AANBEVOLEN HUIZEN
N.V. BERT Cars en T r u c k s
Tel.: 0 2 / 5 8 2 . 1 3 . 1 2
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE 944

Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
Depannage dag en nacht - tel. 02/452.67.26
Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie

DE PRIJSBREKER
Open van 10 tot 19 u.

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASERWARMING
Tel. 426.19.39

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

Daniël Cortler
02/428.69.84

r DEVRIESE^
A woonveflichtlng^^
^

nv de winne-fabrisac
\

/ migrostraat 128
\ , ,/B 9328 schoonaarde
~^'
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
e n v e l o p p e n - rx e n v e l o p p e n
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

058-51.26.29
Leopold II laan 205
8458 OOSTDUINKERKE

Alle trofeeën, wimpels, bekers,
speldjes, badges, enz.

ESOX STAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

TE HUUR VOOR UW VAKANTIE
AAN ZEE:
moderne a p p en villa's
in alle prijsklassen
Gratis catalogus op aanvroag

baron ruirtttlaan "8
^
8J20 bruünr 4
^
l ^ b a a n brugür nosIkanip^H
• ^
OSO 3^^4 04
y^^H

-^^•^
PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardstiergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur

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
Vijfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8260 Aartrijke-Zedelgem
s 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....

WERK AAN DE WINKEL
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IT wordt een belangrijk politiek jaar, zoveel Is
zeker. Begin 1992 zijn er parlementsverkiezingen
en willen de regerende politieke partijen met een
ietwat aantrekkelijk blazoen naar de kiezer dan
moet er in de komende maanden nog heel wat
gebeuren. Het kan, op voorwaarde dat èlle partners meewillen. En daar ligt de knoop.
Nu moeten wij wel toegeven dat deze regering in
het voorbije jaar niet gespaard bleef van grote
problemen die haar van buitenaf werden opgedrongen. Problemen die bovendien nog niet van
de plank zijn en nog lang voor moeilijkheden kunnen zorgen.
Zo is er de Zaïre-problematiek, de onduidelijkheid in Rwanda,
het dreigende Golf-konflikt
Wat dit laatste betreft liggen de vele vraagtekens als in een
gevaarlijk mijnenveld verspreid. Eerste minister Martens zegt
in een vraaggesprek met De Standaard dat wanneer er een
lange krizis mocht uitbreken op ekonomisch en financieel
vlak alle krachten zullen verzameld worden. Maar verklaart er
in één adem bij dat dit geen reden is om daarvoor nu alle
binnenlandse hervormingen op te schorten.
Wij horen het de premier graag zeggen. Ook hij weet dat
voor sommigen veel goed is om de staatshervorming te
dwarsbomen. Martens waarschuwt voor een toestand van
immobilisme waarin dit driekwart gefederalizeerde land dreigt te verzinken.
En dan zijn er ook de budjettaire
problemen. De inspanningen die Begrotingsminister Hugo Schiltïreeds leverde zijn bewonderingswaardig. Of zij
het tij kunnen doen keren is zeer de
vraag. De VU Vlaamse Vrije Demokraten is in deze regering gestapt ook om
de staatsfinanciën te zuiveren.
Blijven vaststeken in half werk zou
inderdaad het ergste zijn wat ons nu'
kan overkomen.
Maar de vraag is natuurlijk groot of
Wilfried Martens bij machte is de onwillige elementen in de regeringsmeerderheid tot andere gevoelens te brengen. Wij hebben hier
onlangs nog gewezen op de karpersprongen van zijn Franstalige politieke vrienden van de PSC. Ook zij hebben het
regeerakkoord ondertekend en moeten nu niet met allerhande drogredenen afkomen.
Wij willen niet zo ver gaan om alle kristen-demokraten van
dubbelhartigheid te beschuldigen maar het is toch godgeklaagd dat op ogenblikken dat het echt nodig is sommigen
van hen zo weinig standvastig zijn.
Zo heeft premier Martens gemakkelijk te verklaren dat hij
voorstander is van de erkenning van de regio's tot en met de
rechtstreekse toegang tot het Europees Hof van Justitie. Ook
de positieve uitspraken dienaangaande van Gaston Geens
zijn bemoedigend. Maar wat leert de praktijk?
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Toen Jaak Vandemeulebroucke namens de EVA in het
Euro-parlement amendementen in die richting ter stemming
legde werden deze ook door de Vlaamse kristen-demokraten
verworpen. Of eens te meer de afstand tussen de woorden en
de daden.
Eenzelfde dubbelzinnigheid is in het amnestie-dossier
terug te vinden. Toen senator Walter Peetere z\\n voorstel van
dekreet tot oprichting van een Vlaams Sociaal Fonds voor
slachtoffers van repressie en epuratie in de Vlaamse raad
neerlegde kon hij op geen enkele steun rekenen van de
vertegenwoordigers van de traditionelen. Ook niet van de
CVP!
Er is voor dit jaar veel werk aan de winkel. Wij zitten met
een visadem te wachten op afwerking van de derde faze van
de staatshervoming. Het wordt tijd dat de plannen uit de
beslotenheid van de voorbereidende besprekingen komen en
dat het werk wordt afgemaakt.
Hetzelfde geldt voor onze relatie met Nederland. Het is
verheugend dat de Tweede kamer in Den Haag zich recent
heeft uitgesproken voor een nauwere kulturele samenwerking met Vlaanderen. Minister Hedy d'Ancona kreeg de
opdracht om samen met haar Vlaamse ambtgenoot Dewael
een Stappenplan uit te werken. Vooralsnog wordt enkel de
nadruk gelegd op een gezamenlijk letterenbeleid. Maar dra
zal blijken dat de weg naar andere
domeinen voor samenwerking openligt.
Een ministerie van Kuituur, zoals wij
dat kennen, bestaat in Nederland niet.
Minister d'Ancona is ook bevoegd voor
Volksgezondheid en Welzijn. Zij zal
dus vlug te maken hebben met andere
Vlaamse ministers. De opengegooide
Europese markt vanaf begin volgend
jaar zal de beleidsmensen van Brussel
en Den Haag tot verder overleg dwingen, ook voor andere materies. Onderwijs gebeurt met mondjesmaat; maar
welzijnszorg, tewerkstelling en leefmilieu kunnen niet op zich laten wachten.
Daarbij zal het ook niet meer mogelijk zijn de grensoverschrijdende vervuiling van Maas en Schelde te ontwijken. Overleg
met Wallonië en Frankrijk dringt zich eveneens op. Ontsnappen aan internationale overeenkomsten kan dus niet meer.
Maar hoe doe je dat met een onaffe staatshervoming? En
zo zitten wij terug bij de derde faze en het recht van de
gemeenschappen om buitenlandse akkoorden af te sluiten.
Er is dus dringend werk aan de winkel of anders, om de
woorden van de eerste-minister te gebruiken, verzinkt dit land
in een toestand van immobilisme.
En met de naderende datum van 15 januari reeds op de
kalender zou dat geen hoopvol vooruitzicht zijn.
Maurits Van Liedekerke
WIJ — 4 JANUARI 1991
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Frieda Brepoels kant zich tegen het Voerenal<l<oord dat
Happart met CVP-schepen
Broers afsloot.

