeld in 
het VNV en een raadsman van 
Staf de Clercq geweest was, 
maar bewijzen waren er om 
zeggens niet 
Spruytte die ais priester we
gens zijn vlaamsgezindiield in 
ongenade gevallen was bij zijn 
bisschop ageerde achter de 
schermen en vermeed de 
openbaaitieid. Hij schreef zijn 
bijdragen en artikelen bijna al-
tiÉ onder schuilnamen. Geluk
kig zijn er voldoende hand
schriften en brieven terugge
vonden om te achterhalen wat 
hij g^chreven heeft om klaar
heid te scheppen. 

Hij dacht aan een korporatieve staat met 
een sterk staatsgezag. Ik kan daar niet nader 
op ingaan, maar duidelijk is dat hij autoritair 
gericht was. 

Vooral in West-Vlaanderen is zijn persoon
lijke invloed binnen het Vlaams-nationalisme 
zeker groot geweest, o.m. op Jeroom Leuri-
dan en Reimond Tollenaere, maar zijn in
vloed reikte toch verder dan West-Vlaande
ren, o.m. omdat hij de vertrouwde raadsman 
werd van Staf de Clercq, de leider van het 

Odiel Spruytte was vele jaren de ver
trouwde raadsman van Staf De 
Clercq, leider van het VNV. 

VNV. Het blijkt nu duidelijk uit dit boek dat 
Spruytte volledig achter het VNV stond. 

Van Joris Van Severen en het Verdinaso 
moest hij niets weten. Met Van Severen had 
hij gebroken, alhoewel deze zijn medewer
king graag zou bekomen hebben. 

Historisch is dit belangrijk omdat het in 
West-Vlaanderen tot een felle en heftige 
strijd gekomen was onder de Vlaams-natio
nalisten, pro en contra Van Severen. 

Voor Leuridan en Tollenaere was zijn 
steun zeer belangirjk. Des te meer daar 
Verschaeve de zijde scheen te kiezen van 
Van Severen. 

Het boek van Verstraete is goed gedoku-
menteerd en wij weten nu veel beter hoe en 
in welke geest Spruytte Staf de Clercq en het 
VNV heeft trachten te beïnvloeden. Het is nu 
bewezen dat hij artikelen gepubliceerd heeft 
in Volk en Staat en andere VNV-bladen. 
Belangrijk is dat hij de auteur zou geweest 
zijn van het opvallend hoofdartikel in Volk en 
Staat over het VNV en het Duitse nationaal-
socialisme, waarin duidelijk afstand geno
men werd van het nationaal-socialisme. Zo 
zou Spruytte ook Reimond Tollenaere afge
remd hebben in zijn entoesiasme voor het 
nationaal-socialisme. 
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DIETSLAND 
Spruytte was vooral een denker, een leore-

tikus, een doctrinair met weinig zin voor de 
praktische, realistische politiek die hij min
achtte. Zo verwierp hij het federalisme en 
eiste de onvoorwaardelijke verwezenlijking 
van Dietsland als enig aanvaardbare oplos
sing. In dit opzicht heeft hij zeker Leuridan en 
Staf de Clercq sterk beïnvloed. Hoe dit doel 
praktisch moest verwezenlijkt worden bleef 
in het ongewisse. Later, in 1937, schijnt hij 
wel een meer soepele houding tegenover het 
federalisme aangenomen te hebben (biz. 
291). 

Het is ook weer kenschetsend dat Spruytte 
een uitgesproken tegenstander was van het 
akkoord KVV-VNV van 1936 en van de kon-
centratie-gedachte. Hem was er alles aan 
gelegen dat het VNV bleef bestaan als zelf
standige partij. Zijn wantrouwen en zijn af
keer van de katolieke partij (en van het ACW) 
waren te groot en hij vreesde voor alles dat 
het VNV zou opgeslorpt worden door de 
katolieke partij. 

In feite heeft Spruytte al zijn invloed op 
Staf de Clercq aangewend om de politiek van 
de gematigde vleugel binnen het VNV (Elias-
Romsée-Borginon) te bestrijden. Hij was on
getwijfeld een persoonlijkheid en gans an
ders dan Verschaeve. Hij hield niet van de 
mistiek van bloed en bodem. Hij was toch 
kritischer ingesteld, geen volgeling van Hitler 
of Mussolini, geen naaper van het nationaal-
socialisme of het fascisme, maar poogde met 

Bij de Uitgeverij Arbeiderspers verscheen 
zopas ,, Thomas Mann en de zijnen" van 
Marcel Reich-Ranicki. De auteur is zowat de 
paus van de moderne Duitse literatuur. Als 
recensent in de Frankfurter Allgemeine en 
als gespreksleider van het tv-programma 
Das literarische Quartett kan hij een reputa
tie maken of breken. 

Hij weet zijn intelligentie maar ook zijn 
aanvalslust op een speelse en populaire 
manier te doseren. Zijn zeer uitgesproken 
meningen beheersen talloze literaire diskus-
sies. Hij heeft evenveel bewonderaars als 
tegenstanders. Hem is echter gelukt wat nog 
weinige literaten gelukte: de literatuur ont
rukken aan geheimtaal en ingewijden-circuit. 
Reich-Ranicki weet van de literatuur telkens 
weer een zaak van algemeenheid te maken. 
Daarom is hij een advokaat van de lezers. 

In Thomas Mann en de zijnen behandelt 
Reich-Ranicki een literaire dynastie. Thomas 
en Heinrich Mann worden door hem geprofi
leerd als de koning en tegenkoning van 
Duitsland. 

de inzet van al zijn intellektuele gaven een 
eigen maatschappij-visie uit te werken. Hij 
ging zijn eigen weg. 

Spruytte is gestorven in het najaar van 
1940, te vroeg om te weten welke zijn hou
ding zou geweest zijn tijdens de oorlog en 
tegenover de kollaboratiepolitiek van Staf de 
Clercq. Reeds onmiddellijk bleek dat de 
Duitsers verboden in publikaties over Diets
land te schrijven. Dit moest voor hem hard 
aankomen. Een fascinerende vraag is het in 
welke mate en in welke zin hij Staf de Clercq 
zou kunnen beïnvloed hebben. Men kan hier 
alleen veronderstellingen maken. 

TROUW 
Ik geef er mij rekenschap van dat dit 

eigenlijk geen recensie is van het boek van 
Verstraete, maar veeleer een samenvatting 
van de resultaten van zijn grondig onder
zoek. Hieruit moge blijken hoe boeiend dit 
boek is voor een geïnteresseerd lezer en ook 
hoe groot de verdiensten van de auteur zijn. 
Dit is geen hagiografie, maar een degelijke 
bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaams-
nationalisme in het interbellum en een zeer 
verhelderende en welkome biografie van de 
tot nu toe wat geheimzinnig gebleven figuur 
die Odiel Spruytte was. 

Hoe men nu, een halve eeuw later, ook 
moge oordelen over Spruytte's opvattingen 
die tijdsgebonden waren, men ontkomt niet 
aan de indruk te staan tegenover een merk
waardig man, een diepzinnig denker en ook 
een eerlijk en diepovertuigd man die geloof-

Thomas Mann. (foto atp) 

de in zijn volk en in het Vlaams-nationalisme 
en die in zijn tragisch leven alles geofferd 
heeft voor de trouw aan zijn overtuiging. 

Er is dus reden om de auteur dankbaar te 
zijn omdat hij ons dit boek geschonken heeft 
als de rijpe vrucht van jarenlange inspan
ning. 

Allen die belangstelling hebben voor de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging en 
van het Vlaams-nationalisme moeten dit 
boek lezen. 

F.v.d.Elst 

— Odiel Spruytte. Een priesterleven In dienst 
van het Vlaams-nationalisme. Pieter Jan Ver
straete. Ultg. De Nederlanden, Antwerpen, 
1990. Te bestellen bij de auteur: Burgemeester 
Danneelsstraat 83, 8500 Kortrijk, 1.150 fr. 

VROLIJK 
VLAANDEREN 

De roman Vrolijk Vlaanderen van Jackie 
Beirnaert, waarvoor we vorige week aan
dacht vroegen, werd uitgegeven bij Nioba, 
141 bIz., 495 fr. 

Is verkrijgbaar in de erkende boekhandel 
of bij de auteur: Jackie Beirnaert, Tennis-
straat 11, 9920 Lovendegem. Rekening: 
001-0064868-51. 

De auteur schrijft ook over de dochter 
Erika Mann en over de wonderzoon Klaus 
Mann. Deze laatste wist zich drie maal ver
doemd: als homoseksueel, als verslaafde 
aan drugs en als veelbelovende zoon van 
Thomas Mann. Verder zijn er portretten van 
Golo Mann, de eminente historikus, die mo
menteel bij uitstek de Mann-dynastie verte
genwoordigt met invloedrijke uitspraken over 
politiek en literatuur. Ook Katia, Thomas 
Manns echtgenote wordt geportretteerd. Zij 
was zijn verzorgster en onvermoeibare help
ster, zijn metgezellin en zwaar beproefde 
medestrijdster, zijn raadgeefster en beschei
den sekretaresse. 

Reich-Ranicki weet in dit boek scherp en 
streng te zijn en waar nodig de zwakke 
kanten van zijn voorkeuren bloot te leggen. 
Thomas Mann zelf wordt door de auteur 
„geontmonumentalizeerd" waardoor echter 
diens menselijkheid nog beter in het oog 
springt. 

— Thomas Mann en de zijnen. Marcel Relch-
Ranlckl. Uitgeverij Arbeiderspers, Amsterdam 
1990. 249 biz. 998 fr. 

DE MANN-DYNASTIE 

33 WIJ — 21 DECEMBER 1990 



BOEKEN 

UN FLIC EST UN FLIC... 

O
NLANGS gooiden Danny lie-
gems, Raf Sauviller en Jan Wil-
lems een boek op de markt 
waarin ze acht interviews verza
melden die ze in de voorbije 
jaren voor het weekblad Pano
rama/De Post maakten. De 
Bende tapes bevat meer dan 
120 bladzijden „goed verhaal", 
zoals hoofdredacteur Karel An-
thierens in zijn inleiding schou-

derklopt. Veel meer is het inderdaad niet 
geworden. 

Een aantal figuren dat in het voorbije 
decennium de dagbladen heeft gehaald van
wege hun vermeende betrokkenheid bij de 
bekende terrorisme- en banditismegebeurte-
nissen worden geïnterviewd. 

Een snuifje couleur locale uit Florida en 
Brazilië of uit de Borinage krijgt de lezer er 
gratis bij. De leugens van de heren onder
vraagden ook. 

VDB 
Het is onvermijdelijk dat de voormalige 

eerste minister Paul Van den Boeynants in 
het selekt gezelschap van de ondervraagden 
zit. Hij fulmineert tegen de „VDB-mythe" en 
is goed voor enkele mooie bons mots — „Un 
flic est un flic", waarmee hij zijn relatie met 
Rijkswachtkommandant Pieter Berckmans 
afdoet —. Intussen bouwt hij een interview 
lang vlijtig verder aan de VDB-mythe. 

Patrick Haemers — „Ik ken geen gespuis" 
— wordt in de watten gelegd in Brazilië en 
mag zijn verhaal over de Brigade Socialiste 
Revolutionaire (BRS) nog eens vertellen. 

Francis Dossogne doet zijn duit in het 
zakje over het Front de la Jeunesse, over de 
Westland New Post (WNP) en over P. Hae
mers. 

Michel Cocu en Jean-Claude Estiévenart 
zijn twee van de Borains die enkele jaren in 
de cel doorbrachten: zij zouden aan de 
leiding van de Bende van Nijvel hebben 
gestaan. Het is het verhaal van zielige krimi-
nele randfiguren. 

Het is vooral ook het verhaal van een haast 
stelselmatig falende magistratuur: van de 
gepensioneerde Brusselse topmagistraat 
Jean-Paul Jaspar, van onderzoeksrechter 
Jean-Marie Schlicker en zijn kollega Guy 
Wezel, van procureur des konings Jean 
Deprêtre. 

Tenslotte komen de gewezen rijkswach
ters Madani Bouhouche, Martial Lekeu en 
Robert Beijer aan het woord om hun eigen 
sterke histories te verkondigen. 

Het is opvallend hoe deze geïnterviewden 
elkaar tegenspreken. Haast elke zin moet 
onderzocht, ontleed, binnenstebuitenge-

keerd en aan feiten en andere getuigenissen 
getoetst. De gesprekken laten in feite veel 
meer zien over de milieus waarin de heren 
vertoeven, de wijze waarop daar gepraat en 
gehandeld wordt, de dreiging, het geweld, de 
vriendjes en vriendinnetjes, de (afwezigheid 
van) erekodes. 

Ze werpen ook een schril licht op de 
aktiviteiten van sommige politiemensen, vei
ligheidsagenten en magistraten. Maar dat 
heeft de kommissie-banditisme reeds be
kendgemaakt. 

VERDIENSTELIJK ~ 
Die onderzoekskommissie werd trouwens 

voor de tweede keer binnen een week bij de 
bok gezet. Een eerste keer gebeurde dit toen 

Terug van nooit weggeweest: 
in de voorbije dagen werd de 
schijnwerper eens te meer ge
richt op het aanslepende on-
derzoeli rond de Bende van 
Nifvel en ai wat daarmee te 
mai(en Ion hebben. Met het 
dossier als inzet wordt een 
spelletje touwtrekkerij ge
speeld tussen diverse magis
traten. Hiermee schrijven ze 
nog maar eens een hoofdstuk 
bt] aan dit onwaarschijnlijke 
verhaal. 
Een verhaal dat intussen al een 
flinke boekenplank vult en dat 
steeds meer joemalisten tot de 
uitgave van een eigen werkstuk 
verleidt 

de Senaat het onderzoek naar de Gladio-
affaire naar zich toetrok. Het zou logisch 
geweest zijn mochten Kamerleden, ervaren 
in een onderzoeksopdracht en bekend met 
het wel en wee van de Belgische geheime 
diensten, ook deze zaak verder uitspitten. 

Tenslotte hebben Hugo Coveliers en co. 
niet voor niets urenlange ondervragingen 
met Albert Raes van de Staatsveiligheid en 
generaal-majoor Van Calster van de Militaire 
Veiligheid doorgemaakt. Blijkbaar vond de 
Senaat dat het Gladio-onderzoek haar toe
kwam, wat de Kamerleden ook mochten 
gepresteerd hebben. 

De leden van de gewezen kommissie-
banditisme — en zij niet alleen — vernamen 
echter ook met verbazing dat de dossiers die 
zich in Dendermonde bevonden spoedig 
naar Charleroi zouden gezonden worden. 
Onderzoeksrechter Freddie Troch, die zeer 

Over de Bende en dus ook een inter
view met Van den Boeynants. 

verdienstelijk werk leverde, zou aldus van 
zijn taak ontlast worden. Zijn bevindingen 
zouden in het immense Bende-archief in 
Charleroi verdwijnen. Daar werd trouwens 
net een nieuwe magistraat met het Bende-
onderzoek belast. Die mag nu dus heel het 
honderdduizenden bladzijden tellende dos
sier gaan doornemen... en wachten tot het 
Dendermondse dossier in het Frans vertaald 
is. 

De hoop dat dan nog ooit de waarheid 
wordt gevonden, is dan nog heel klein. Mag 
men dan toch geen oplossing, geen schuldi
gen vinden? 
Inmiddels hebben Tony Van Parijs (CVP) en 
Hugo Coveliers een dringend interpellatie-
verzoek tot minister van Justitie Melchior 
Wathelet (PSC) ingediend. 

Maar Kamervoorzitter Charles-Ferdinand 
Nothomb (PSC) vindt wellicht dat het alle
maal niet zo belangrijk is: de heren zouden 
ten vroegste ergens in januari hun vragen 
kunnen stellen. Zowel met het parlementaire 
kontrolerecht als met de ernst van het Ge
recht wordt hier een loopje genomen. Ook 
dat gebeurt met voor het eerst. 

Frank Seberechts 

— De Bende-tapes. Danny llegems, Raf Sauviller 
en Jan Wlllems. Uitg. Kritak Leuven, 1990, 132 
biz., 395 fr. 
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HET PROCES VAN CHICO MENDES 
In het Braziliaanse stadje Xapuri, dichtbij 

de Boliviaanse grens in het Amazonewoud, 
vond verleden week het proces tegen de 
moordenaars van rubbertapper, vakbonds
militant en milieuaktivist Chico Mendes 
plaats. Een grootgrondbezitter en zijn zoon 
werden ervan beschuldigd Mendes op 22 
december 1988 even voor het avondeten 
doodgeschoten te hebben. De dood was 
aangekondigd, Mendes had ai een anuncio 
gekregen dat hij voor Kerstmis zou sterven. 

Het is diep in het oerwoud geen uitzonde
ring dat leiders van de landarbeiders ver
moord worden. Braziliaanse grootgrondbe
zitters staan zo goed als boven de wet. 
Volgens een Braziliaanse bisschop komeii in 
de Amazoneregio meer dan 70% van de 
misdaden nooit voor een rechtbank. De 
moordenaars van Mendes konden twee jaar 
geleden echter niet vermoeden dat hun ge
weerschot wererldwijd weerklank zou vin
den. Mendes nam het niet alleen op voor de 
kleine man, hij nam het ook op voor het 
Amazonewoud, dat met ontbossing bedreigd 
wordt. De opkomst van de groene beweging 
en de groeiende bewustwording van de 
grootschalige ekologische problemen op 
onze planeet, maakten van Chico Mendes 
een beroemdheid. 

Het plaatsje Xapuri, dat slechts een 
15.000-tal inwoners telt, werd belegerd door 
meer dan 100 joernalisten, die met kleine 
vliegtuigjes kwamen aangevlogen, en hon
derden landarbeiders en rubbertappers, die 
met hun bootjes van heinde en verre uit het 
woud aan kwamen gevaren. 

2 BIOGRAFIEËN ~ 
De 54-jarige grootgrondbezitter Darly Al-

ves da Silva en zijn 22-jarige zoon Darly 
hadden de misdaad op voorhand al toegege
ven. De zoon loste het fatale schot, de vader 
bekende hem daartoe de opdracht gegeven 
te hebben. In Brazilië vraagt men zich echter 
af vader en zoon niet in opdracht van een 
derde gehandeld hebben. 

De juryleden voor het proces zaten met 
een ei in hun broek: ze vreesden represailles 
van de grootgrondbezitters bij een eventuele 
veroordeling van de moordenaars. De Brazi
liaanse regering deed er niettemin alles voor 
om de schijn van een eerlijk proces hoog te 
houden. President Collar de Mello heeft er 
veel voor over dat de wereld ziet dat Brazilië 
het meent met de bescherming van het 
regenwoud. Een fair proces Mendes kan 
hierbij een goede PR-stunt vormen. 

Collor de Mello kan tevreden zijn. De 
schuldigen werden gestraft: vader en zoon 
werden schuldig bevonden aan de moord en 
kregen elk een gevangenisstraf van negen
tien jaar. 

De eerste „milieumartelaar" met zijn kinderen. 
Mendes Icregen elk 19 jaar cel. 

De moordenaars van Chico 
(foto afp) 

Over het leven en de dood van de eerste 
milieu-martelaar verschenen reeds twee Ne
derlandstalige biografieën. Bij Epo/Novib 
verscheen eind verleden jaar Chico Mendes-
Red het Amazonewoud. Dit werkje bevat 
interviewgedeelten uit O testamento do 
home da floresta. Chico Mendes por e/e 
mesmo. De toelichting en de verdere infor
matie zijn gebaseerd op Fight for the forest. 
Chico Mendes in his own words (Londen, 
1989) en gegevens van de Nederlandse 
onderzoeksgroep Multinationale Onderne
mingen in Latijns-Amerlka (MOL). 