Bij de behandeling van de
huurwet liet kamerlid Jan
Loones zich leiden door twee
grote basispijlers van de
Volksunie.
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VU-voorzitter Gabriels en senator De Belder gingen op
bezoek bij kolonel Kadhafi.
Naast de Golfkrisis en de samenwerking tussen Vlaanderen en
Libië kwam ook de zaak van de
Silco-gijzelaars ter sprake.

Vlaams-Nationaal
Weekblad

M
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f

T'J*^®"® *^® amnestie-manifestatie in Overijse tradt
vu-senator Walter Peeters op als gastspreker.
Volgens Peeters staat de VU in
Vlaanderen met haar amnestie-eis
meer dan ooit alleen.
^

f^
\M
^J

De Leeuw van Waterloo
heeft een rijkere geschiedenis dan u wel denkt.
Wist u dat België Frankrijk ooit voorstelde om hem af te
breken, zodat hij onze zuiderburen
niet meer aan de smadelijke nederlaag zou herinneren?
I
I

Over de Bende zijn er al
enkele
boekenplanken
vol geschreven. ,,Het
Leugenpaleis van VDB,,
is echter weinig meer dan een kopie
van wat over het onderwerp reeds
geschreven is.
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Uitgave van het Vlaams Pers-,
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Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Dnemaandelijks
Los nummer

roept de Volksunie op om deel te
nemen aan de tweede Vakabetoging, onder het tema „Geen oorlog
in de Golf".
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In een eksklusief interview met ons weekblad
noemt voorzitter Gabriels
de VU-missie naar Libië
geslaagd op de drie terreinen die hij
en De Belder zich tot doelstelling
hadden gesteld.
M ^
I
J
I ^J

„Nooit meer oorlog",
staat er in de IJzertoren
gebeiteld. Dit geldt volgens de VU evenzeer
voor het Midden-Oosten. Daarom
4

f\
'"^ Opstijgend Grondvocht
M M gaat de omstreden Guido
^ 1 £^ Lauwaert hevig tekeer tegen (o.m.) de ,,Vlaamse
mafia", een linkse klub met rechtse
neigingen, met steunpijlers bij
Knack, Humo, het NWT, bij BRTuitzendingen en ,,Behoud de begeerte".

27

Jan Ceulemans ontving
de Trofee voor Sportverdienste 1990.

(omslagfoto Rudy De Moor)

DOORDEWEEKS

KNACK JAARBOEK...

" " " ' ^

Gezaghebbende weekbladen als Knack
maken er al ettelijke jaren een gewoonte van
tegen de jaarwende met een jaarboek voor
de pinnen te komen, waarin de bijzonderste
gebeurtenissen van het afgelopen jaar kort
herhaald en van kommentaar voorzien worden. Deze boeken vormen een gegeerd
verzamelobjekt voor al wie zich voor de
aktualiteit of hedendaagse geschiedenis interesseert.
De uitgave van dit jaar bevat echter nogal
wat onnauwkeurigheden, verdraaiingen, of
erger, manipulaties waarvan we bijna het
vermoeden hebben dat ze met opzet gebeuren. Omdat onze redaktie niet over dezelfde
rijke informatiebronnen beschikt als de heren redakteurs van Knack, konden we natuurlijk niet heel het jaarboek uitpluizen.
Daarom beperkten we ons tot die luttele
paragrafen waarin de VU of VU-tenoren ter
sprake kwamen, omdat we de pretentie hebben tenminste daar ook wat van af te weten.
We werden onaangenaam verrast door het
gebrek aan ernst waarmee de Knack-redaktie te werk is gegaan. In het korte stukje over
Saddam en de Belgen weet Knack blijkbaar
dat terwijl de Belgische parlementaire delegatie onderhandelde, koning Boudewijn met
zijn speech in Algiers voor de definitieve
doorbraak zorgde. Waarna de parlementsleden vrij smakeloos de vrijlating claimden,
schrijft Knack.

Dat Boudewijn de doorslag voor de vrijlating heeft gegeven, is een besluit dat vooral
door de kommentatoren werd getrokken. Het
is zeker niet eerlijk de rol van de parlementsleden in het vrijlatingsproces dusdanig te
minimaliseren. De koning spreekt bovendien
in naam van de regering.

.VOOR MENSEN DIE
IN...
Een meer korrekte voorstelling van zaken
zou bijgevolg zijn dat de vrijlating bekomen
werd door een wisselwerking tussen regerings- (via de koning in Algiers) en parlementaire initiatieven. Laten we de Knack-redaktie
er even aan herinneren dat de nu zo geroemde koppeling van de Palestijnse kwestie aan
de Golfkrisis van bij de aanvang van de krisis
aangekaart werd door de VU en haar topminister Schiltz in de regering.
De bladzijde daarnaast (In handen van
Aboe Nidal) slaat Knack de bal weer mis.
Daar eindigt het artikel met de vaststelling
dat de missie van Gabriels en De Belder
(geringschattend Gabriels' vleugeladjudant
genoemd) naar Libië kwaad bloed zette bij

Tijdens de eindejaarsperiode speurde de rijicswacht naar jaarlijkse gewoonte
weer el<stra naar bedronken automobilisten. Dat viel nog redelijk mee: de
Vlamingen springen voorzichtiger met alkohol om. Wat niet belette dat de
jaarwende nog voor heel wat dodelijke ongevallen zorgde. Maandagnacht en
in de loop van nieuwjaarsdag kwamen 12 mensen bij een ongeval om het
•even.
(,o,o vu^)

Belgische diplomaten die sinds enkele jaren
aktief met de zaak bezig zijn.
Het zou bijzonder makkelijk zijn om net als
Knack over De Belder nu even al deze
diplomaten die al jarenlang met de zaak
bezig zijn over de hekel te halen. Want welk
resultaat die stille diplomatie na al die noeste
arbeid dan wel kan voorleggen, is voor elk
gezond mens nog steeds een raadsel. Dat
diplomaat Hollants van Loocke zo stil te werk
ging dat hij in alle media te kijk werd gesteld? Laat ons echter volstaan met de
vaststelling dat Gabriels en De Belder tenminste van Kadhafi de belofte lospeuterden
dat hij zich voor de Silco-gijzelaars zal inzetten, totnogtoe het meest tastbare resultaat
voor de Silco's.