In dit werkje valt te lezen hoe Chico 
Mendes af en toe bezweek voor een wat 
ongenuanceerd anti-amerikanisme, en een 
ophemeling van het nu in elkaar gestuikte 
kommunisme. Zo lezen we op biz. 16 hoe 
Mendes via de Voice of America en via Radio 
Moskou over de militaire staatsgreep van 
1964 hoorde. De progressieve regering Joao 
Goulart werd toen aan de dijk gezet door het 
leger. Beide propagandazenders gaven na
tuurlijk hun eigen versie van het gebeuren. 
De VS waren misschien maar al te blij dat 

hun belangen in Brazilië niet verder ge
schaad zouden worden, maar in de tijds
geest van toen moet men zich toch kritische 
vragen stellen over de weledele doelstellin
gen van Moskou. 

Bij Bruna (in Vlaanderen verdeeld door De 
Standaard) verscheen recent Chico Mendes 
en de dood van het Regenwoud, een biogra
fie van de hand van de amerikaanse milieu
verslaggever Andrew Revkin. Dit werk gaat 
dieper dan het vorige in op de dreiging die 
over het Amazonewoud hangt. Bovendien 
brengt het op boeiende wijze verslag uit. Het 
had evengoed Kroniek van een aangekon
digde dood kunnen heten. Maar dat boek is 
al geschreven... 

(pdj) 

— Chico Mendes. Red het regenwoud. Testa
ment. Novib/Epo/J.Mets, Berchem, 1989,96 biz, 
320 fr. 

— Chico Mendes en de dood van het Regen
woud. Biografie van de strijder voor het behoud 
van het Amazonegebied. Andrew Revkin. Bruna 
(voor Vlaanderen De Standaard), Utrecht, 1990, 
272 biz, 595 fr. 
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STRAF GOEDJE UIT VILVOORDE 
Wie Vilvoorde hoort denl<t aan het viadukt 

van de Brusselse ring (met zijn onovertroffen 
files), aan de Renaultfabrieken, aan VTM en 
in het beste geval aan paardevlees. Maar af 
en toe komt ons ook eens verrassend nieuws 
uit de parel van de Zennevalei ter ore. 

Zopas werd in Vilvoorde een heruitgave 
van de Elixir de Vilvorde aan de pers vooi ge
steld. Dit drankje was tot na de eeuwwisse
ling ingeburgerd in de Zennestad. Wanneer 
en waarom er dan op een bepaald ogenblik 
geen sprake meer was van de eleksir weet 
geen mens. 

Het oorspronkelijke recept van de Elixir de 
Vilvorde is zoek. De huidige formule werd 
samengesteld aan de hand van informatie 
die terug is gevonden bij de vroegere konkur-
rentie. Bij de vader van een een nog aktieve 
stoker-likorist ontdekte men notities die des
tijds gemaakt werden bij het proeven en 
evalueren van de Elixir de Vilvorde. Een 
pienter heerschap, René Van Autenboer, 
zag een gaatje in de Vilvoordse markt en 
kreeg na veel vijven en zessen een, volgons 
specialisten zéér getrouwe, kopie van het 
oorspronkelijke drankje onder de kurk. In zijn 
artisanale bierstekerij Artisandra zal Van Au
tenboer het herrezen en in eer herstelde 
Elixir de Vilvorde trachten te slijten. 

Bijzonder mooi is het etiket dat op de fles 
prijkt. Dank zij de geheime relaties van een 
WIJ-abonnee, de waardin van herberg Het 
Dertiende Gebod ('t kleinste en oudste 
kroegje van Vilvoorde), kwam een origineel 
eksemplaar van het etiket bij René Van 
Autenboer terecht. Vakmensen van nu staan 
paf bij het zien van dit kleine meesterwerkje. 
De stielkennis van de drukker die ongeveer 
een eeuw geleden deze etiketten maakte 
moet enorm geweest zijn. Het procédé van 
litografie of steendruk werd toegepast in 
maar liefst negen beurten, waaronder één 
met stofgoud, om het uiteindelijke schitteren
de en kleurige resultaat te bekomen. Dat het 
geen klein bier was om dit huzarenstukje met 
moderne middelen te evenaren hoeft nauwe
lijks gezegd te worden. 

ONSTUIMIG 
,, Om het etiket niet te verminken diende de 

Franse naam Elixir de Vilvorde ongewijzigd 
overgenomen te worden. " aldus Van Auten
boer. Toch ondekten wij een verschil tussen 
beide edities. Op het originele etiket staat 
onderaan ,,Vin de liqueur", op de nieuwe 
versie is dit vervangen door „Elexir 'd 
amour". Achter op de fles wordt dit in het 
Nederlands toegelicht: „Gemaakt naar een 
oud recept van het begin dezer eeuw wekt 
deze autentieke Vilvoordse elixir de meest 
onstuimige gevoelens op en is daardoor 
tevens een lang-leven-elixir." Of dit werkelijk 
zo IS houden we liever voor onszelf. Proef-

Een glunderende René Van Autenboer toont fier zijn herrezen produict, de 
zoete en sterke „Elixir de Vilvoorde". De WIJ-redaktie testte dit drankje uit. 
Het blijkt een prima anti-vriesmiddel te zijn om het huidige gure weer te 
doorstaan. (foto JVDP) 

sessies in onze redaktiekantoren zijn zeld
zaam mooie momenten, en de herinnering 
daaraan koester je in besloten kring. 

Wel kunnen we u toevertrouwen dat de 47 
graden-versie van het eliksir — er zijn inder
daad twee versies, één van 47% en één van 
22% — zeer zoet, maar ook zeer sterk is. De 
kleur is goudgeel. De branderige, kruidige 

ELIXIR D AMOUR 

smaak van het drankje dringt het verkleumde 
lijf binnen, en warmt al wat zich tussen 
hersenpan en voetzolen bevindt in een hand
omdraai op. Een uiterst doeltreffend middel
tje tegen de winterkoude. De kleur is goud
geel. Door het hoge alkoholgehalte kan op 
een echt heidetakje een samenklitting van 
suikerkristallen opgebouwd worden waar
door de fles een feestelijk uitzicht krijgt. 

De 22 graden-versie vinden we minder 
geslaagd. De kwotering gaat van „suikerwa-. 
ter" over,,siroop" tot ,,lijm voor modelbou
wers". 

De beoordeling is misschien wat overdre
ven, maar de lichte editie proefden we na 
ettelijke glaasjes van de straffe eliksir, en 
dan steekt het kontrast wel schril af. In de 22 
graden-versie is cognac vermengd, ze is dan 
ook donkerder van kleur. Het schijnt dat dit 
eliksir zich wel leent om te mengen met 
andere dranken. 

Ook nog grappig om weten is dat minister 
van Verkeer Jean-Luc Dehaene, die in Vil
voorde woont, het ,,peterschap" over het 
Elixir de Vilvorde draagt. Hij mocht bij de 
persvoorstelling het eerste officiële glaasje 
naar binnen kiepen. Na het ledigen van het 
vijfde druppeltje dacht de eksellentie er wel
licht ernstig over na om een fles eliksir met 
kerstmis aan z'n dochter kado te doen... 

(ts) 
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CLIFF EN JAN DE WILDE: 
ZOALS JE HEN ALTIJD AL HOREN WILDE 

Vorige vrijdag traden Jan De Wilde en 
Boudewijn De Groot op in het reeds dagen 
op voorhand uitverl<ochte l<ultureel centium 
in Dilbeek. Het werd een schitterende kon-
certavond die Jan achteraf als „heel goed" 
bestempelde. Deze hernieuwde kennisma
king met het grote publiek was ook de beste 
promotie voor zijn nieuwe straalplaat. Deze 
is een heraanknopen met de talrijke fans van 
toen maar ze zal ook de talrijke liefhebbers 
van het luisterlied en aanverwanten aanspre
ken. Hè, hè brengt een staalkaart van zijn 
verscheiden en toch herkenbaar repertoire. 

Zo vind je als inleiding Naakte man, een 
eigen Randy Newman vertaling. Het surrea
lisme dat Newman zo graag hanteert, weet 
De Wilde ook in het Nederlands boeiend om 
te zetten. Wat verder op de plaat staat een 
nummer van een andere favoriet John Prine. 
Zijn Pik het en slik is De Wildes pittige 
veelgedraaide bijdrage op de in het voorjaar 
uitgebrachte BRT-elpee „Neem je Tijd". De 
titelsong Hè, hè is eveneens verrassend 
sterk. Het is een ontlasting van jarenlange 
opgekropte beleefdheden waarbij hij naar 
het einde toe schalkse zelfkritiek niet uit de 
weg gaat. 

De wat miskende Gentse liedjesschrijver 
Lieven Tavernier tekent op deze plaat voor 
een prachtig drieluik waarbij De fanfare van 
honger en dorst wel het bekendste is. Het 
sluit2, omlijst door trombones en lichte per-
kussle, nauw aan bij De Wildes nieuwe 
nummers die de plaat afronden. 

CLIFF 
Omdat de mensen steeds om de oude 

liedjes uit vroegere elpees kwamen vragen 
heeft De Wilde enkele van deze nummers 
opnieuw op plaat gezet. Vandaar de num
mers Vrolijk lentelied en Walter. 

Zeer sterk is ook Hier in Aaigem. De Wilde 
beschouwt hier op lakonieke wijze het dorp 
waarin hij woont. Dit is de zanger die je doet 
glimlachen en gniffelen, maar die bovenal 
een groot woordkunstenaar is. De drie afslui
ters op de cd zijn op de rythm- en bluesleest 
geschoeid. Vooral de ballade Schapen tellen 
is hét volwassen luisterlied. 

Hè, hè van Jan De Wilde is een niet te 
versmaden kerstgeschenk (uitgebracht bij 
EMI). 

Jan trekt in het voorjaar met deze liedjes 
Vlaanderen rond, begeleid door zijn gitarist 
en zijn vrouw aan de bas. Hij voert tevens 
onderhandelingen met het strijkersensemble 
,,Symphonia" waarmee in november 1991 
een toernee plant. 

Uit het overdadig aanbod platen van de 

Jan De Wilde: onverstijtbaar! 

jongste dagen kozen wij From a distance van 
Cliff Richard. Net als Will Tura weet Cliff op 
zijn vijftigste nog steeds alle leeftijden aan te 
spreken. Met deze gedeeltelijkle live-opna
me (uit bij EMI) brengt hij een klankbeeld van 
hoe het was en nog steeds kan in rock and 
roll-land. Hij liet zich voor de gelegenheid 
omringen door de legendarische Amerikaan
se Kalin Twins, de Vernon girls en de Dallas 
boys, die elk om beurt een paar nummers 
voor hun rekening nemen. Twee medleys 
van Buddy Holly over the Coasters, Cochran, 
Jerry Lee en de Mardels bewijzen alvast dat 
hij het nog kan. 

Het tweede deel bevat elf nummers van 
recentere oorsprong met Some people en 
We don't talk als inzet. Daarna volgen vier 
nummers die hem groot maakten gevolgd 
door vier nieuwe nummers. 

KNEBWORTH 
Zij die van live-opnamen houden zullen 

zeker een kluif hebben aan de bij Polydor 
uitgebrachte dubbelplaat en cd van het 
Knebworth Festival dat al de groten van 
Engeland heeft voortgebracht. Ook Cliff Ri
chard is erbij omringd door de legendarische 

(foto Rein V&n Berkel) 

Shadows. Verder zijn er drie voltreffers van 
Status Quo en vier nummers van Robert 
Palmer. Verder zijn er Genesis met een 
medley van bekend werk, Elton John, Phil 
Collins, Dire Straits en Pink Floyd. Uiteraard 
ook Paul McCartney die de Beatles met Hey 
Jude vertegenwoordigt. 

PAUL RANS ENSEMBLE 
OP TOER 

Vorige maand stelden Paul Rans en zijn 
groep enkele van de mooiste en beroemdste 
liederen uit de middeleeuwen en de renais
sance voor in Brugge. Het smaakvolle pro
gramma kende als uitschieter het Kerelslied 
en het Egidiuslied en ook Het daghet in het 
oosten. Voor het middeleeuws werk van de 
Bruggeling Jan Moritoen hebben Paul en zijn 
ensemble een ware zoektocht op muzikaal 
vlak ondernomen. Het resultaat zijn dansen 
en liederen uit een ver verleden dat muzikaal 
echter allesbehalve duister blijkt te zijn. Vrij
dag is het ensemble te gast in de St. Vincen-
tiuskerk te Evere, waarna Bierbeek en Tielt 
volgen. De toer wordt op woensdag 26 de
cember afgesloten in Dordrecht. 

37 WIJ — 21 DECEMBER 1990 



ERIKA PAUWELS: 
„ZANG IS MIJN LEVEN!" 

E
ER je het huis van Erika Pauwels 
bereikt, moet je langs de druki<e 
Kortrijkse Steenweg een onooglij
ke landweg inslaan, en dan be
land je in het lieflijkste Sint-Mar-
tens-Latem, nog even groen, 
maar steeds meer volgebouwd. 

,,Eigenlijk jammer, meent de 
bekende zangeres, vroeger was 
het hier allemaal bos rechtover de 
deur..." en je hoort zo de spijt om 

de langzaam verzwindende ongerepte na
tuur. 

Liefde voor de eigen grond lijkt haar wel 
ingegeven; ,,lk kan hier als het ware niet 
weg, ik keer altijd terug, als kind verbleef ik 
hier tijdens de vakanties bij mijn grootmoe
der" en ze vertelt bijna lyrisch over de rijke 
heide die er nog was, maar het ongerepte 
van toen is weg, definitief. Ze is niet alleen 
gehecht aan eigen bodem, zo vanzelfspre
kend vindt ze ook Vlaams te zijn, zonder 
problemen, zonder pathos, gewoon omdat 
het zo hoort. 

,,Als artiest ben ik wel universeel, maar ik 
blijf aan mijn grond gebonden..." 

VINA BOVY ~ 
Wie wat van opera afweet, gaat even recht 

zitten als hij of zij de naam Vina Bovy hoort. 
Het is de grootste dame uit onze belcanto
wereld geweest, wereldberoemd, legenda
risch en nog steeds geliefd en bewonderd. 
Uitgerekend deze Gentse zangeres van we
reldniveau was bereid Erika Pauwels les te 
geven. Voordien had ze nooit leerlingen 
gehad. Haar voorwaarden waren merkwaar
dig: ,,lk wil u wel les geven, op voorwaarde 
dat ge alle kontrakten opzegt en dagelijks les 
bij mij komt volgen." 

Erika Pauwels was al gehuwd en had 
reeds een kind, het was dus geen gemakke
lijke beslissing haar opera-optredens te laten 
varen. Haar man zette haar echter aan de 
stap te zetten. Het werd het begin van een 
jarenlange ontmoeting: Vina Bovy gaaf één 
jaar gratis les en ze zou Erika Pauwels in het 
totaal achttien jaar opleiden. 

Vina Bovy zorgde voor haar leerlinge: in 
1966 belandde Erika Pauwels in de Antwerp
se Opera die toen onder leiding stond van 
Renaat Verbruggen. Ze maakte er haar de
buut in Manon Lescaut, en er viel haar een 
overweldigend sukses te beurt. De ovaties 
die haar golden, betekenden echter ook een 
erkenning voor Vina Bovy. 

,,Iedereen was nieuwsgierig om te zien 
wat de leerlinge van Vina Bovy ervan terecht 
bracht." Ze zou vlug uit de schaduw van de 
diva groeien, en de bekende, oud-geworden 
Gentse beroemdheid was heel trots op haar 
leerlinge. 

Vina Bovy bleef wat ze geweest was: een 
dame met klasse en „fagade", maar met een 
ongeschonden autenticiteit, en zonder die 
echtheid kan geen enkele kunstenaar het 
waar maken. 

Erika Pauwels werd in 1942 
geboren, haar vader stierf in 
april 1945 aan het Oostfront, 
het Is de tragietc van wie vial( 
voor de vrede in de ooriog nog 
ten onder gaat. Ai heeft ze haar 
vader in feite nooit geitend, 
toch teltenf ze vot overtuiging 
zijn gestalte: „Eigen aan ons is 
het idealisme" en die iseBeiing 
heeft haar leven bltjicbaar ge
dragen. 
Ais kind heeft Ertita altijd gewe-
ten wat ze wou doen: zingen en 
toneel8}Mien. 
„Btj ons zong iedereen", het 
talent was ovei^eêi^ en ze zou 
haar gaven door haar werken 
verder ontwikkelen. Op vijftien
jarige leeftijd volgde ze voltijds 
muziekonderricht, toen ze twin
tig was, zong ze rollen in de 
Gentse Opera en in de Munt
schouwburg. Toen ze drieën
twintig Jaar werd, veranderde 
Waa Bovy haar leven. 
Op 27 oktober ontving deze 
lyrische »ingeres en zangpe-
dago^ de 7iorenwacht«rsprifs 
vanwege de Dr. J. Qoosse-
naertstó'lng Gentbrugge-t«de-
berg. 

Deze laatste eigenschap bezit ook Erika 
Pauwels: „Ik ga geheel op in mijn persona
ge..." en „Er is geen tijd om na te denken, 
als je studeert, is de grootste zorg beter te 
worden, steeds meer naar perfektie te stre
ven, hoe je je stem kan ombuigen, hoe je je 
diktie kan verbeteren..." 

Erika Pauwels werd een leading-lady van 
de Antwerpse Opera. Ondertussen zong ze 

ook in het buitenland en mocht ze als enige 
Belgische naar Japan om daar Madame 
Butterfly te zingen. Ze bleef aan haar gezin 
gehecht, zodat ze nu ,,niet met lege handen 
staat", zoals zovele kunstenaars die alleen 
een suksesrijke karrière op het oog hadden. 

NAAR DE OPERA 
Na de weggaan van Renaat Verbruggen, 

in 1978, was ze niet meer gelukkig in de 
Antwerpse Opera. 

„Ik heb nooit gedacht dat ik met mijn zang 
goed zou verdienen, zang is mijn leven, als ik 
geen artistieke voldoening heb, dan kan ik 
het niet. Ik kon niet goed meer zingen, ik was 
niet meer gelukkig." 

Erika Pauwels geraakte in een tweestrijd, 
zoals toendertijd voor Vina Bovy. Ze hakte 
uiteindelijk de knoop door en aanvaardde 
free-lance te werken, en slechts die rollen te 
zingen die haar lagen. 

„Ik behoor tot geen enkele clan, ik heb 
alles alleen moeten doen, ik ben vrij" en 
deze laatste uitspraak betekent wat, voor wie 
nu en dan achter de schermen van het 
muziekteater kan kijken. 

Merkwaardig aan de Antwerpse Opera 
was dat alle stukken principieel in het Neder
lands werden gezongen. Dit veroorzaakte 
soms schampere opmerkingen in Gentse 
operakringen. Bij Vina Bovy studeerde Erika 
Pauwels alle rollen in de originele taal. Toen 
ze over het Nederlands in het muziekteater 
ooit opmerkingen maakte, kreeg ze van een 
Antwerpse operazanger een antwoord dat ze 
nooit meer zou vergeten: ,,Heb je je al 
afgevraagd waarom Peter Benoit de Ant
werpse Opera heeft gesticht?". 

In de lijn van de eigen Vlaamse kuituur 
vindt de zangeres: „Een Vlaamse Opera 
moet blijven bestaan. Ik ben het niet eens 
met wie beweren dat er beter géén opera 
bestaat, dan als je er niet véél geld kan in 
steken. Beter een goedkopere opera, dan 
helemaal géén." 

En in de bekende operadiskussie meent 
ze verder: „Ik vind het jammer dat Gent en 
Antwerpen niet meer afzonderlijk bestaan. Ik 
twijfel eraan of die éne opera nu wel zo'n 
besparingsmaatregel zal zijn.", en:,,Het zou 
een schande zijn voor ons Vlaams Kultuurbe-
leid indien er geen opera meer was." 

Ze bleef free-lance tot in 1981 de Opera 
voor Vlaanderen kwam. Ze werd intussen 
(1977) door de komponist Jan De Cadt aan-
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IN DE KIJKER 

Erika Pauwels: „Mannen aanvaarden moeilijk een vrouw aan het hoofd, ook in 
de kunstwereld..." 

gezocht om in de muziekakademie van Ha-
relbeke les te geven. Hij kreëerde voor haar 
een klas lyrische kunst. Van 1983 geeft ze 
les in de lyrische kunst in het Koninklijke 
Muziekkonservatorium te Gent. Ook is ze 
zanglerares in de muziekakademie van 
Gentbrugge, dit vanaf 1977. Zo belanden we 
in de problematiek van het kunstonderwijs. 

IK VECHT VOOR ALLES 
„Ik heb meer dan eens het gevoe^ in een 

onderontwikkeld land te leven. Ik heb geen 
akkomodatie en zelfs geen fatsoenlijke pia
no. Hoe we ook ons best doen, we blijven 
met een verouderd sisteem zitten. Tot nu toe 
is de hervorming alleen in de akademies 
doorgevoerd. Ik vind echter dat ieder kind in 
de muziek zo vroeg mogelijk zou moeten 
beginnen, dat kan nu slechts an negen jaar 
af. 

Voor volwassenen die na hun werkuren 
muziek studeren zijn de hervormingen een 
echte ramp. Het gevolg va' dit alles is dat het 
privé-onderricht bloeit en dat zij die het 
kunnen betalen weer b'^/'oorrecht worden. 
Eén uur zang geven zoa ' het officiële pro
gramma voorschrijft, is natuurlijk veel te 
weinig om volwaardige zangers op te lei
den.". 

Haar stem klinkt strijdlustig. ,,lk vecht voor 
alles, 't is mijn aard" en je kan je levendig 
voorstellen hoe ze voor de belangen van 
haar studenten opkomt 

Naast het onderwijs, blijft Erika voor het 
publiek optreden, ze geeft liederavonden. 

Of dat geen fin-de-carrière betekent? 
,,Een beginneling kan geen liederrecital 

geven. Een avond alléén zingen is moeilijker 
dan een rol in een opera spelen. Een oudere 
zanger of zangeres heeft ook meer,,métier" 
en kan beter de inhoud van de dingen aan 
het publiek meegeven." 

PAVAROÏÏI 
Wat heeft ze dan het liefst gezongen? 

Erika aarzelt even. Ze zong 57 hoofdrollen, 
gaande van Wagner tot Mozart. Ze noemt La 
Traviata, La Bohème,... stukken waarin de 
sopraan een innige, gevoelige en zeer dra
matische vertolking moet leveren. 

Maar dan komt het gesprek op ,,de" mu
ziek. 

,.Gregoriaans boeit me ten zeerste", en, 
,,Handel geniet mijn voorkeur, het is een 
komponist van vlees en bloed, zo heel an
ders dan de cerebrale Bach. Met Wagner 
heb ik soms moeite, maar hij heeft adembe
nemende passages." 

Ze verdiept zich in het literaire, de taal, het 
verhaal, ze heeft een natuurlijke aanleg voor 
talen en tracht alles te weten over de perso
nages, de komponisten. Het is dié nieuws
gierigheid die de mens zo intens menselijk 
maakt en Erika Pauwels tot steeds nieuwe 
ontdekkingen noopt: nu bestudeert ze Ra
vels boeiende muzikale persoonlijkheid. 

Erika Pauwels vindt alle muziek boeiend, 
maar het ene genre trekt haar meer aan dan 
het andere. ,,Maar ik veroordeel niets" en ze 
zegt dat vol overtuiging, waarschijnlijk den
kend aan de muziekkritiek die in Vlaanderen 
soms zo ongenadig oordelen kan. Zangers 
moeten veel slikken: ,,Wij hebben meer te 
verduren dan andere kunstenaars...". 

Mogen klassieke zangers dan in de show
business treden zoals nu met Pavarotti het 
geval is? ,,De klassieke muziek mag nog zo 
populair mogelijk zijn, als de muzikaliteit 
maar gerespekteerd wordt. In dat geval mag 
de hard-werkende Pavarotti gerust zo veel 
verdienen!" 

En de Vlaamse Operastichting? 

Ze denkt even na. ,,lk vind het nog te vroeg 
om er iets over te zeggen. Je moet ze tijd 
geven..." 

Wel hoor je kritiek op het operabeleid. 
Voor de eigen jonge zangers is geen plaats. 
,,Ze trekken natuurlijk duurdere buitenland
se artiesten aan. Maar zijt ge dan een goeie 
kok als je alle dagen kreeften en oesters 
serveert?". Ze vindt ook dat de leiding bij de 
opera te bekritiseren valt.,,Managers alléén 
zullen geen goed operabeleid voeren. Er 
moet iemand aan het hoofd staan die zelf 
ondervonden heeft wat opera is." Zelf stelde 
ze tweemaal haar kandidatuur als operadi-
rektrice. De argumenten tegen haar? ,,lk 
was te jong én ik was vrouw. Op een zeker 
ogenblik vroegen ze mij: ,,Kunt gij uw taak 
kombineren met uw moeder-zijn?". Mannen 
aanvaarden zéér moeilijk een vrouw aan het 
hoofd..". Dus ook in de kunstwereld .. 

STEINWAY 
Erika Pauwels betreurt dat Gerard Mortier 

de studio, verbonden aan de Muntschouw
burg, heeft afgeschaft. ,,Daar kregen jonge 
artiesten nog 2kansen..." 

Waaraan wijt ze de geringe belcanto-roe
pingen vandaag-de dag ?,,Eerst moet je over 
een sterke gezondheid beschikken. Je moet 
je een grote zelfdiscipline opleggen en je 
moet je volledig voor je roeping opofferen, 
als je als jongere in die omstandigheden zo 
weinig kansen in eigen land krijgt als hier het 
geval is, dan word je moedeloos. 

De zangers beginnen hier te laat. Een 
zangopleiding duurl lang en kost geld. Een 
stem moet groeien en je moet er voorzichtig 
aan beginnen, br is momenteel mets voorra
dig om het gat op te vullen tot je geld begint 
te verdienen. Zo zouden de jongeren een 
stagekontrakt moeten krijgen, voor kleine 
bijrollen bijvoorbeeld... Het zingen blijft een 
bedelstiel, en een kunstenaar blijft een bede
laar..." 

De hartelijke, luciede, bezielde Erika Pau
wels kan uren over haar roeping praten... 

Bij het buitengaan bekijken we de prachti
ge Steinway, de piano van Vina Bovy. Al is 
kunstzin een gave, de kunstenaar is steeds 
de erfgenaam van een traditie. Een kunste
naar als Erika Pauwels is een onmisbare 
schakel in de kulturele uiting van het Vlaam
se Volk. 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 
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HET MOET NOG 
BEGINNEN 

A
NDERLECHT overleefde in 
Dortmund met meer geluk dan 
klasse. In de slotfase van de 
wedstrijd werden de Brusse
laars doodgewoon over
speeld. De Duitsers, zelf geen 
verzameling virtuozen, kregen 
de bal evenwel geen derde 
keer voorbij De Wilde. 

Noeste ijver, de domineren
de karaktertrek van de Duitse 

voetballer, volstond deze keer niet en eigen
lijk hoefde niemand daar ongelukkig om te 
zijn. De manier waarop mannetjesputter 
Schuiz, wiens scfiorsing plots was opgehe
ven, met Oliveira afrekende was ergeniswek-
kend en illustratief voor de denkpatronen in 
het topvoetbal. 

Nil LAMPTEY 
Het kan gek klinken maar het zou best 

kunnen dat de winterse maar geslaagde 
uitstap naar Dortmund voor Anderlecht een 
historisch keerpunt was. De Mos scoorde 
hoog bij zijn klubleiding en op de bank zat 
voor het eerste Nil Lamptey, de Ghanese 
belofte van wie Brussel in de toekomst won
deren verwacht. 

Pas in het eigen Vanden Stockstadion 
teruggekeerd werden de geruchten over de 
mogelijke terugkeer van Enzo Scifo naar zijn 
,,voetbalwieg" georkestreerd losgelaten. 
Een zeer dure maar desondanks begrijpelij
ke prioriteit omdat Enzo Belg is. Anderlecht 
schijnt zich op te maken voor een nieuwe 
machtsgreep. De jeugdwerking van de klub 
heette nooit beter te zijn geweest. De scouts 
van de klub lopen momenteel de provincie 
Henegouwen en inzonder de Borinage plat. 
In die regio's zou vandaag het meeste talent 
(vaak van Italiaanse oorsprong) te vinden 
zijn. 

Gent weet dus wie het zal moeten opzij 
zetten om zijn eerste landstitel binnen te 
halen. De ploeg van Vandereycken zal de 
paar weken rust goed kunnen aebruiken. 
Daarna wordt het immers echt ernst en 
menens. Gent blijft voor ons een grote kans
hebber omdat de klub op één haas jaagt: het 
kampioenschap. 

Normaliter zullen er geen periodes van 
fisieke en mentale overbelasting intreden. 
Anderlecht krijgt het loodzwaar in maart en 
wanneer het Europese avontuur ook dan nog 

met wordt afgesloten blijft ,,de hoge druk" tot 
de eindstreep voortduren. 

SCHADUW 
Voor ons hangt er over de aan gang zijnde 

kompetitie een brede schaduw. De arbitrage 
laat, de vele ,,eksplikaties" ten spijt, te 

De vaderlandse voetbalkompe
titie ligt voor een paar weken 
stil. Winterpauze heet dat. Er 
wordt volgend weekend noq 
wel voor de Beker van België 
gespeeld maar de tijd van won
den likken is aangebroken. 
Oe algemene balans is negatief 
noch positief. Binnenlands 
heeft AA Gent zich naar de top 
gehesen maar de voorsprong 
van voor een paar weken (vier 
punten) is aanzienlijk gesion-
ken. Anderlecht gelooft luidop 
in zijn tttelkansen. IMaar ook 
Ciub Brugge, KV Mechelen en 
zelfs Standard zijn wiskundig 
nog niet uitgeteld. Internatio
naal draaien enkel Luik en... 
opnieuw Anderlecht nog mee. 
Luik schakelde in de Europa
cup II evenwel nog geen vol
waardige tegenstander uit en 
ook voor Anderlecht volstond 
één moeilijk duel om de kwart
finales van de Uefacup te ha
len. De konkiusie Hgt voor de 
hand: zowel binnenlands als 
buitenlands moeten de harde 
klappen nog vallen. Eigenlijk 
moet de strijd nog beginnen... 

wensen over. Kleine klubs voelen zich (tradi
tiegetrouw) meer benadeeld en bedreigd dan 
ooit te voren. 

In naam van de heilige eenvormigheid 
werden veel scheidsrechterlijker kapacitei-
ten van bondswege,, gedevalueerd". Weinig 
mensen in het zwart ontwikkelen op de 
groene rechthoek nog een eigen persoonlijk
heid, een eigen stijl. Ze fluiten hun wangen 

Anderlecht pakte uit met de 16-jarige 
Ghanese belofte Niï Lamptey. In 7ijn 
eerste kompetitiewedstrijd kwam hij 
reeds tot scoren. Van hem worden 
wonderen verwacht. (foto MHB) 

bol ,,met richtlijnen" die geen rekening hou
den met de specificiteit van elke match, met 
het unieke karakter van op elkaar gelijkende 
wedstrijdsituaties. We willen het niet hebben 
over de hands van Clijsters tegen Germinal 
Ekeren of over de dubbele overtredingen van 
doelman De Witte in de jongste Brusselse 
derby. Goede trouw mag niet per definitie 
worden uitgesloten en verder heeft iedereen 
,,recht" op een vergisssing... 

Meer verontrust ons de algemene trend 
die leert dat begaafde voetballers, dat spel
makers en schaars overgebleven artiesten 
nationaal én internationaal nog altijd onvol
doende worden beschermd. 
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SPORT 

Na de rampzalige Mondiale-finale stelde 
de FIfa dat maatregelen zouden worden 
uitgedokterd om voetbal opnieuw aantrekke
lijk te maken. Veel hebben we daarvan nog 
niet gezien. Klasse wordt nog altijd geregeld 
tegen de grond en indien echt nodig naar de 
kleedkamer getrapt. De „matraquers de ser
vice", zoals we ze ooit een scheidsrechter 
hoorden noemen, die in elke ploeg aanwezig 
zijn, kijken hooguit tegen een gele kaart aan 
die vooraf door de trainer(s) werd ingekalku-
leerd. 

Het probleem stellen is natuurlijk gemak
kelijker dan het oplossen. Maar er moet wel 
ergens mee begonnen worden natuurlijk. 
Dat begin kan leiden naar het herdenken van 
de richtlijnen die de hedendaagse arbitrage 
beheersen. Laat de scheidsrechter zijn recht 
op oordeel, op beoordeling van de situatie. 
Eenzelfde haakfout kan veel oorzaken en 
nog meer verschillende gevolgen hebben. 
Een verdediger die een wegspurtende aan
valler bij 4-0 bij de arm trekt krijgt geel of 
rood. Een verdediger die bij 0-0 dezelfde 
aanvaller berekend overhoop trapt (en soms 
ook uit de match) krijgt niets anders en zeker 
niets meer! Dat klopt niet. 

Vroeger waren er dagelijkse en doodzon
den. Er zijn wenkeldiefstallen en georgani
seerde bankovervallen. Het ene is het ande
re niet maar in het voetbal wel. 

DE KOOL EN DE GEIT 
Bijzonder vreemd in dat verband vonden 

we een recente verklaring van de Franse 
topscheidsrechter Vautrot. De man is aan 
zijn laatste wedstrijden bezig. Gevraagd naar 
zijn beste en slechtste herinneringen zegde 
hij ongegeneerd dat hij nooit ongelukkiger 
was dan na de openingswedstrijd van de 
jongste Mondiale. 

In Kameroen-Argentinië stuurde Vautrot 
naar eigen zeggen mensen tegen zijn zin het 
veld uit. Omwille van de opgelegde richtlij
nen. Verantwoordelijk daarvoor was onze 
Ponnet. Die onderichtte in Italië de scheids
rechters naar ,,Belgisch model". 

Dat de arbitrage achteraf, en vooral in de 
beslissende fase van het wereldkampioen
schap, aan felle kritiek blootstond inspireer
de bij ons (het Centraal Scheidsrechtersko-
mitee) niemand tot bezinning. Integendeel. 
Men bleef vertellen dat onze refs toch zo 
goed waren, dat onze arbitrage model stond 
voor de rest van Europa. Gek. Vandaag blijkt 
dat buiten Guy Goethals niemand echt de 
top aankan. Constantin niet die zijn onmis
kenbare aanleg door zijn exhibitiedrang ver
smacht. Van Langenhove niet en zeker de 
misschien veel te jonge ,,jonge garde" niet. 

Het wordt tijd dat Bond en scheidsrechters 
zich gezamelijk over de toekomst beraden, 
dat men het ganse begeleidingssisteem in 
vraag stelt en dat men niet in alle omstandig
heden probeert de kool en de geit te sparen. 

Flandrien 

DRIE UITBLINKERS 
Zoals voorspeld is Raymond Ceulemans 

nog maar eens wereldkampioen biljarten 
geworden. In Japan duwde hij in de eeiste 
ronde Kobayashi van zich af en daarmee was 
de buit binnen. In zijn verklaringen achteraf 
was Raymond gematigd. Hij alludeerde wel 
naar de persmensen die hem hadden afge
schreven. Een overigens begrijpelijke toe
stand. Wanneer iemand van vijftig of meer 
nederlagen oploopt, stelt men zich vanzelf
sprekend vragen. 

Dat Ceulemans desondanks kan blijven 
terugkomen bewijst alleen maar zijn uitzon
derlijke klasse. Het heet nu dat hij nog de 
ambitie opbracht om urenlang alleen te trai
nen, om te blijven voortdoen, om niet willen 
af te geven. Unieke man. Meer hoeft daar 
niet meer over gezegd te worden. 

Vincent Rousseau blijft voorlopig onze 
beste veldloper. In het Waalse Havre (bij 
Mons) won de kleine smalle Waal zijn derde 
Crosscupwedstrijd op rij. Ook Rousseau is 
een geval apart. Nationaal te sterk, interna
tionaal te zwak. Voor hem bijna een wetma
tigheid. Rousseau heeft vermoedelijk altijd 
voor het geld, voor veel (liefst niet te moeilij
ke) wedstrijden gekozen. Van inspanningen 

doseren wil hij niet horen. Hij smeedt het 
ijzer terwijl het warm is. We hoeven op hem 
weer niet te rekenen tijdens het wereldkam
pioenschap. Tegen die tijd zal al de energie 
wel zijn opgebrand. 

RUITERLIJK 
Ruiter van het jaar is ongetwijfeld Jean-

Claude Vangeenberghe. Eerst absolute ster 
tijdens de Franse Renault Jump en nu al zo 
goed als zeker van een finaleplaats in de 
World Cup. Vangeenberghe schijnt minder 
grillig in zijn prestaties dan zijn talrijke voor
gangers die zich ook tot het grote werk 
geroepen voelden. Vangeenberghe kan keu
zes maken. Hij weet wanneer risiko's toege
laten zijn. Hij beseft wanneer veiligheid hem 
ver kan brengen. Hij is intelligent en ambi
tieus. 

Ons land had nog niet vaak ruiters die 
bevestigden op lange termijn. Ook een kwes
tie van geld en paarden natuurlijk. Misschien 
breekt Vangeenberghe die kwalijke traditie 
Misschien. 

ADVERTENTIE 

Bij ons bent u thuis 

meubelcentrale K heylen 
Leuvensesteenweg 781, KOFTTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91 
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/6339.39. 

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

HERSENBREKER 
OPGAVE 67 
HORIZONTAAL 

het 5 Het IS een schrikbeeld als je in 
duister zo'n dier ontwaart (11) 

7 Sommige heden gebruiken deze tijdelij
ke verblijfplaatsen van vogels om er 
boze plannen te smeden (11) 

8 Zijn dat overzetboten voor hoenders (10) 
12. Melodie met het oog op 1991 (16) 
15 Bevoorrecht dier m het Kerstverhaal (2) 
16 Als je de klemtoon verlegt, hoor je dat de 

voederbak in Bethlehem ook een slaap
plaats was (9) 

18 Onrecht (6) 
20 Rommelige groep, behalve in de wieler

sport (5) 
21 Dit duo volgt op de start van het alfabet 

(1-1) 
23 Die drukwerken aan de muur moeten 

weldra vernieuwd worden (15) 
26 Eindejaarsversienngen uit het bos (10) 
27 Er schuilt een Vlaamse stad in Argenti

nië (4) 

VERTIKAAL 

1 Een plaats of een vertrek helemaal leeg
maken (9) 

2 Op zo'n bouwplaats, aan de Schelde 
bijvoorbeeld, verrijzen geen huizen (11) 

3 't Is zijn vak om met kracht ergens op te 
drukken (6) 

4 Zoveel maanden duurt elk van de sei
zoenen (4) 

6 Zware, maar ook dure jongen (3) 
9 Dank zij deze landbouwer kan er linnen 

vervaardigd worden (8) 
10 Helemaal of voor twee derden, het blijft 

een meisje (3) 
11 Van dit bevel zijn er tien (5) 
13 RIJ van Vlamingen (4) 
14 Ze stroomt langs Leuven en Mechelen 

(4) 
15 Van die kant kwamen de Drie Koningen 

(4) 
16 Niet te buigen, evenmin als een kassei 

(7) 
17 Dit is wel het allerkortste bevestigende 

antwoord (2) 
19 Draagt een inwoner van een der Duitse 

Lander dit kledingstuk'' (3) 
20 Dromen zijn dat (6) 
21 Vroeger kon je hiermee een kleinigheid 

betalen (4) 
22 Dit kun je aantrekken of op tafel leggen 

(5) 
24 Zwarte groente (4) 
25 Aandoening als gevolg van het werken 

met een schop in de tuin'' (4) 

WINNAAR OPGAVE 65 
Tussen de steeds meer binnenkomende 

juiste oplossingen zat ook deze van Ruth 
Verheyen uit de Turnhoutsebaan 230 te 3294 
Molenstede-Diest Zij ontvangt binnenkort 
haar kerstpakje aan huis 

OPLOSSING OPGAVE 66 
Horizontaal: 5 praatjesmaker; 8 
schoppenkoning, 9 druppelsgewijss, 
12. goudrenet, 13 lijf, 14 rot, 15 
verrassing, 16 Regina 

Vertikaal: 1 aanhouder, 2. gezellig
heid, 3 smak;4. trends, 5 postduif, 6 
topsport, 7 kantwerkster, 10 gluurt, 
11 deining 

SATERDAG 

„ Laatste DDR-premier verdacht", 
las Ahasverus 
Lothar De Misère 

Gabriëls-De Belder: op 
de kaffie bij Khadaffi 

Reptielen hebben 2 penissen 
Tweeloops 

Dikteewedstrijd in Den Haag 
Lisbeth Mist 

Opnieuw wereldkampioen biljart 
Raymond Queuelemans 

Sneeuw in Hoge Venen 
Loipen en Malmedy 

Salesiaan wint op Haïti 
Papa Doe Bosco 

Asverstrooiing op zee mag 
Rest in Seapeace 

Pokken bedwongen 
Vi rust 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 22 DEC. ZONDAG 23 DEC. MAANDAG 24 DEC. 
TV 1 

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 1.0. op zater
dag, instruktieve omroep, 16 00 Jungle bock, 
film, 17 50 Nieuwskrant; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Sclioolslag, 18 45 Vlaanderen Vakan
tieland, 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 50 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 Vl/hite 
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 Beverly Hills Cop II, film 
22 40 Nieuws 
23 05 Playing for time, serie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 46 De Vara matinee, koncert, 
14 51 Neighbours, serie, 15 25 The Nutt House, 
serie, 15 54 Howard's way, serie, 16 48 Museum
schatten, kwis, 17 30 Nieuws; 17 40 Kassa, kon-
sumentenrubriek, 1819 Vara's kindermenu, 
19 00 Nieuws; 
19 22 Twaalf steden, dertien ongelukken, serie 
19 52 The Flying doctors, serie 
20 48 Sponsorloterij, showprogr 
22 24 Achter het nieuws, aktualiteiten 
23 00 Nieuws 
23 06 De wereld van Boudewijn Buch, reisverha
len 
23 37 Langs de kade, serie 
00 37 Natuurmoment 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 41 PostI, brie
venrubriek, 17 44 The Thundercats, sene, 18 08 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
jongerenmag ,18 56 Jackpot, kwis, 19 27 Gro
wing pains, serie, 20 00 Nieuws. 
20 28 Why Lockerbie?, dok 
21 58 De Taaimeesters, stoeien met taal 
22 30 Karel, praatshow 
23 21 Carols from Prague, klassiek 
00 22 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 18 00 Arabische kuituur, muzikale 
reeks, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal 
extra; 1910 Hindoe-festivals in India, dok 
20 00 Mozart in Europa, pianokoncert 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 De kontaktadvertentle, film 

TV 1 

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Joodse 
eredienst, 11 00 De zevende dag, praatkaflee, 
13 00 Sunday Proms, koncert, 14 30 Asterix en 
Cleopatra, tekenfilm, 15 35 De kerstboom, teken
film, 16 00 Schoolslag, spelprogr, 16 40 Het 
pleintje, serie, 17 25 Azimut, legerinfo, 17 45 
Draaimolen, kindersene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik 
tak; 18 05 Leven... en laten leven, Milieuprogr , 
19 00 Sportweekend I; 19 30 Nieuws, 19 45 
Sportweekend il. 
20 15 Het dossier Verhulst, serie 
21 10 Het ei van Christoffels, reportage 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 50 Oorden van illusies, Boedapest 

VTM 

14 00 Love boat, sene, 15 00 Sands of Iwo Jima, 
film, 17 00 Ben Cropp's Australia, dok serie, 
17 50 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05 Kindera-
kademie, 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 Sorry, wrong number, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 13 30 Het einde van een tijdperk, 
dok , 14 10 Great expectations, film, 16 05 Jan 
van Eyck, het mysterie schoonheid, 17 00 Man en 
paard, schaaktweekamp, 17 30 Nieuws; 17 35 
KRO Kresj; 17 55 Hills End, sene, 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, fiimkwis 
22 25 Brandpunt, aktualiteiten 
23 00 Inspekteur Dalgleish, sene 

Ned. 2 
09 00 Babar de olifant; 0925 Sprookjes van de 
zee, sene, 09 45 Toren van pizza's, kinderprogr , 
10 05 Mannetje & mannetje, humorserie, 10 05 
De freules, sene, 10 450 , bitt're smart, smartlap
pen, 11 00 The Mills Brother story, dok , 12 30 
Tros voetbal plus; 13 00 Nieuws; 14 30 Opera 
Matinee, eigentijdse opera, 18 00 Margreet Dol
man begrijpt het, opgewekt progr , 18 30 Lokolé, 
mag , 19 00 Lava, kolderserie, 19 30 Onrust!, 
subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Belevenissen, portretten 
20 37 Amnesty dossier 
20 40 Hersenschimmen, film 
22 28 Atlantis, kunst en kuituur 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 10 45 Hoofdpijn te lijf, kursus, 
11 00 Vrouwen en werk, dok , 11 30 Omroep 
Frysidn edukatyf; 12 00 Het Capitool, diskussie-
progr ,16 15 Wind in de wilgen, sene, 17 45 Het 
Weizmann Instituut, reportage, 18 00 De koope-
ratie, kursus, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio 
sport; 20 00 Nieuws. 
20 10 Kenmerk, aktualiteiten 
20 37 Tussen eten en afwas, sene 
21 05 Werken aan werk, rekreatie 
21 30 Ischa, praatprogr 

TV1 
15 00 Kinderen voor kmderen festival; 16 05 
Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Als Je 
't hen vraagt: Chiro, reportage, 18 35 Operatie 
Mozart, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn, meerkeuzekwis 
20 10 Zeg 'ns AAA, sene 

20 35 Paul Van Vliet show 
21 40 Het cirkus van Moskou, optreden 
22 40 De toverfluit, Berdien Stenberg 
23 15 Het grote avontuur, film 

TV 2 
15 00 Basketbal, kersttoernooi in Oostende, 18 30 
Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, se
ne, 19 05 Uitzending door derden, 19 30 Nieuws. 
20 00 Op het terras, seniorenmag 
20 35 Mijn man doet dat niet, film 
22 15 Uitzending door derden 
23 15 Go teil it..., kerstspecial 
23 45 Kerststallen in Vlaanderen, reportage 
00 00 Middernachtmis 

VTM 

13 00 One-eyed Jacks, film, 15 30 Dallas, serie, 
1615 Santa Barbara, sene, 16 40 Clip Club, 
verzoekprogr, 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 
Good morning, miss Bliss, serie, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 Videodinges, gekke videoclips 
20 30 MacGyver.serie 
21 30 Family Ties, sene 
22 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Op de groei, 
over geloof, 17 51 Beestig, dierenprogr 18 05 
Gobble Gobble, de kalkoen, tekenfilm, 18 30 De 
zijden draad, dok , 19 00 Nieuws. 
19 20 Zo vader, zo zoon, spelprogr 
20 51 De kerstster, Disneyfilm 

• 21 24 Grensgesprek, praatprogr 
21 52 Reis naar Bethlehem, reportage 
22 23 Ander nieuws, reportage 
23 00 Nieuws 
23 05 Internationale kerstzang 
00 00 De kerstnachtmis 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 14 
Ontdek je plekje. Bergen om Zoom, 15 30 Studio 
Trappelzak, kinderprogr . 15 55 Service Salon, 
17 30 Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow, 
natuursene, 18 30 Tussen kunst en kitsch extra, 
antiek, 18 55 Avro Sportpanorama, 19 27 Gro
wing pains, serie, 20 00 Nieuws. 
20 29 Paul Van Vliet kerstshow 1990 
21 42 Missa Luba, koncertregistratie 
22 40 Capital City, serie 
23 35 Ontdek je plekje, Bergen op Zoom 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 10 Wind in de 
wilgen, serie, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Charlie 
en Charlie, jeugdfilm, 19 10 Teleac, 20 00 
Nieuws. 
20 20 Milieubericht 
20 25 Vij tellen rust, dok 
21 15 Eigenaardig, kolumn 
21 20 Edukatief Extra 
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TELEVISIE 

TV 1 

10 00 Protestantse eredienst; 10 55 Eucharistie
viering; 12 00 Urbi et Orbi, pauselijke zegen, 
12 30 Wolfgang Amadé, muzikale reis, 14 00 De 
klowns, cirkusprogr , 15 15 De wind in de wilgen, 
serie, 16 30 Aan de Rivièra, film, 17 55 Nieuws; 
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Saartje en 
Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater, Prinses en 
de gouden kroon, 18 35 Black Beauty, serie, 
19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn, meerkeuzekwis 
20 10 De drie wijzen, kwisprogr 
20 50 Eddy Wally in Amerika I, reportage 
21 20 Tijd voor Koen, kerstspecial 
22 10 X-mas Carol, kortfilm 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 18 58 Babel, voor migranten, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Alleen voor jou, film 
21 30 De Vlaams-Nationale Omroepstichting 
22 10 Sport extra, boksen 

VTM 

13 00 Poseidon adventure, film, 15 00 Animals of 
Africa, dok , 1 5 30 Dallas, serie, 16 15 Santa 
Barbara, serie, 16 40 Clip Club, verzoekprogr , 
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Good morning, 
miss Bliss, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, serie; 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Flying doctors, serie 
21 00 Klasgenoten, Will Tura 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 Soap, serie 
23 25 Nieuws 

Ned. 1 

11 00 Omroepparochie; 11 55 Kersttoespraak en 
pauselijke zegen; 13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 
17 36 James Last, show, 18 30 Vara's kinderme
nu, 19 00 Nieuws, 19 07 d'Oude Snik, TV-film 
19 40 De baas in huis, serie 
20 04 Labyrinth, spelprogr 
20 29 Laat maar zitten, serie 
20 54 Mosterd na de maaltijd, blijspel 
22 31 Kerstspecial, stiow 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 13 55 Santa Barbara, serie, 14 39 
Tussen kunst en kitsch extra, antiekkursus, 
15 00 Eurovisie Kerstmatinee 1990, live kerstkon-
cert, 16 20 De Spaanse rijschool, dressuurshow, 
17 30 Nieuws 17 36 Ko de Boswachter, kerstaf
levering, 18 48 De Poolsurvival, krachtmeeting, 
20 00 Nieuws. 
20 10 De uitdaging, serie 
21 29 De Poolse nachtegalen, kerstliederen 
22 00 Pied Piper, film 
23 40 Dat vind ik nouw mooi, kuituur 
00 07 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 14 00 La Traviata, opera, 16 15 
Schrijvers van de nieuwe tijd, Franz Kafka, 18 10 
Wind in de wilgen, serie, 18 30 Sesamstrdat; 
18 45 Kleine zwaluw, dok , 19 10 Robin of Sher
wood, serie, 20 00 Nieuws. 
20 20 Bernstein dirigeert Beethoven, klassiek 
21 05 Een gevoelig mens, TV-film 
21 15 Geen C te hoog 

TV 1 

15 00 Diamond Awards Festival, show, 16 05 The 
blue Rn, film, 17 30 Het Capitool, serie, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
Scoop, kerstmis, 18 35 Korte film; 18 45 Noord
straat 17, serie, 19 03 Buren, serie, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10Tatort, serie 
21 50 Look, modemagazine 
22 45 Vandaag 
23 10 Songs of the life of Leonard Cohen, portret 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 58 Supersense, dok, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Sportavond 
22 10 Night of the Proms, klassiek 

VTM 

13 00 The greatest show on earth, film, 15 30 
Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie, 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, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Scarecrow en mrs. King, serie 
23 15 Benson, serie 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 14 55 Don Camillo slaat door, film, 
17 30 Nieuws, 17 40 Boggle, woordspel, 18 05 
Ziggy's kersstcadeau, tekenfilm, 18 30 Neigh
bours, serie, 19 00 Nieuws; 19 10 Tien In de pan, 
spelshow 
20 20 't Schaep met de 5 pooten, kompilatie TV-
serie 
21 00 Milou, praatshow 
21 50 Vreemde praktijken, serie 
22 25 Einde van een tijdperk, missionarissen 
23 10 Nieuws 
23 15 Matlock, serie 

Ned. 2 

13 00 Carmen on ice, geschaatste opera-uitvoe-
ring, 14 15 Therion Stratagen, natuurfim, 14 30 
Santa Barbara, serie, 15 15 De TV-dokter; 15 16 
De nieuwe avonturen van Heidi, TV-film, 16 55 
De DD-show, jeugdspelshow, 17 30 Nieuws; 
17 40 De teenage hero turtles, serie, 18 02 Dia
mond Awards Festival '90; 18 45 Billy Hotdog, 
kinderprogr , 19 00 De bal is rond, jeugdsport-
progr, 20 00 Nieuws. 
20 17 Love letters, spelprogr 
21 54 De TV-dokter 
21 55 Stenen van vriendschap, TV-film 
23 35 De vier jaargetijden van Vivaldi, klassiek 
00 25 Waar het verleden heden wordt, musea 
00 45 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 00 De wind in de wilgen, serie, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 De grote kaasroof, 
tekenfilm, 19 35 De grote kraker, de grijze eek
hoorn in aktie, dok , 19 54 Politieke partijen. 
20 00 Nieuws 
20 10 Stichting Socutera 
20 15 Assepoester, sprookjesballet 

TV 1 

13 45 Diamond Awards Festival; 14 55 Kinderen 
voor kinderen festival; 16 00 Samson; 17 30 Het 
Capitool, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 
18 05 Plons; 18 10 Prikballon; 18 25 Malvira, 
serie, 18 35 Jennifers tocht, sene, 19 03 Buren, 
sene, 19 30 Nieuws. 
20 10 Turalura, rockers zingen Tura 
21 00 Première, jaaroverzicht 
21 30 Panorama, jaaroverzicht 
23 20 Vandaag 
23 45 Voices Festival, muzik progr 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 05 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Wie schrijft die blijft, de NCR-Prijs 
21 00 Labyrinth: Kijken in het donker, dok. 
21 40 Koncert, klassiek 

VTM 

13 00 Captain from Castille, film, 15 15 National 
Geographic Explorers, dok , 15 30 Dallas, serie, 
16 15 Santa Barbara, serie, 16 40 Clip Club, 
verzoekprog , 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 
Good morning, miss Bliss, serie, 18 00 Nieuws; 
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Home and away, 
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 00 Nieuws 
22 35 Star, filmmagazme 
23 05 VTM-sport 
23 40 Ben Cropp's Australia, dok. 
00 25 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 Kamilla 
en de dief, jeugdfilm, 16 31 Ceddie, sene, 16 54 
Kinderkrant, kerstspecial, 17 14 Jop en zijn pa op 
glad ijs, tekenfilm, 17 30 Nieuws; 17 40 Logboek 
Logos II, dok , 18 25 Gewoon wie je bent, liedje-
sprogr ,19 00 Nieuws 
19 20 Hoop voor Anne McDonald, film 
20 55 Ronduit Praise, jongerenmag 
21 30 Tijdsein, aktualiteiten 
22 00 Overal en nergens, dok 
22 25 Kinderarts in Phnon Penn, dok 
23 00 Nieuws 
23 05 Mag ik 's met je praten?, praatprogr 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie 
17 45 Empty Nest, sene, 18 10 In Concert: Clou-
seau; 18 55 Jackpot; 19 20 Veronica Film & 
Video, filmnieuws, 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, serie 
21 05 Trail of the Pink Panter, film 
22 45 Gala of the year with Anita & Lee, show 
23 50 Married with children, serie 
00 20 Nieuws 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 18 10 Wind in de wilgen, sene, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Charlie Chaplin clas
sics, sene, 19 05 De jonge jaren van Charlie 
Chaplin, sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Jaaroverzicht Sport 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 28 DEC. 
TV 1 
13.45 Diamond Awards Festival; 14.55 Kinderen 
voor Kinderen festival; 16.00 Samson; 17.30 Het 
Capitool, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 
18.05 Plons; 18.10 Postbus X, serie; 18.35 Op
roep der kabouters, tekenfilmserie; 19.03 Buren, 
serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.10 De wonderjaren, serie 
20.35 De jonge Jezus, 2-delige TV-film 
22.10 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
22.30 Vandaag 
22.55 Winner, film 

TV 2 
18.30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19.00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Wereldoorlog II: de repressie 
21.30 Ten liuize van..., Jeanne Brabants 
22.20 De nacht, momentopname 

VTM 
13.00 Forever Amber, film; 1515 National Geo-
grapliic explorers dok.; 15.30 Dallas, serie; 16 15 
Santa Barbara, serie; 16.45 Clip Club, verzoek-
progr.; 17.00 VTM-Kinderklub; 17.30 Good Mor- ' 
ning, miss Bliss, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 
Cijfers en letters; 18.30 Home and away, serie, 
19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin. 
20.00 Bompa, serie 
20.30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21.30 The taking of flight 847, TV-film 
23 05 Nieuws 
23.30 National Lampoon's Animal House, film 
01.20 Nieuws 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 13.10 Gobble Gobble is verliefd, 
serie; 13.34 Lawinelawaai, film; 15.04 Christmas 
Gift, kompilatie; 15.59 Jostiband zonder grenzen, 
portret; 16.23 Passage, middagmag , 17.30 
Nieuws; 17.40 Disney club; 18.30 Ander nieuws, 
dok.; 19.00 Nieuws. 
19 20 Dinges, spelprogr. 
19 49 Ha, die pa!, serie 
20.22 Passage to India, film 
23.00 Nieuws 
23.10 Ursul de Geer, praatshow 

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 
21.34 De TV-dokter 
21.35 Julie Andrews en Carol Burnett: een reü
nie 
22.30 De wondere wereld van de plastische 
chirugie, dok 
23 35 Katja en Marielle Labeque, klassiek koncert 
00.25 Nieuws 

Ned. 3 
09 00 Nieuws; 18.10 Wind in de wilgen, serie, 
18.30 Sesamstraat; 18 45 Charlie Chaplin clas
sics, serie; 19.00 De jonge jaren van Charlie 
Chaplin, serie; 19.54 Politieke Partijen; 20.00 
Nieuws. 
20.25 Jaaroverzicht nieiuws 
22.00 Nieuws 

E.T. is een van de 100 films die de BBC programmeert tijdens de 
eindejaarsperiode. De avonturen van het Itieien buitenaardse wezentje 
kunnen gevolgd worden op BBC 1, dinsdag 25 december om 16u.05. 

ZATERDAG 22 DECEMBER 

JUNGLE BOOK 
Amerik. familiefilm van Zoltan Korda uit 
1942, naar het gelijknamige boek van 
Rudyard Kipling. Mowgli, een 2-jarlg jon
getje, raakt verdwaald in de jungle en 
wordt opgevangen door de wolvin Raks-
ha. 10 jaar later keert hij terug naar zijn 
geboortedorp. (BRT TV 1, om 16u.) 

ZONDAG 23 DECEMBER 

ASTERIX EN DE 
HELDEN 
Julius Caesar heeft Cleopatra zwaar bele
digd en om dat te weerleggen gaat zij een 
weddenschap aan met de keizer: zij zal 
binnen de 3 maanden een prachtig paleis 
voor hem bouwen in Alexandrië. Teken
film van Goscinny en Uderzo uit 1968. 
(Astérix et Cléopatre - BRT 1, om 
14U.30) 

MAANDAG 24 DECEMBER 

MIJN MAN DOET DAT 
NIET 
Vlaamse film van Edith Kiel uit 1956, met 
Nand Buyl, Ivonne Lex en Robert Marcel. 
Jef Peeters Is gelukkig getrouwd met 
Annie en is vader van een schattige doch
ter. Maar wanneer hij voor zijn verjaardag 
van vier vrouwen een stropdas krijgt, 
begint vrouwtje Annie een en ander te 
vermoeden... (BRT 2, om 20u.35) 

DINSDAG 25 DECEMBER 

E.T. 
Tijdens de eindejaarsperiode zendt de 
BBC zo'n 100 films uit. Er werd een 

selektie gemaakt uit oude klassiekers en 
kassuksessen, maar er komt ook een hele 
reeks Splelberg-films. E.T. uit 1982 is er 
een van. (BBC 1, om 16u.05) 

WOENSDAG 26 DECEMBER 

DON CAMILLO 
Ital. komische film van en met Terence Hill 
uit 1983. De kommunistische burgemees
ter van het dorpje waar Don Camillo 
pastoor is wil zijn zoontje laten dopen als 
Lenin. Daar heeft de pastoor zo zijn be
zwaren tegen. Het Fernandel-personage 
Is ver te zoeken! (Ned. 1, om 14u.55) 

DONDERDAG 27 DECEMBER 

HOOP VOOR 
ANNIE MCDONALD 
Austr. film uit 1984, gebaseerd op ware 
gebeurtenissen. De 16-jarige Annie ligt al 
ruim 14 jaar in een ziekenhuis. Het schijn
baar ongeneeslijke hersenletsel begint 
gunstig te evolueren wanneer verpleeg
ster Jessica in het ziekenhuis komt wer
ken... (Annie's Coming Out - Ned. 1, 
om 19U.20) 

VRIJDAG 28 DECEMBER 

PELLE DE 
VEROVERAAR 
Deens-Russische film uit 1987 met Max 
von Sydow, Pelle Hvengaard en Erik 
Paaske. Rond de eeuwwisseling ont
vlucht een oude en berooide man het 
platteland en trekt met zijn zoon Pelle 
naar het Deense eiland Bornholm. (Pelle 
Erobreren - BBC 2, om 22u.35) 
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TELEVSE 

ZATERDAG 29 DEC. ZONDAG 30 DEC. MAANDAG 31 DEC. 
TV 1 
09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 1.0. op zater
dag, instruktieve omroep, 15 00 Diamond Awards 
festival; 16 00 Aan de grens van Indie, film, 
17 35 Korte film, 17 50 Nieuwskrant; 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Jong Cirkus van 
Europa; 18 45 Vlaanderen Vakantieland, 19 20 
Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 FC de Kampioenen, serie 
20 25 Baraka, spelshow 
21 45 The Hollywood-Connection, filmkwis 
23 00 Vandaag 
23 25 Sport op zaterdag 
23 40 In de hitte van de nacht, serie 

VTIM 

13 00 Doctor Doolittle, film, 15 20 National Geo
graphic Explorers, dok , 15 30 Hanna Barbera, 
tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoekprogr , 16 40 
The Betty White show, sene, 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 Beverly Hills, 90210, film 
22 35 Nieuws 
23 00 Playing for time, sene 
23 45 Nieuws 

Ned. 1 

14 00 De Vara matinee, koncert, 14 51 Neigh
bours, sene, 15 32 The Nutt House, sene, 15 56 
Howard's Way, sene, 16 51 Museumschatten, 
17 00 Brainstorm; 17 30 Nieuws; 17 41 Vroege 
vogels;, 18 19 Kindermenu, 19 00 Nieuws; 
19 22 Twaalf steden dertien ongelukken, spel
progr 
19 51 The Flying doctors, sene 
20 42 Zeg 'ns AAA, serie 
21 08 Brigitte Kaandorp 
22 04 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 30 Golden girls, sene 
23 00 Nieuws 
23 11 Boudewijn Buch, reisverfialen 
23 36 Langs de kade, sene 
00 39 Natuurmoment 

Ned. 2 

17 30 Nieuws; 17 40 Post!, brievenrubnek, 18 06 
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV, 
jongerenmag , 1 8 55 Jackpot, kwis, 19 25 Gro
wing pains, sene, 20 00 Nieuws. 
20 27 Weekend Krimi, sene 
21 50 Glamourland, Society volgens Droge 
22 20 Karel, praatsfiow 
23 11 Jonge mensen in koncert 1990, klassiek 
00 11 Nieuws 

Ned. 3 

16 30 Jaaroverzicht sport; 1810 Wind in de 
wilgen, sene, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Charlie 
Chaplin one reeier, sene, 19 00 De jonge jaren 
van Charlie Chaplin, sene 
20 00 Prettige feestdagen 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 50 Last tycoon, film 

TV 1 
09 00 Zoetekoek met Samson; 10 00 Eucharis
tieviering, 11 00 Panorama, jaaroverzicht, 12 30 
Sunday Proms, koncert, 14 00 Bijna was er geen 
kerstfeest, film, 15 35 Muppet family Christmas, 
16 25 Allemaal beestjes, dok , 16 55 Het pleintje, 
sene, 17 40 Samsonlied, 17 45 Draaimolen, kin
derserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Van 
Pool tot Evenaar, dok , 19 00 Mr. Bean; 19 30 
Nieuws, 19 45 Sportweekend. 
20 15 Het dossier Verhulst, serie 
21 10 Paul Simon solo, koncert 
22 05 I.Q., kwis 
22 35 Vandaag 
22 55 Oorden van illusies, dok 

VTM 

14 00 Love boat, sene, 14 45 Clip club, verzoek 
progr , 15 00 A place in the sun, film, 17 00 Ben 
Cropp's Australia, dok serie, 17 55 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 15 De sportshow 
23 15 The miracle of Morgan's creek, film 
00 50 Nieuws 

Ned. 1 

14 00 Het einde van een tijdperk, dok , 14 40 
Oliver Twist, film, 16 35 Van Eyck, dok , 17 30 
Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 19 00 Nieuws. 
19 05 Waku, Waku, spelprogr 
19 35 Zondagavond met Van Willigenburg, praat-
progr 
20 20 Hou nou toch op 
21 20 The Hollywood Connection, filmkwis 
22 25 Brandpunt, aktualiteiten 
23 00 Katolieke kerk in China, dok 
23 50 Nieuws 

Ned. 2 

09 00 Dappere Dientje; 09 10 Zusje konijn, 09 35 
Van 8 tot 80, kinderprogr , 09 45 Geheim gebied; 
10 00 De freules, sene, 1035 Rembo en Rembo 
II, sene, 11 00 Muziek op zondag, 12 00 Tros 
voetbal plus; 13 00 Nieuws; 14 30 La nozze de 
Figaro, opera, 18 00 Margreet Dolman begrijpt 
het, opgewekt progr , 18 30 Johnny, praatprogr , 
19 00 Onrust!, subkultureel mag , 20 00 Nieuws. 
20 10 Keek op de week, satire 
20 32 Blackadder's Christmas carol 
20 55 Amnesty Dossier 
20 58 Van Dis in de IJsbreker, praatprogr 
21 59 Groot herenleed, toneel 
23 23 A bit of Fry and Laurie, sene 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 11 00 lOS, 12 00 Het Capitool, 
diskussieprogr , 16 00 Jaaroverzicht nieuws; 
17 40 Teleac; 18 10 Wind in de wilgen, sene, 
18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport; 20 00 
Nieuws. 
20 10 Near death, dok film 

TV 1 

15 00 Kinderen voor kinderen festival, 16 05 
Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Rond
omons, jeugdprogr , 18 35 Operatie Mozart, se
ne, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns AAA, sene 
20 30 Eddy Wally in Amerika, reportage 
21 00 Oei Jacques, humor 
21 50 Zeker weten, praatprogr 
22 20 Gouden BeRTjes, uitreiking 
23 30 Margriet op Oudejaar 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 48 Over mijn lijf, gezondheids-
mag , 19 30 Nieuws. 
20 00 Sylvestergala 
21 20 Silverado, film 

VTM 

13 00 Hatari, film, 15 30 Dallas, sene ,1615 Santa 
Barbara, sene, 16 40 Clip Club, verzoekprogr , 
17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Good morning, 
miss Bliss, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Home and away, sene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin. 
20 00 Videodinges, special 
21 00 Wie ben ik, special 
22 00 Nieuws 
22 20 Ruthless people, film 
00 00 Nieuwjaarswensen 
00 10 Non stop dancing tot 2u. 

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 Het verschil, 
konsumentenrubnek, 19 00 Nieuws. 
19 15 Teds oudejaarsavondshow 
20 46 Ferris Bueller's day off, film 
22 32 Grensgesprek, praatprogr 
23 01 Grammy Awards 
23 58 Nieuwjaarsklok 
00 02 Grammy Awards 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 15 
The invisible kid, film, 16 55 Bouli, 17 30 
Nieuws; 17 40 Top 1990, pop, 18 55 Sport 1990, 
jaaroverzicht, 20 00 Nieuws. 
20 17 Die 2 special 
20 50 De 100.000 gulden show 
22 30 Seth Gaaikema 
23 55 Klok + vuurwerk 
00 05 Phil Collins in Concert, show 
02 05 Erotisch clipprogramma 
03 00 Candy Dulfer in concert 
03 45 Goud van oud live, show 
04 30 30 Jaar Veronica 

Ned. 3 

09 00 Nieuws; 15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 
18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 19 10 
Teleac, 20 00 Nieuws. 
20 15 De wijk genomen, TV-film 
20 45 Die Fledermaus, operette 
23 56 Klok + vuurwerk 
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TELEVISIE 

WOENSDAG 2 JANUARI DONDERDAG 3 JANUARI 
TV 1 

1115 Nieuwjaarskoncert uit Wenen; 11 45 Mo
zart; 12 15 Nieuwjaarskoncert uit Wenen; 13 30 
Koningin Fabioia; 14 25 Pavarotti in koncert; 
14 45 Grote verwaclTtingen, film, 16 45 David 
Copperfield, goochelen, 17 30 Het Capitool, se
rie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 
18 10 Saartje en Sander, serie, 18 20 Sprookjes-
teater, 18 35 Black Beauty, serie, 19 03 Buren, 
serie, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 De drie wijzen, kwisprogr 
20 50 Zeg maar Jessie, praatprogr 
22 00 Tijd voor Koen, licht klassiek 
22 30 Vandaag 
22 15 De vrolijke dokters van St.-Swithin's, serie 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogen
loos, serie, 19 00 The Clay animation, 19 30 
Nieuws. 
20 00 That was then, this is now, film 
21 40 Uitzending door derden 

VTM 

13 00 Hello Dolly, film, 15 30 Dallas, serie, 16 15 
Santa Barbara, sane, 16 40 Clip Club, verzoek-
progt, 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Good mor
ning, miss Bliss, serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, serie; 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Gaston en Leo, humor 
20 30 Medisch Centrum West, serie 
21 30 Cheers, serie 
22 00 Nieuws 
22 30 Telefacts, aktualiteiten 
23 35 Soap serie 
00 00 Nieuws 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 17 30 Nieuws; 17 40 Jules Unlimi
ted, nieuwe technieken, 18 06 Vara's Kinderme
nu; 19 00 Nieuws, 19 12 Labyrinth, spelprogr 
19 37 De baas in huis?, serie 
20 06 Johnny en Rijk, humor 
21 27 In het nieuws, aktualiteiten 
22 18 Golden girls, sene 
22 43 It's in the air 
23 31 Museumschatten 
23 53 Nieuws 

Ned. 2 

06 30 Top '90, pop, 08 00 Als u begrijpt wat ik 
bedoel; 09 20 B.O.O.S jaaroverzicht; 11 00 Nigel 
Kenedy in koncert; 11 50 Julio Iglesias in kon
cert; 12 50 The inspector general, film, 14 30 
Santa Barbara, serie, 15 15 Een stuk of twee, 
middagmagazine, 16 25 Hart voor dieren, dieren
mag ,17 00 Zorro, serie, 17 30 Nieuws; 17 45 
B.O.O.S., leugdprogr , 18 10 Countdown, pop, 
18 55 Veronica sport, 19 25 Het laatste woord, 
kwis, 20 00 Nieuws. 
20 17 Die 2 Special 

20 50 Tour of duty, serie 
21 40 Rur, praatprogr 
22 20 Goodbye, New Vork, film 
23 55 Nieuws 

Ned. 3 
12 15 Nieuwjaarskoncert in Wenen; 13 30 Studio 
sport; 18 00 Wilgen m de wind, serie, 18 30 
Sesamstraat; 18 55 Het klokhuis; 19 10 Robin of 
Sherwood, sene, 20 00 Nieuws. 
20 10 The day comics grew up, dok 

TV 1 

15 00 Kinderen voor kinderen* festival; 16 00 
Koning Lijsterbaard; 17 30 Het Capitool, sene, 
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 
De peulschil, 18 35 De woudlopers, sene, 19 03 
Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Tatort, sene 
21 45 Chinees cirkus I 
22 40 Vandaag 
22 55 Ibsen, kultureel mag 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, serie, 19 00 Dokumentaire, 19 30 Nieuws. 
20 00 Sportavond 

VTM 

13 00 One eyed Jack, film, 15 30 Dallas, sene, 
16 15 Santa Barbara, serie, 16 40 Clip Club, 
verzoekprogr , 1 7 00 Schuif af; 18 00 Nieuws; 
18 05 VTM-Super 50; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van fortuin. 
20 00 Embassy, sene 
22 00 Nieuws 
22 25 Scarecrow en mrs. King, sene 
23 25 Benson, sene 
23 40 Nieuws 

Ned. 1 

17 30 Nieuws; 17 40 De Nijl, dok , 18 30 Neigh
bours, serie, 19 00Nieuws; 19 20Tien inde pan, 
spelshow 
20 35 Volmaakte vreemden, sene 
21 06 Milou, praatshow 
22 00 Vreemde praktijken, sene 
22 30 Einde van een tijdperk 
23 10 Begane grond 
23 45 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Heathcliff, the movie, tekenfilm, 14 19 Vre
de op het ijs; 14 30 Santa Barbara, sene, 15 18 
De TV-dokter, 15 19 Dutch treat; 16 52 De bal is 
rond, mag , 17 30 Nieuws; 17 40 De teenage 
hero turtles, sene, 18 02 Popformule; 18 57Blizz 
extra, jongerenmag , 19 10 Op goed geluk, spel
progr , 20 00 Nieuws. 
20 27 Love letters, spelprogr 
22 05 Tros Triviant, spelprogr 
22 55 De ooievaarshow 
23 40 Sesjun 

Ned. 3 

18 00 De familie Ramdam, film, 18 30 Sesam
straat ; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 
19 10 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws, 
20 00 Nieuws 
20 20 Stichting Socutera 
21 27 Studio sport 
22 00 Nieuws en sport 
22 30 NOS-laat 

T V 1 
15 00 Kinderen voor kinderen special; 16 05 
Samson; 17 30 Het Capitool, sene, 17 55 
Nieuws; 18 00 Tik tak; 1805 Plons; 18 10 Prik-
ballon; 18 25 Malvira, sene, 18 40 Jennifers 
tocht, sene, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws. 
20 00 Kwislijn 
20 10 Het Chinees cirkus II 
20 40 Oei Jacques, humor 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 The Piglet files 

TV 2 

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogen
loos, sene, 19 05 Uitzending door derden; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Natuur, wat doe je ermee? 
21 00 Sierra Leonz, film 

VTM 

13 00 Darling Lili, film, 15 30 Dallas, serie, 16 15 
Santa Barbara, sene, 16 40 Clip Club, verzoek-
prog , 17 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Good mor
ning, miss Bliss, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Home and away, sene, 
19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin. 
20 00 Tien om te zien, show 
21 00 Dallas, sene 
22 00 Nieuws 
22 30 Star, filmmagazine 
23 05 VTM-sport 
23 30 C.A.T.S. eyes 
01 00 Nieuws 

Ned. 1 

10 00 Vrouw zijn, mag, 10 45 TV-fruitmand, 
geestelijke muziek, 13 00 Nieuws; 15 00 Cap
tain's courageous, film, 16 42 Ceddie, 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 Our house, serie 
20 15 Gospel Holland Concert 
20 40 God verandert mensen 
21 30 Tijdsein, aktualiteiten 
22 05 Sound in space 
22 40 Nieuwjaarstoespraak 
22 50 Balancing act, dok 

Ned. 2 

17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, sene, 17 45 Baanbre
ker, mfo, 1810 Top 40; 18 55 Jackpot; 19 20 
Bodylijn, gezondheidsmag , 20 00 Nieuws 
20 27 In de Vlaamsche pot, sene 
21 00 Nederland Muziekland awards 
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 45 Married with children, sene 
23 10 Berg je voor berg, praatshow 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

18 00 Flamenco, dok , 18 30 Sesamstraat; 18 45 
Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 19 10 De 
Barcelona stoel, dok ,19 35 Bekijk 't maar, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 24 Een scherzo furioso, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOS-laat 
23 15 Om het behoud van de aarde. Overbelas
ting 
23 45 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 4 JANUARI 
TV 1 
15.00 Kinderen voor kinderen festival; 16 05 
Samson; 17 30 Het Capitool, serie; 17 55 
Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 Post
bus X, serie; 18.35 Oproep der kabouters, teken
filmserie, 19.03 Buren, serie; 19.30 Nieuws. 
20.00 Kwislijn 
20.10 De wonderjaren, serie 
20 35 Verraad, TV-film 
22 10 Première film en video, filmnieuws 
22.45 Vandaag 
23.10 That championship season, film 

TV 2 
18 30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogen
loos, serie; 19 00 Uitzending door derden; 19.30 
Nieuws. 
20 00 Panama, dok 
21 00 Ten huize van... 
21.40 Huizen kijken, bouwen en verbouwen 
21 55 De dans ontsprongen 

VTM 

13.00 The story of dr. Wassell, film; 15 30 Dallas, 
serie; 16.15 Santa Barbara, serie; 1640 Clip 
Club, verzoekprogr., 17 00 VTM-Kinderklub; 
17.30 Good morning, miss Bliss, serie; 18.00 
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Home and 
away, serie; 19 00 Nieuws; 19.30 Rad van for
tuin. 
20.00 Bompa, serie 
20 30 Wies Andersen show, spelprogr. 
21 30 Plaza Suite, film 
23 10 Nieuws 
23 35 Friday's curse, film 
00.25 Nieuws 

Ned. 1 
14 00 Emmey Verhey, viool; 14 56 Ja natuurlijk 
extra, dok , 15 45 Het meisje met de lach, film; 
17 30 Nieuws; 17 40 Winnie the Poh; 18 05 
Disney Club; 19 00 Nieuws. 
19 20 Dinges, spelprogr 
19 45 Maak dat de kat wijs 
20 24 't Torentje 
20 40 Murder she wrote, serie 
21 35 Ducker en Oudenrljn 
22 08 Rondom tien, aktualiteiten 
22 53 Medeklinker 
23 16 Nocturne, licht klassiek 
23.45 Nieuws 

Ned. 2 

17 30 Nieuws; 17.40 Een wereld op een postze
gel, eduk serie; 17 55 De ballonrace, dok.; 18.40 
Papegaaiduiker; 18.55 Jackpot, beeld- en woord
spel , 19.25 T and T, serie, 19 52 De TV-dokter; 
20.00 Nieuws. 
20 27 Medisch Centrum West, serie 
21 35 André Van Duin Show 
22.42 Binnenlandse zaken, humor 
23 22 La confidence 

Ned. 3 

18.00 Paspoort, migrantenmag.; 18 30 Sesam
straat ; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het Klokhuis; 
19 10 Xerxes; 19 39 Het gezicht van Nederland, 
19 54 Politieke Partijen; 20 00 Nieuws. 
20 20 Studio Sport 
20 55 Rotonde, lunchkoncert 
21 39 Onbewoonbaar verklaard, TV-film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 

Peter Sellers In Trail of the Pink Panther. Donderdag 27 december op 
Ned. 2, om 21U.05. 

ZATERDAG 29 DECEMBER 

DOCTOR DOLITTLE 
De verhalen van Hugh Lofting werden in 
1967 door Richard Fleischer tot een musi
cal venwerkt. Rex Harrison is de vrolijke 
19de eeuwse dokter die dankzij zijn jaren
lange studie en toewijding met de dieren 
kan praten. (VTM, om 13u.) 

ZONDAG 30 DECEMBER 

OLIVER TWIST 
Twee jaar na zijn geslaagde Charles Di-
ckens-verfllming Great Expectations 
kwam regisseur David Lean in 1978 met 
een andere, zo mogelijk nog meer ge
waardeerde DIckens-film. Ook in deze 
roman wordt de hoofdrol gespeeld door 
een weesjongen, die verkocht wordt aan 
een begrafenisondernemer. Met John 
Howard Davies, Anthony Newley en Alec 
Guinness. (Ned. 1, om 14u.40) 

MAANDAG 31 DECEMBER 

York, Sarah Miles, James Mason, e.a. In 
1830 belandt Pip, een weesjongen, van 
het ene ongeluk in eht andere. Tot hij van 
een notaris te horen krijgt dat hij een 
fortuin heeft geërfd... (Great Expecta
tions - BRT 1,om 14U.45) 

WOENSDAG 2 JANUARI 

THE MORNING AFTER 
Op een ochtend wordt Viveca Van Loren 
wakker met een dode man naast zich. Zij 
wordt verdacht van moord, slaat op de 
vlucht en wordt geholpen door Turner 
Kendall, een ex-politieman. Amerik. triller 
uit 1986 met Jane Fonda, Jeff Bridges en 
Raul Julia. (BBC 1, cm 23u.) 

DONDERDAG 3 JANUARI 

HET MOEDIGSTE 
MAATJE 

SILVERADO 
Na zijn suksesvolle debuut in 1981 met de 
film noir Body Heat en The Big Chili in 
1983 beproefde regisseur/scenarioschrij
ver Lawrence Kasdan in 1985 het genre 
van de western. De aktie staat centraal en 
het verhaal over 4 onwaarschijnlijke vrien
den die het opnemen tegen een bende 
schurken doet weinig terzake. Met Kevin 
Kline, Scott Glenn en John Cleese. (BRT 
2, om 21U.20) 

DINSDAG 1 JANUARI 

GROTE VERWACHTINGEN 
Brits-Amerik. film uit 1974 naar de klassie
ker van Charles Dickens, met Michael 

Hollywood-klassieker uit 1937. Het ver
haal over een venwend jongetje dat als 
schipbreukeling opgepikt wordt door een 
vissersboot, is gebaseerd op het gelijkna
mige boek van Rudyard Kipling. (Cap
tain's Courageous - Ned. 1, om 15u.) 

VRIJDAG 4 JANUARI 

PLAZA SUITE 
Amerik. film uit 1971 met Walter Matthau, 
Maureen Stapleton, Lee Grant e.a. 24 jaar 
geleden brachten Karen en Sam hun 
eerste huwelijksnacht door in kamer 719 
van het Plaza Hotel. Karen hoopt hun 
relatie nieuw leven in te blazen en huurt 
dezelfde kamer voor een nachtje... (VTM, 
om 21U.30) 
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HET EPOS VAN DE MEMPHIS BELLE 

De bemanning op weg naar haar laatste missie, onder het zingen van Amazing 
Grace. 

De Duits-Amerikaanse filmregisseur Wil
liam IVy/er(1902-1981) schoot tijdens WO II, 
om precies te zijn in 1943, — in dienst als 
propagandafilmer — de dokumentaire 
Memphis Belle. Hij vloog met een bombar
dementsvliegtuig vijf lukrake missies boven 
Duitsland. Hierin legde hij onvergetelijke 
beelden vast van luchtgevechten en ook van 
de bemanning, waarvan ieder lid op zichzelf 
over een talisman moet hebben beschikt, 
want ze volbrachten zo maar liefst 25 mis
sies, wat hen recht gaf op naar huis gaan. 

AUTENTIEK 
Veertig jaar later is Catherine Wyler onder-

direktrice produktie bij de filmmaatschappij 
Columbia en produceert een prijswinnende 
dokumentaire over het werk van haar vader 
Directed bij William Wyler. Daarin een korte 
passage uit voornoemde film. Haar direkteur 
van dat ogenblik, de Engelsman David Putt-
nam (die reeds Chariots of Fire, The Killing 
Fiels en The Mission produceerde) wilde de 
hele film bekijken en het duurde niet lang of 
het tweetal was het eens dat er genoeg 
dramatische stof in zat om er een nieuwe 
film, maar dan een gedramatizeerde, uit te 
distileren. 

Toen Puttnam op nogal bruuske wijze 
afscheid nam van Columbia, volgde Wyler 
hem, zodat het projekt bleef bestaan onder 
de banier van Puttnam's eigen maatschapij 
Enigma. Een scenarioschrijver in de figuur 
van Monte Merricl< was snel gevonden. Hij 
maakte er haast een nieuwe dokumentaire 
van, zo precies waren zijn opzoekingen. 
Alleen maakte hij van de bemanning mensen 
van vlees en bloed. Als regisseur werd Mi
chael Caton-Jones aangezocht, wiens werk 
aan de filmschool David Puttnam bekend 
was en waaruit de bewondering sprak voor 
de oude meesters William Wyler, John Ford 
en Howard Hawks — stijl waarin deze Memp
his Belle volgens hem moest worden ge
maakt. Caton-Jones zou niet lang daarna 
een hit skoren met Scandal, een film over de 
Keeler-Profumo zaak. 

In een poging — die volledig is geslaagd — 
de autenticiteit van de periode te kreëren, 
werden geschiedkundige en technische ad
viseurs binnengehaald waar men niet aan 
kan twijfelen. 

Roger Freeman die tijdens de oorlog de 
Amerikaanse vliegtuigen in massa zag en 
hoorde overdonderen raakte hierdoor zo be
zeten dat hij de wereldautoriteit en kroniek
schrijver werd van de Amerikaanse deelna
me aan het Europese oorlogsgebeuren. 
Daardoor leerde hij zowat alles over het 
Achtste Amerikaanse Luchtleger, hij beant
woordde honderden vragen, gaf advies, las 
iedere versie van het scenario en gaf uitein
delijk zijn zegen. Toen moesten nog de 
bemanningsleden worden gevonden. De pi

loot, ko-piloot, een radioman, de navigator, 
de buikschutter, de bombardier, de staart-
schutter, de zijschutters en een mekanicien, 
die de B 17 op z'n duimpje kende en die ook 
bovenschutter was. 

MEER DAN AMUSEMENT 
De film kan beginnen. We zien de aanloop 

tot de 25ste en laatste missie van de Memp
his Belle, wat ook de titel is. We leren de 
knapen, want dat zijn ze uiteindelijk — de 
baardloze kapitein inbegrepen — beter ken
nen. Hun hoop, een tikje van hun verleden, 
hun karakter, hun angsten. We zien de PR-
man van het Amerikaans leger die het feit 
van hun 25ste missie — én hun terugkomst 
daarvan — wil gebruiken om meer oorlogso
bligaties te verkopen en hen drank, vrouwen 
en geld belooft bij hun terugkeer naar de 
States. We zien hem in konflikt komen met 
de kommandant, wiens afschuwelijke taak 
het is de nabestaanden iedere keer weer op 
de hoogte te brengen van het vreselijke 
verlies dat ze hebben geleden. 

Hierbij worden originele zwarl-wit beelden 
gebruikt, die het gebeuren alleen maar ster
ker onderlijnen. 

Als de Memphis Belle eindelijk de lucht 
ingaat, na een ontroerend en uit Dead Poet's 

Society afgekeken scène, kent de film zijn 
weerga met. Nooit werd het opgesloten ge
voel zo juist weergegeven, nooit was het zo 
duidelijk dat deze tien man een geoliede 
machine vormen, nooit kon men de angst 
tijdens aanvallen van Duitse jagers en het 
luchtafweergeschuit zo ruiken. 

In het tweede, zeer sterke, deel zien we 
daden van moed en overmoed, zien we 
luchtgevechten zoals we ze nooit zagen, 
zitten we in de stoel van de schutters, raken 
we betrokken in een episch drama. 

Memphis Belle is een film over vriend
schap, idealisme en moed, die door sommi
gen kommercieel wordt genoemd, door an
deren een meesterwerk. Ik denk dat het 
tussen de twee in ligt en beiden in de juiste 
proporties. 

De akteurprestaties zijn goed. Matthew 
Modine is de stille, begnpvolle Dennis, Dan
ny de romantieker is Eric Stolz, Billy Zane is 
Val(entine) die moet bekennen dat hij geen 
dokter is en Reed Diamond is Virge, van 
Virgin (maagd), een ietwat onhandige maar 
charmante knaap. Tate Donovan is de ko-
piloot die, ongewild weliswaar de oorzaak is 
van het neerstorten van een bevriend vlieg
tuig. Een van de gruwelijkste scènes uit de 
film. Dit is meer dan amusement. 

Willem Sneer 

49 WIJ — 21 DECEMBER 1990 



UIT DE REGIO 

OP DE 
BARRIKADE 

„ Wie denkt dat hij met veel geld de wereld 
kan bezitten, komt veel tekort..." 

Die pikante Vlaamse wijsheid kreeg ik 
onverbloemd voorgeschoteld in Herzele op 
'n mistige vrijdagavond door Jan van Steer-
tegem. In zijn goeie jaren moet het ne vent 
gelijk nen boom geweest zijn. Jan, een 
landbouwer — beter: 'n dichter-landbouwer. 
Uit zijn achterzak tussen de vele papierkens 
in een grote brieventas zitten er verschillen
de. Geschreven, zoals 't zuinig-ekologisch 
past, op de witte keerzijde van allerlei rekla-
medrul<werk. Ik pikte er de volgende vier 
lijntjes uit, toen ik zijn levensverhaal beluis
terde: 

Elkeen moet hier strijden, 
nooit wetend wat hem wacht, 
tracht — als 't kan — te mijden 
de sterksten met de macht. 

Tegen 2 notarissen en een dokter op, 
verdedigde hij voor 'n lap landbouwgrond 
zijn recht van voorkoop, nu meer dan een 
kwarteeuw geleden in Burst, dit kleine plekje 
Vlaanderen. Met een handige bestuursgreep 
werd hij gekollokeerd. Netjes opgeruimd in 
een instelling tot alles voorbij — verkocht -i-
gekocht! — was. Hij kwam er uit: behandeld 
maar ongebroken. 

Jan heeft die drie machtigen overleefd. Hij 
uit zijn ziel en zijn grote rechtvaardigheids-
drang in rijmende en andere woorden. Sa
men, met de hele zaal daar in Herzele, 
dachten we hardop na over onze 6 basispij
lers uit het ,,Toekomstplan voor Vlaande-
ren . 

Vooraf stond de mooie tentoonstelling „70 
jaar VOS" om onze pacifistische belijdenis 
toe te lichten. En Jan bekijkt ze ernstig van 
op afstand, zoals hij destijds over zijn akker 
oogde. Hij lijkt me plots de Vlaamse indiaan 
te zijn, zoals in die onvergetelijke film over 
die gek-verklaarde man ,,vliegend over 't 
koekoeksnest"... We praten verder over 't 
goed recht van elkeen, van elk volk om vrij te 
zijn. We halen feiten boven, gruwelijke feiten 
die om vrede roepen. Karel Van Reeth ver
toont zijn Kosovë-film... En Jan kijkt toe 
levend met zijn schaduw voelt hij beter dan 
wie ook wat de machtigen een ander kunnen 
aandoen. 

„En ja", zo zucht Jan, „wat weten wij dan 
nog maar... Als je voor de boom staat, zie je 
immers maar de helft". 

Maar je kunt er om heen gaan, bewust en 
met-berustend, om 't andere deel te ontdek
ken, dat is onze plicht. 

Willy Kuljpers, 
algemeen sekretaris. 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEDE 

Algemeen VU-voorzitter Jaak Gabriels en 
senator Hans De Belder bevonden zich tij
dens het partijbestuur van maandag 17 de
cember ergens in het luchtruim richting Li
bië. Het partijbestuur werd daarom voorge
zeten door algemeen ondervoorzitter Anne-
mie Vandecasteele. 

Na afloop hield zij samen met VU-europar-
lementslid Jaak Vandemeulebroucke een 
perskonferentie waar de resultaten van de 
Europese top van Rome besproken werden. 

Lees hierover het interview met Vandemeu
lebroucke op biz. 7. 

EMBARGO JA, OORLOG NEEN 
De VU Vlaamse Vrije Demokraten 

hebben hun steun toegezegd aan de 
manifestatie voor Vrede in het Midden-
Oosten van vandaag vrijdag 21 decem
ber 1990, georganiseerd door Pa.". 

Christi Vlaanderen, Vrede, VAKA-OCV 
en lOT. 

Er wordt samengekomen om 19 u. 
aan het Centraal Station te Brussel. 
Breng uw leeuwevlag mee! 

„DE MAN DIE 
BOMEN PLANTTE" 

Op Kerstdag zendt de Vlaams-nationale 
Omroepstichting (VNOS) de opmerkelijke 
animatiefilm De man die bomen plantte van 
de Kanadese animatiefilmer Frederic Back 
uit. 

Frederic Back heeft daarin een visuele 
vertaling gemaakt van het verhaal van Jean 
Giono over de schaapherder Elzéard Bouf-
fier, die eigenhandig van de woestijn een 
oase maakt. De tekenstijl van Frederic Bacl< 
is vernieuwend en verrassend, onder meer 
door het zeer genuanceerd gebruik van pas
teltinten. 

Het was dan ook geen wonder dat The Man 
Who Planted Trees in 1987 een Oscar won 
voor de beste korte animatiefilm. Datzelfde 
jaar ontving de film nog 2 andere belangrijke 
prijzen. 

De Engelse versie van deze knappe film 
werd ingesproken door Christopher Plum-
mer, de Franse door Philippe Noiret. De 
Nederlandstalige versie werd ingesproken 
door Ugo Prinsen. Het is deze versie die ook 
op Kerstdag door de omroep van de VU 
wordt gebracht. 

In aansluiting met deze animatiefilm volgt 
nog een korte reportage over de sfeer in deze 
kersttijd bij een paar ex-gegijzelden, die met 
VU-senator Hans De Belder zijn kunnen 
terugkeren uit Irak. 

Niet vergeten: 25 december VNOS, De 
man die bomen plantte, om 21 u.30 op BRT 2. 

OVERUSE, 
26 DECEMBER 1990 

vanaf 19 u. 30 

ÜMNESTIE 
19 u.30 EUCHARISTIEVIERING 

in de St -Martinuskerk, 
Justus Lipsiusplein 

20 U. 00 FAKKELTOCHT van het Justus Lipsiusplein 

naar het Begijnhofplein 

20 U. 30 G C C DEN BLANK Begijnhofplein • 

• GELEGENHEIDSTOESPRAAK 
door Senator Walter PEETERS 

• EERHERSTEL aan onze Vlaamse Idealisten 

• OPTREDEN van de groep 
BILJARTEN NA HALFTIEN 

»«rklng 
nlgtngen uit Overijsi 

Een advertentie in WIJ 
RENDEERT. 
02/380.04.78 
(Karel Severs) 
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AFSCHEID VAN 
MEVROUW VAN 

•HOOF 
Op 13 december namen we afscheid van Ger-

maineJacoby {^6\un\ 1916-december 1990), beter 
in ons Vlaams-nationaal midden bekend als me
vrouw Van Hoof Gedurende vele jaren, in de ,,heel 
moeilijke periode" was zij de overal aanwezige 
bedrijvige ,,helpster" Geen feest kon er doorgaan 
zonder haar opgewekte inzet Zij stond met op het 
voorplan, zij was blij wanneer het ,,lukte", zij 
verzoende waar harde woorden griefden Haar 
vaardige handen konden toveren, haar twinkelen
de ogen hadden voor elkeen een attentie 

De repressie had het haar man met gemakkelijk 
gemaakt Maar zij worstelden er zich door André al 
reizend bij zovelen om er ondertussen — waar 
het kon — taai nieuw Vlaams-nationaal leven in te 
blazen, Germaine thuis werkend 

Wie zal de inzet voor de Vlaamse beweging van 
dergelijke echtparen ooit kunnen berekenen' Haar 
dochter en kleinkinderen werden hun trots van het 
nieuwe leven de volgende generatie Zij mogen 
fier zijn op hun moeder 

Wllly Kuijpers, 
Senator 

KERSTKONCERT 
MET 'T KLIEKSKE 

Vrijdag 21 december om 21 u organizeert Toog-
enblik een kertkoncert met de groep 't Kliekske in 
de Sint Elisabethkerk in Haren Zij brengen er hun 
programma De Jaarwende gebaseerd op hun uit
gebrachte lp Het programma bevat kerst-, nieuw
jaars- en dnekoningenliederen geput uit de traditio
nele erfenis van te lande Voor de begeleiding 
gebruiken ze oude traditionele instrumenten voor 
het merendeel zelf vervaardigd 

Voor een aantal liederen worden tipische bede-
linstrumenten gebruikt Het unieke kader van de 
kerk en haar prachtige akoestiek dragen ertoe bij 
dat het koncert in optimale omstandigheden kan 
beleefd worden 

BRABANT 

ZOEKERTJES 
— GEZOCHT — 38-jarige tweetalige dactylo-sekre-
taresse of administratief bediende (ook PC) is 
geïnteresseerd in een full-time of part-time betrek
king in het Brusselse of ten westen van Brussel bij 
voorkeur met openbaar vervoer te bereiken Voor 
inlichtingen zich wenden tot senator dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

— 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 (7u30-12u) Ref 9011-110 

— GEZOCHT - Bediende (vr), geboren 1960, 
richting hoger sekundair ondenwijs Zoekt werk in 
de omgeving van Vlaams-Brabant Kontakteer ka
merlid Etienne Van Vaerenbergh, tel 027519 86 94 
(7u30-12u) Ref 9010-109 

DECEMBER 

21 LENNIK: Bakschietmg in de Voorziening te
gen de Grote Dorst Ook op 22 en 23/12 Org VU-
Lennik 
26 OVERUSE: Amnestie-avond in Overijse Meer 
info volgt 
29 VLEZENBEEK: Laatste Zaterdagnacht (initia
tiefnemer was Daan Vervaet) In zaal Elysee te 
Vlezenbeek, vanaf 20u Met Mama's Jasje en De 
Rest Org Volksbelangen Sint-Pieters-Leeuw 

JANUARI 

11 JETTE; Kaas- en wijnavond, met voorstelling 
en bestuursleden en videofilm ,,6 pijlers", in H'jize 
Esseghem, Leopold I straat (geen uur vermeld) 
Org VU-Jette 
15 SINT-AGATHA-BERCHEM: Ambassadeur 
van Zuid-Afrika over „Ontwikkelingen in Zuid-Afri-
ka" In het 0 0 De Kroon, JB Vandendneschstraat 
19 Org Karel Bulsfonds St Agatha-Berchem 
18 BRUSSEGEM Welpenfuif in zaal De Toe
komst vanaf 20u 30 Met discobar Overdrive In
kom 100 fr, vvk 80 fr Org VUJO-Merchtem 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT — 22-jarige jonge dame, tweetalig 
met Frans als moedertaal, humanioradiploma, stu
dies van psichologie, tandprotesen en bijouterie, 
zoekt passende betrekking in het Brabantse of 
Brussel Voor inlichtingen zich wenden tot senator 
dr J Valkeniers, tel 02/56916 04 

ADVERTENTIE 

STAD DIEST 
Het College van Burgemeester en 

Schepenen, maakt bekend dat er bij de 
stad Diest volgende betrekkingen va
kant zijn-

2 funkties van half-time SCHOON-
MA(A)K(ST)ER voor onderhoud van de 
Plaatselijke Openbare Bibliotheek 

De aanwervingsvoorwaarden, alsme
de hel programma van de bekwaam-
heidsproef zijn te verkrijgen bij de ste
delijke personeelsdienst, alle werkda
gen van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur 
tot 16 uur, tel 013/31 21 21 

Kandidatuurstellingen dienen per 
aangetekende brief gericht aan het Col
lege van Burgemeester en Schepenen 
en dienen daar aan te komen uiterlijk 
op vrijdag 4 januari 1991 

NAMENS HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

De Secretaris De Burgemeester 
R TIMMERMANS H MARSOUL 

BESTELBON 

Hugo Schiltz 

GEDAAN MET TREUREN EN ZEUREN 

) ( 

Naam-

Straat en nummer 

Postnummer Gemeente: 

bestelt h ierbi j . . . door de auteur gehandtekende eksemplaren van ,,Gedaan met 
treuren en zeuren" aan 295 fr (Verzendkosten inbegrepen) en stort het bedrag op 
WlJ-rek 435-0259701-15 

Datum Handtekening. 

Terugsturen aan: 
Redaktie WIJ 
Barrlkadenplein 12 
1000 Brussel. 

(Het boek wordt enkel toegestuurd na betaling) 
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KAMPENHOUT: 

OPLOSSING VOOR 

HAACHTSE 

STEENWEG 
Voor de goed gevulde zaal van de Gemeen

schapsscholen aan de Tiendenschuurstraat te 
Kampenhout engageerde minister van Verkeer en 
Openbare Werken Johan Sauwens er zich toe om 
voor einde maart 1991 klaarheid te scheppen in het 
dossier van de „Haachtse steenweg" 

Dat deze problematiek bi| iedere inwoner van 
Kampenhout en omgeving zeer hoog begon te 
zitten zette er de Kulturele Knng-Kampenhout toe 
aan om een „hoorzitting" te organiseren met 
minister Johan Sauwens op donderdag 6 decem
ber 

De Heilige Man was eveneens van de parti] en 
stelde de minister een aantal prangende vragen 
Nadat deze eerst zijn verkeersplan uitgebreid had 
toegelicht, kwam hij tot de kwestie „Haachtse 
Steenweg" In een vruchtbare gedachtenwisseling 
tussen de minister en het publiek werden de 
plannen tot verbetenngswerken konkreet toege 
licht 

Tot tevredenheid van de aanwezigen, waaronder 
de plaatselijke overheid, volksvertegenwoordiger 
Etienne Van Vaerenbergh en senator Willy Kuij-
pers, IS bij deze plannen terdege rekening gehou
den met de verlangens van de bevolking leefbaar
heid, veiligheid voor de schoolkinderen, oversteek
plaatsen, enz Dit was trouwens te aanschouwen 
op de plannen die voor en achter m de zaal waren 
opgehangen 

Grote moeilijkheid bij dit dossier is echter dat het 
gespreid is over drie departementen gemeente 
(Binnenlandse Zaken) Openbare werken en Ver
keer, Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Dit heeft 
natuurlijk zijn weerslag op de toekenning van de 
kredieten 

Volgens minister Johan Sauwens zouden de 
werken aangevat worden op 1 januari 1992, hij zal 
alvast zijn beste beentje voorzitten' 

(J.W.) 

^ooJmtl^ 3798'S-(h'>^'<'>o^ 
Zitplaatsen feest
zaal voor 100 per
sonen - Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

* .4 
LUNOR-BENELUX 

ATOOMSCHUILKELDERS 
RAMPENKELDERS 

OOK VOOR ZELFBOUWERS 
Gentsesteenweg 5 
9410 ERPE-Mere 

053/80.54.56 
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD. NINOVE - 9400 

Steenw/eg naar Aalst 496 
Tel.; 053-66.83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel • 054-33.17 51 

054-33.11 49 

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 

KEUKENS-SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, TERNAT 
Tel. 582.29.15 

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

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 
1 STATIONSPLEIN, 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

- BINNENHUISINRICHTING 
- SIERSCHOUWEN 
- MEUBELEN - STOFFEN 
- BEHANG 

Kazernestraat 39 
9620 ZOTTEGEM 091/60.13.37 

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

\ ETRA P.V.B.A. 

\ké HEIHOEFSEWEG 1 
J w ^ 2520 EDEGEM 
^ 4 ^ Tel.: 03/457.23.89 

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. 
Dierick op telefoonnr.: 015/21.06.05. 
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DECEMBER 
22 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal van VU-Koe 
kelare Vanaf 20u 30 in zaal Amfora Ringlaan 
28 TORHOUT: Uitreiking Aarden Spar, met pers-
konferentie en receptie Om 20u in taverne Char-
ly's, Breidelstraat Org VUJO-Torfiout 
30 ROESELARE: Kaartvoormiddag van kaarters-
klub 't Leeuwke Om lOu 

JANUARI 

9 ROESELARE: Het bakken van mei vjaarswa-
feitjes Voor alle kinderen, om 14ij in 1' Verriest-
straat 4 Inkom 25 fr Org Vlanajo-West-Flandria 

BETREKKING OCMW-
SEKRETARIS 
MOORSLEDE 

De betrekking van sekretai is van het OCMW te 
Moorslede is vakantverklap'i 

De voorwaarden voor dt =• betrekking zi|ri te 
verkrijgen bij OCMW-Moorslbue Marktplaats 1 te 
8890 Moorslede Als diploma wordt vereist licen
tiaat fiandels-ekonomie-sociaal-politieke of be-
stuurswetenscfiappen of notariaat 

Meer inlichtingen bij Willy Vanderhaeghe voor
zitter VU-afd Moorslede Roeselaarsestraat 252 te 
8890 Moorslede 

ZOEKERTJE 
— GEZOCHT - Wie heeft deel 1 en 2 van „De 
Belgische aanwezigheid in Groot-Brittannie" op 
videocassette' Graag had ik die ingekeken om 
mijn navorsingswerk van de 2e WO te vervolledi
gen Ik kom ze zelf halen en terugbrengen Jaak 
Vanhemeldonck, Kruisstraat 5, 3545 Zelem-Halen, 
tel 013/4419 04 

— 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 02/56916 04 

JAAK GABRIELS TE DEERLIJK 
Op uitnodiging van de plaatselijke afdeling was 

VU-voorzitter Jaak Gabriels onlangs te gast in de 
tekstielgemeente 

Voor een ruim en aandachtig publiek lichtte de 
voorzitter eerst het Toekomstplan voor Vlaanderen 
toe aan de hand van de videomontage Vervolgens 

WEESKINDEREN 
ROEMENIE TE 
DEINZE 

ledereen zal zich de schokkende beelden van de 
weeshuizen in Roemenie hennneren Deze winter 
zal voor velen onder hen noodlottig worden 

De Vlaamse Vriendenknng-afdelmg Deinze orga
niseert m samenwerking mei Adoptie-Dorpen Roe 
menie een inzamelaktie Deze gaat door op de 
markt in Deinze (naast de O L Vrouwkerk) op 
Kerstmis van 10 tot 19u en op woensdag 26 dec 
90 (tweede Kerstmis) van 9 tot 17u 

Er IS vooral nood aan dekens warme kledij van 
O tot 18j pampers papflessen melkpoeder en 
droge voeding 

Financieel steunen kan via 442-7644210-58 van 
Adoptiedorpen Roemenie-Deinze met vermelding 
SOS-Weeskinderen Roemenie 

Voor meer informatie Mare De Vulder Cobbe 
straat 6 te 9800 Deinze 091/86 72 84 

werd dieper ingegaan op de politieke aktualiteit 
Tenslotte onderhield de voorzitter zich heel uit 

voerig met de aanwezigen over tal van uiteenlopen 
de onderwerpen als amnestie de onderwijsproble 
matiek regionale televisie e v a 

In elk geval een heel boeiende en verrijkende 
avond 

OOST-VLAANDEREN 

JANUARI 

4 EEKLO. Drie-Koningen-dropping Deelname 
50 fr Afspraak om 19u aan het Kultureel Centrum 
De Leke Na de tocht wordt men daar terug 
verwacht Inschrijven bij VU FVV-en VUJO-EekIo 
Weverstraat 8 (77 12 47) of bij Kurt Van Hoorebeke 
op radio Ledeganck (77 77 99) 
7 SINT-NIKLAAS- Danslessen met FVV door 
Lutgart Loquet Reeks van 6 lessen van 20 tot 
21 u 30 m 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 

20 DEINZE: Nieuwjaarsontmoeting van de afde 
ling Deinze (leden en WIJ-lezers worden verwacht) 
in Brielpaviljoen van lOu 30 af Org VU-Deinze 
23 DEINZE: In de kelder van de Stedelijke Biblio 
teek Natuureksploratie door Gaston Willemyns 
(Wielewaal) Met diaprojektie Org FVV Deinze 

ADVERTENTIE 

KERSTAVOND 
Trio vismoesjes als proevertje 

RESTAURANT 

Chartreuse van zalm met groene boontjes 44-A C C C i T R P P r * 

Lauwwarm kreeftje in salade 
geparfumeerd met koriander p 

Supreme van fazant met witloof 

Charlotte van peren 

1.500 fr. per persoon ; 

Nieuwelaan 47, 1860 Meise 

H^^WTlll^^H 

I l MM!»] 

'itf^^OiSl 02/269 70 45 
Woensdag en zondagavond gesloten 

OUDEJAARSAVOND 
Proevertje 

Kreeftesalade met kruidenvinaigrette 

Witloofsoep 

Lito van kleine schaaldiertjes 

Lamszadel met salie 

Sint Silvester Hartje 

1.800 fr. per persoon 
Enkel na reservatie' 
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UIT DE REG O 

ANTWERPEN 

DECEMBER 

21 WOMMELGEM: Kerstzangavond in Galerij 't 
Kallement, om 20u Muzikale begeleiding: Joz. De 
Houwer. Presentatie: Ludgaar Boogaerts. Org. • KK 
Jan Puimège-Wommelgem. 

22 MERKSEM: „Wisselbeker Van Den Langen-
bergti" Kerst-kaartavond vanaf 20u. in Vlanac, 
Bredabaan 360 te 2170 Merksem. Inschrijven ter 
plaatse. Deelname 100 fr. Org.: Vlanac-Merksem. 

27 BERLAAR: Davidsfondswandeling. Info bij 
Walter Luyten (03/482.11.93) of bij de DF-bestuurs-
leden 

28 KAPELLEN: Kerststallentochto.l.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 Vlanac, Breda
baan 360, vanaf 14u Org.: VU-Merksem. 

6 KONTICH: VU-Vlaamse Vrije Demokraten Kon-
ticft-Waarlooss nodigen uit op Nieuwjaarsreceptie, 
om 11u. in lokaal D'Ekster, Ooststatiestraat 1 te 
Konticfi. Worden er tevens verwacfit: senator Hans 
De Belder, minister Johan Sauwens en kamerlid 
Hugo Coveliers. 

8 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroeting van de 
Vlaamse Vrouwen (FW-t^erksem), om 20u 30 in 
lokaal Vlanac, Bredabaan 360. 

18 Antwerpen: VU-Antwerpen-Stad, Worsten
brood- en appelbollenavond vanaf 19u. lokaal van 
Cremerie De Bie, Carnotstraat 136. Deelnameprijs: 
150fr. Inscfirijven via bestuursleden of tel. 
238.82.08 of 21614.70. 

19 KAPELLEN: Nieuwjaarsreceptie in tiet Kultu-
reel Centrum ,,d' Oude Pastorij", Dorpsstraat 45, 
om 19U.30 Gast is Herman Candries. Is^uziek door 
Joost Arnout en Yves Liberloo Org : VU en VUJO-
Kapellen 

22 MECHELEN: Herdenkingskoncert Louis 
Neefs, in MMT te Mechelen om 20u.15. Ook op 
23/1 Org. Rodenbactikring & vzw Uilenspiegel 
Toegang 300 en 350 fr Info' Toon Pans 
015/41 18.88 

26 MERKSEM: Bezoek aan het Provinciehuis te 
Antwerpen o.l.v. Koen Pauli. Afspraak om 9u.50 
aan Provinciehuis. Info bij Joke Janssen, Olmen-
brug 3 te Merksem (03/646.66.82). Org FVV-
Merksem. 

ADVERTENTIE 

De Sint met z'n Antwerpse vriendjes. 

SINTERKLAAS IN GROOT-ANTWERPEN 
Juist voor zijn definitief vertrek naar Spanje 

kwam Sinterklaas nog langs bij VU-Groot Antwer
pen. Bijna 50 kinderen waren op 8 decemiper 
ingeschreven voor het tweede Sinterklaasfeest. 
Van m de vroege namiddag werd de komst van de 
Sint voorbereid onder leiding van de speelgroep 
,,Repelsteeltje". Het werd een fantastische namid
dag met poppenkast, herhaling van liedjes en gratis 
pannekoeken voor iedereen. Pannekoeken van De 
Bie natuurlijk, de man met zijn poffertjes die op alle 
markten thuis is! 

Elk kind werd persoonlijk door de Sint ontvangen 
en kreeg nog een welgevulde zak mee naar huis. 
Graag danken we alle sponsors en medewerkers 
voor hun inzet. 

Onder luid gezang diende de Sint de zaal te 
verlaten om nog enkele laatste bezoeken af te 
leggen. Hij beloofde alvast om op 7 december 1991 
terug te komen. 

(k.p.) 

VU ARR. ANTWERPEN EN REKLAME 
De VU-arrondissement Antwerpen heeft in een 

persmededeling het gebruik van vreemde talen bij 
reklame in Vlaanderen veroordeeld. 

Reklame is een vast onderdeel geworden van de 
samenleving en maakt voor een stuk deel uit van de 
kuituur. Men zou dan ook kunnen aannemen dat en 
als kommunikatiemiddel en als onderdeel van die 
kuituur, de reklame respekt zou opbrengen voor 
deze kuituur. Niets blijkt minder waar. 

Buiten het visueel vervuilend aspekt stellen wij 

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 
n LATTENBODEMS 

NAAM: 

STRAAT: NR.: .. 

PLAATS: 

TEL: 

> ^ 

vast dat ook taalvervuiling een vast onderdeel is 
geworden. Engelse teksten behoren tot de vaste 
waarden binnen de sektor 

Om hierop zowel de aandacht van de organiza-
ties als van de gebruikers te vestigen, organizeert 
de VU arr. Antwerpen een ludieke aktie onder het 
motto ,,Nederlands verdomme!" 

Met de aktie wordt gemikt op anderstalige slo
gans en met op produkt- of organizatienamen. De 
VU hoopt op termijn op meer respekt, ook vanwege 
de reklamewereld, voor de kuituur van 17 miljoen 
Nederlandstaligen in Europa. 

r^^---
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis 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 

Taverne „DE BOEMELTREIN" 
Vlaams Huis 

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels • Pannekoeken 
Steerwol trainirwubllalr - Ook vergaderruimte 
Waatstraat 131 — 9930 SLEIDINGE. 
Tel.: 091/57.68.46. - Zat en zond gesloten 

HOOFDVERDEUR KAAPSE WUNEN 

• RODE EN WIHE WUNEN 

TYPE PORTO (rode en witte) 

TYPE CHERRY 

• TYPE CHAMPAGNE 

(091) 60 26 27 NELEKOUTCR 13 — 9020 ZOTTEGEM 

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 

C*f/ Z^ JfoM 
'COMMHUS ' 

UatsUrytnua 3 WO bm 
tmjifurf 3Mr^ 

SL 

'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 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— specialteiten bruitoften en banket

ten 
Overeinde 8 AS 

011/65.73.05- 65.89.40 
Bij vertonen van VU-lidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
IHeirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

yetoitg 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel. 058/288 007 

Hotel — Restaurant ~ Feestzaal — Tea-Room 
Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 mm van de kust, stelt U een zee voor 
van kalmte komfort, keuken, rust rustiek en romantiek 

Wi) bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken, k la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr 
Een hart voor de kindenen, eigen speelniimten en aangepaste menu's 

- Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr 
- Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week-end verblijf 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis inforaiatiejoakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 
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AMNESTIEWAKE TE ANTWERPEN 
Zondag 16 dec stond de tweede amnestiewake 

van de Antwerpse VU in het teken van .Vrede = 
Verzoening = Amnestie" Koen Raets, arrondisse 
menteel voorzitter schetste tegen de achtergrond 
van de gebeurtenissen in binnen- en buitenland de 
balans van 1990 In het Europa dat nu weer open 
ligt tot aan de Oeral worden tal van muren afgebro
ken De Belgische muur van haat en onverdraag
zaamheid bleef nog altijd overeind en de koninklij
ke oproep tot verzoening werd in enge partijpolitiek 
gesmoord Die oproep kwam er doordat de VU met 
regeringsdeelname en topministers gestaag door
werkt aan amnestie Dat ook (willen) tal van Vlaam
se fundamendalisten met zien, zij geven voorrang 

ROUWEN ROND 
MARIA HOLEMANS-
CAMERLINCKX 

ZIJ werd geboren op 9 oktober 1895 in Cruz-Alta 
uit een Langdorps geslacht Een generatie die 
groot groeide uit de Vlaamse cholerajaren van 
1843-1850 en de werelddepressie van 1873 De 
armoede omknelde in Vlaanderen het maatschap
pelijk leven van 25 tot 40 % der bevolking, zeker in 
het Hageland Zuiderkempen Zo weken de aktief-
sten uit naar Noord-Amenka, naar Argentinië 
Maria zou in 1910 met haar moeder en de jongste 
kinderen terugkeren uit die verre wereld „Waarzij 
een gelukkige jeugd had gekend in de weidse 
natuur en het onmetelijk landschap van akkers, 
gras en bloemen Door het harde werk op de hoeve 
en het voorbeeld van haar ouders groeide in haar 
een levenshouding van werkzaamheid, beschei
denheid en vroomheid" Dat lezen we op haar 
bidprentje, die winterse zaterdag 15 december in 
die mooie Brabants-Gotische Demerkatedraal van 
Aarschot, waar velen rond de 8 families (28 kinde
ren en kleinkinderen') haar overtocht vieren Voor
aan de VVVG-leeuwevlag met Pol van Hoof — 
meer dan een simbool' De Holemans'en beleden 
rond de Demer zonder vaar noch vrees het goed 
recht van ons Volk lang voor anderen het durfden 
BIJ Flander en Mit vond de VU haar, open thuis" en 

moeder" keurde goed, steunde overal zonder 
grote woorden Zomaar — bewust en rechtlijnig Zij 
was en blijft een voorbeeld 

Willy Kuijpers 

ADVERTENTIE 

V îj stellen U voor in exclusiviteit 

(^cfuroru^ 
BVBAStassen-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 

aan eigen eng-egoistische politieke redenen Daar
door werken zij samen met de verheerlijking van 
een aantal zwarte bladzijden uit de Vlaamse ge
schiedenis de broodnodige amnestiemaatregelen 
tegen Zij verschaffen vooral hun onverzettelijke 
tegenpolen hiermee een gemakkelijk alibi opdat 
België verder zijn triest rekord in onverzoenlijkheid 
zou kunnen houden De sobere wake werd beslo
ten met het Gebed voor het vaderland Na een 
korte wandeling legden de aanwezigen aan de 
gevangenispoort van de Begijnenstraat bloemen 

(h.h.) 

VU-MECHELEN OVER 
VLUCHTELINGEN
PROBLEEM 

De VU-Mechelen heeft tijdens een perskonferen-
tie in aanwezigheid van senator Willy Kuijpers een 
werkdokument van de VU-wergroep rond Vluchte
lingenprobleem" voorgesteld 

Eind september telde f^echelen 490 vluchtelin
gen Dit aantal vluchtelingen en asielzoekers ligt 
gevoelig hoger dan de 77 die Mechelen volgens het 
spreidingsplan zou moeten opnemen De stijgende 
kosten van de opvang en een zekere animositeit 
ten aanzien van de ,,vreemdeling" zette het ge
meentebestuur en het OCMW aan om een strikt 
opvangbeleid te voeren 

De VU-werkgroep heeft nu een reeks aanbevelin
gen gedaan voor een positief onthaal Op nationaal 
vlak stelt zij het volgende voor 

a De erkenningsprocedure dient versneld door 
een uitbreiding van het personeelskader 

b Voor de asielzoekers die met als vluchteling 
erkend worden, moet de uitwijzing konsekwent 
doorgevoerd 

c Voor de duur van het ,ontvankelijkheidsonder-
zoek" moeten de vluchtelingen in het Klem Kas
teeltje ondergebracht worden 

d Gedurende de afwikkeling van de erkennings
procedure wordt de asielzoeker ondergebracht in 
regionale opvangcentra 

e Na de erkenning kunnen de vluchtelingen zich 
vrij vestigen 

De VU formuleert ook aanbevelingen voor het 
onthaal op stedelijk vlak 

a Binnen de stedelijke diensten die bij de op
vang van asielzoekers en vluchtelingen betrokken 
zijn wordt een dienstverlenende cel uitgebouwd 
Deze staat in voor uitvoenng van de wettelijke 
handelingen, objektieve informatie en begeleiding, 
informatie van de stedelijke bevolking, samenwer
king en koordinatie van het vrijwilligerswerk, kon
takten met de hogere overheid en de omliggende 
gemeenten 

b Er wordt een stedelijke huisvestingsdienst 
voor asielzoekers en erkende vluchtelingen opge-
ncht 

c Binnen het eigen schoolnet en/of in samenwer
king met de VDAB ncht het stadsbestuur kursussen 
in die de asielzoekers moeten initiëren in de taal, 
kuituur en arbeidstechnieken van hun nieuwe om
geving 

De VU dringt nogmaals aan op een grondige 
verbetering van de samenwerking tussen de stede
lijke diensten en de vnjwilligersorganizaties die er 
tot nu toe voor zorgden dat de asielzoekers een 
menswaardige opvang genoten 

NOG GEEN 
BURGEMEESTER 
ZANDHOVEN 

De gemeente Zandhoven moet het nog steeds 
doen zonder burgemeester In oktober 1988 werd 
uittredend burgemeester De Bie door de CVP-
meerderheid opnieuw voorgedragen Ingevolge 
een korrektionele veroordeling wegens het illegaal 
uitbaten van een stortplaats werd De Bie nog 
steeds met benoemd 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 13 decem
ber vroeg de ganse oppositie waaronder de VU een 
agendapunt toe te voegen De oppositie wilde 
interpelleren over de bestuurbaarheid van de ge
meente en de voordracht van de burgemeester 
Meerderheid tegen oppositie werd echter beslist 
het agendapunt met te bespreken 

VU-fraktieleider Leo Thys heeft samen met de 
andere oppositieleden het punt opnieuw op de 
agenda geplaatst voor de gemeenteraad die zij zelf 
samenroepen op donderdag 27 december om 20u 
De oppositie wenst te weten of er een nieuwe 
voordracht werd gedaan en zo neen, waarom door 
de meerderheid de kandidatuur gehandhaaft blijft 
van een kandidaat die ondertussen een korrektio
nele veroordeling opliep 

SPOORWEG
VERBINDING 
NEERPELT-
ANTWERPEN MOET 
VERBETERD 

Senator Jef Van Bree heeft bij de bevoegde 
minister Dehaene aangedrongen om verbeteringen 
aan te brengen aan de spoon/vegverbinding Neer-
pelt-Antwerpen Hij stelt voor om de totaal verou
derde treinstellen te vervangen Minister Dehaene 
antwoordde dat de vervanging pas over 12 jaar 
voorzien is, wat voor Van Bree totaal onaanvaard
baar IS 

De VU-senator stelt dat de spoorlijnverbinding 
van verouderde struktuur is De industneterreinen 
gelegen naast de spoorlijn kennen een hoge bezet
tingsgraad en een snelle verbinding met de Ant
werpse haven is noodzakelijk Ook het reizigers
aantal in de stations Neerpelt, Lommei, Mol, Geel 
en Herentals neemt jaarlijks toe Verder is het 
noodzakelijk een direkte verbinding te realizeren 
op het Nederlandse IC-net met aansluitpunt Weert 
Ekonomisch is het zeker verantwoord een direkte 
vernbinding te vormen tussen Antwerpen en de 
industrieterreinen gelegen langs de IJzeren Rijn 
met het zopas geopende diepere achterland van 
Duitsland 

Jef Van Bree vraagt dan ook dringend de spoor
wegverbinding Neerpelt-Antwerpen te modernise
ren door elektnfikatie en het op dubbel spoor 
brengen ervan Verder vraagt hij de nodige maatre
gelen te treffen voor het aansluiten van het net op 
het Nederlandse IC-net in Weert Daarom wil hij 
ook de jaarlijkse Trein-tram-bus-dagen laten ver
trekken vanuit Weert In laatste instantie moeten 
initiatieven genomen worden om de spoorwegver
binding te realizeren tussen Antwerpen en het 
Duitse Ruhrgebied 
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AANBEVOLEN HUIZEN 

N.V. BERT Cars en Trucks 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 
VOLKSWAGEN • AUDI -

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

PORSCHE 944 

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 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR - ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASERWARMING 

Tel. 426.19.39 

PROMO PUZZLE 
Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

nv de 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 

^M 1 m 
1 
^1 

HH 
^ D E V R I E S E ^ 
woonvertlchtlng^ 

^ 

1 • • 
l^^l 

biiron ru/ftirlaan "H 

^ 1 ^ ^ 0'>U .̂ "«'̂ O-t ^^ f lH 
• 
WÊÊ 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE 
AAN ZEE: 

moderne app en villa's 
In alle prijsklassen 

Gratis catalogus op aanvraag 

058-51.26.29 
Leopold II loon 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 
Vijf huizen 6, Erpe 
Nieuw telefoonnummer: 

053/80.10.09 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
V 050/20.08.50 
algemene decoratiewerken — 
schilderen — behangen — 
vloerbekledingen — parket — 
louverdrape — luxaflex — .... 
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„WAAR IS DE TIJD?" 
Op 9 december 1990 werd dit „diner van 

de vnendschap en van de herinnering " in 
een zaal van het Holiday Inn-hotel gehou
den Tussen de 450 aanwezigen bemerkten 
we voor de VU o m minister Hugo Schiltz, 
de parlementsleden Willy Kuijpers, Walter 
Luyten, Walter Peeters, Jef Valkeniers en 
ook de ereparlementsleden Bob Maes, Ok-
taaf Meyntjens, Reimond Mattheyssens, 
Juul van Boxelaer, Frans van Steenkiste, 
Jan Wannijn 

Gedurende bijna 6 uur werd er getafeld 
Velen uit het Vlaams-Nationalisme zagen 
mekaar terug met vele gesprekjes en herin-
nenngen allerhande Maar de 8 toespraken 
maakten het geheel te overladen Alhoewel 
een hele rijkdom aan historische gegevens 
er door aan bod kwamen, misten we het 
heden én de toekomst in deze pleiade Toen 
we voorzitter Meulemans met nadruk hoor
den vertellen dat de enige Vlaamse verwe
zenlijking na de 2e WO „Leuven-Vlaams" 
zou geweest zijn, dachten we terug aan het 
vele en grondige Vlaamse opbouwwerk de 
boycot van de talentelling, het mhaalwerk 
inzake wetenschappelijk onderzoek, de eko-
nomisch ekspansiewetgeving, de federalise
ring enz Over de grendelgrondwet, het 
grote Vlaamse verlies sedert de 2e WO géén 
woord 

Dergelijke bijeenkomsten hebben alleen 
maar zin indien men er ook de toekomst 
belicht op basis van de ven/vorvenheden 
praktisch en konkreet 

Naam en adres op de red. bekend. 

AANPASSEN 
Als men het wetsvoorstel Van Vaeren-

bergh-Valkeniers ,,Niemand kan nog gedis-
knmineerd worden in een bepaalde funktie 
op basis van zijn pensioenleeftijd alleen" 
geloofwaardig wil maken, moet men eerst in 
eigen rangen deze regel huldigen 

Dan moet art 8 1 2 van de VU-statuen 
zonder meer geschrapt worden 

Fred Stevens, Duffel 

DANTZIG EN KOEWEIT 
Toen Hitler in 1936 het Rijnland bezette, 

hebben Engeland en Frankrijk nagelaten 
hem manu militari een halt toe te roepen Ze 
zwichtten voor de „vredesbewegers" van 
toen Had men toen ingegrepen dan was de 
wereld wellicht een tweede wereldoorlog ge
spaard gebleven! 

De slogan ,,geen oorlog voor Koeweit" 
doet me denken aan de kreet van ruim een 

halve eeuw gelden ,,geen oorlog om Dant-
zig" 

Er is een zeer eenvoudig middel om oorlog 
in de Golf te vermijden de terugtrekking 
door Irak uit Koeweit i De bewering van 
Saddam Hoessein dat Irak recht heeft op 
Koeweits grondgebied is een drogreden 
Turkije kan evenveel,,recht" laten gelden op 
een stuk van Irak, en Saoedi-Arabie even
eens 

Wat de koppeling van de Koeweitkwestie 
aan het Palestijns probleem betreft, weze 
opgemerkt dat Israel in 1967, ingevolge een 
verdedigingsoorlog tegen zijn Arabische bu
ren, de Gazastrook en de Westbank bezette, 
maar met annekseerde Irak daarentegen 
overrompelde in een aanvalsoorlog Koeweit 
en lijfde het onmiddellijk in 

De redaktie ontvangt graag 
brieven voor de lezersrubriek 
Wederwoord. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, 
evenals scheld- en smaadbrte-
ven. De andere publiceert zij, 
naargiano 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 lezersbrief, Is niet noodza
kelijk deze van de redaktie. 

Ten slotte nog dit m het Midden-Oosten is 
er met alleen het Palestijnse vraagstuk, er is 
ook het Koerdenprobleem Saddam Hoes
sein kan al beginnen met dèt probleem, in 
eigen land, op te lossen, evenwel liefst met 
met gifgasbommen 

D.G., Brugge 

WAAR IS DE TIJD? 
Zou het echt mogelijk zijn dat de wijze 

Vlamingen begrepen hebben dat we samen 
vooruit moeten' 

De toon van uw artikel over deze belangrij
ke bijeenkomst sluit goed aan bij de wekelijk
se brief van Jan Nuts 

Hier was hij weer de erfgenaam van Bru
no, zijn helaas veel te vroeg gestorven baas 

BIJ deze ,,Waar is de t i j d ' " sluit uitzonder
lijk goed het jongste boek aan van Schiltz 

Met zijn ,,Gedaan met treuren en zeuren" 
doet hij met alleen beroep op onze zorg om 
onze toekomst als volk Hij hennnert er nog 
eens aan dat met de Volksunie in 1970 de 
grendel zette op onze politieke meerderheid 

Voor 1970 konden wij met fierheid het 
eeuwige ,,geven en toegeven" vervloeken 
Het treuren en zeuren over dat verraad 
moest eindelijk eens gedaan zijn 

Het gezond verstand, waarop meer beroep 
moest gedaan worden, geeft de Volksunie 
gelijk 

Het lijkt me dan ook misdadig dat het VI 
Blok de Vlaamse toekomst blijft in gevaar 
brengen door verdachte betogingen Vooral 
als ze leugenachtig en schijnheilig misbruikt 
worden om simpele zielen te misleiden 

Zal onze kerk, d ie iv in 1958 openlijk aan 
politiek deed om de Volksunie schade te 
berokkenen, m 1991 openlijk stelling nemen 
tegen vreemdenjacht onder welke schijnhei
lige vorm dan ook' 

Naam en adres op de redaktie gekend. 

VLAAMS PAARD (1) 
Met veel interesse heb ik het artikel betref

fende het Vlaams paard gelezen (WIJ, 7 dec 
J l ) 

Met deze ben ik zo vrij u de toelating te 
vragen dit artikel te mogen gebruiken om in 
ons tijdschnft te publiceren 

Het betreft het tijdschnft van de Politie-
Dierenbescherming, vereniging waarvan ik 
sekretaris-penningmeester ben voor de afde
ling Oost-Vlaanderen en tevens lid van de 
Raad van Beheer 

A. Van Leuven 
(Inspekteur van politie) 

Aalst 

VLAAMS PAARD (2) 
In de late jaren twintig bracht ik als knaap 

af en toe een bezoek aan de haven van 
Antwerpen 

Ik stond dan telkens in bewondenng voor 
de Brabanders (WIJ, 7 dec j I) met hun 
brede rug en schonken Per koppel sleurden 
ZIJ zware wagens en spoorwegwagons weg, 
want de traktor stond toen nog in de kinder
schoenen 

Tijdens de bezetting 1914-1918 hadden de 
Duitsers die paarden ook gewaardeerd en bij 
hun aftocht in 1918 namen ze hen mee naar 
Duitsland Ze werden nadien gedwongen ze 
allen terug te geven, samen met de onder
tussen geteelde veulens 

G. Sarens, Mechelen 
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Vandaag minder fiscus, morgen meer'Xomme ChezSoi".Ja,u 

heeft het goed gelezen... Dit jaar betaalt u minder belastingen. 

Vergeet de fiscus en ontdek viersterren eetplezier. 

Inderdaad, wie tussen 18 en 64 |aar oud is, kan dankzi] het 

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

persoonli|k netto belastbaar inkomen, of hi) nu belastingplichtige of 

met-werkende echtgeno(o)t(e) is. 

Een lekker idee, met? Vooral omdat u terzelfdertyd een appeltje 

voor de dorst bi|eenspaart en een aantrekkeli|k, aanvullend pensioen 

samenstelt. Om dit gastronomisch menu te proeven,volstaatheteen 

pensioenspaarrekening te openen en er een bedrag op te storten. Tot 

maximaal 21.[)0Ü Fper persoon, 42.000 Fper gezin. Die som wordt 

omgezet in deelbewi|zen van het ES-PENSION FUND, dat wordt 

ASLK • CERA • ANHYP • SPAARKREDIET • HBK • CODEP • 
M A U R E T U S - S P A A R B A N K - A L C R E D I M A ' 

beheerd door specialisten die de financiële markten van dichtbi| volgen. 

De inkomsten van uw deelbewijzen zijn vrij van roerende 

voorheffing en worden automatisch, veilig herbelegd. Wanneer het 

kapitaal uitgekeerd wordt bij pensionering, brugpensioen of overlij

den, wordt op de netto gestorte bedragen (gekapitaliseerd tegen 

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

ES-PENSION FUND is veilig en interessant. Kortom, een 

viersterren pensioenspaarformule. Stort zeker vóór 31 december. 

Ig-FEIfSl 

VOLKSDEPOSITOKAS • UNISPAR • ARGENTA • PETERCAM 
' B A N Q U E D R E Z E - N M B - E L SPAARBANK 



'TVrwf, tywtriTMl'JBÏ 

KONCEPT 
DAT ALLES 
HEEFT... 

VRAAG ONZE FOLDER! 

BUL0 kantoormeubelen 
kantoorinrichting 

KWALITEIT 
Vervaordigd in de duurzaamste materialen: vol-
l<unststof, staal, aluminium. De afwerking draagt 
het label van de Belgische fabrikant nr. 1 van het 
betere kantoormeubilair. 4 

ERGONOMIE 
Op mensenmaat be 
doorvoer en niet-reflek: 
• i " -^gj-ioogte verstelb( 

'ts er een ideale op 

Verzonken 'kabel
bovenbladen die 

Voor elke werksitu-

FLEXIBIUTEIT \ ^ 
Met één enkel onderstel en feen beperkt aantal 
bladen kan ja^QlJe kanten uit bij aanbouw en 
ombouw. EJ*Éipiicldel van één enkel sleuteltje. De 
logistieke ë ^ v b u d werkt sterk kostenbesparend. 

MECHELEN Industriezone] 
Toonzalen open von 8 30 u ti 
BRUSSEL Montoyerstroat "" ' 
Toonzalen open van 8,3' 

~T*)21 10 00 
lOok op zaterdc 
iOQ i a 

)P zoterd' 

• i c W l 