...EEN RICHTING
DENKEN
Het is vanwege de Knack-redaktie ook
biezonder goedkoop om in de bijdrage Twee
heren in het verkeer het Verkeers- en vervoersplan Vlaanderen van VU-minister in de
Vlaamse regering Sauwens af te doen als de
uitschieter van een onsamenhangende
reeks maatregelen, met als enige grond de
kritiek van de CVP-studiedienst en de SERV.
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Waarom zwijgt Knack over de vernietigende kritiek van de Bond Beter Leefmilieu of
Agaiev betreffende de milieuplannen van
CVP-er Kelchtermans? Dat de SERV kritiek
heeft, daar kan Sauwens wel tegen. De VUminister beschouwt inspraak bij zijn beleid
trouwens als een absolute prioriteit. Over
deze vernieuwing, geen woord in het Knackjaarboek. En dat de CVP-studiedienst het
VVV-plan kraakt, dat zal wel haar opdracht
geweest zijn.

Dat Knack het spelletje rond de geelzwarte palen na al die tijd nog niet moe is,
versterkt nog de idee dat de redaktie van het
blad wel van slechte wil moet zijn. Sauwens
schreef ook geschiedenis door de verkeerspalen geel en zwart te laten schilderen „omdat ze dat in Japan en Singapore ook doen ",
schrijft het blad. Dat dit initiatief de belastingbetaler geen frank ekstra kost, en dat geelzwart (toegegeven: naast de kleuren van de
VU) in wetenschappelijke studies de meest
verkeersveilige kleuren genoemd worden,
wordt verzwegen.

Knack verscheen vroeger met de ondertitel Het weekblad voor mensen die denken.
Dat de redaktie die titel maar gauw verandert. In Het weekblad voormensen die in één
richting denken, of zoiets.
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ZORGEN BIJ DE
MORGEN
Op 2 januari verdween De Morgen klein
formaat. Volgens de krant zelf is er geen
enkele reden om te treuren. Want, zo luidt
het, vormelijk en inhoudelijk wordt De Morgen sterker dan ooit. De waarheid ziet er
echter enigszins anders uit. Het personeelsbestand wordt met een vijfde afgeslankt. Van
de 90 werknemers moeten er negentien,
onder wie acht joernalisten, naar ander werk
uitkijken. Volgens DM-hoofdredakteur Paul
Goossens is de afslanking nodig om in '91 uit
de rode cijfers te geraken.
Deze afslanking past in een plan dat uitgever Hoste, die ook de liberale krant Het
Laatste Nieuws uitgeeft, voor De Morgen
opstelde. Hoste wil alleen verder investeren
in DM als de krant ook zelf een inspanning
doet.
Vooral de sport- en de regionale redaktie
zullen onder de reorganisatie lijden. Voor de
sport zal men „nauw" samenwerken met
Het Laatste Nieuws. En de geplande uitbreiding van de regionale pagina's komt er niet;
integendeel, regionaal nieuws wordt voortaan op één in plaats van op twee bladzijden
samengeperst.
De Morgen heeft op dit ogenblik nog een
oplage van ongeveer 32.000 eksemplaren.
Naar verluidt moest de krant boven de grens
van de 50.000 eksemplaren geraken om in
zijn tabloïd-vorm en met de personeelssterkte van voor de afslanking niet verlieslatend te
zijn. Door op hetzelfde formaat als Het Laatste Nieuws te verschijnen worden de drukkosten gedrukt. Samen met de andere voordelen die een nauwere samenwerking met
HLN oplevert en de personeelsafslanking
moet de krant in '91 een break-even bereiken.

INDE
VEILIGHEIDSRAAD
België is de komende twee jaar lid van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Deze raad dient te waken over vrede en
veiligheid in de wereld, en telt vijf permanente (de VS, de USSR, Frankrijk, Groot-Brittannië en China) en tien niet-permanente leden.
De permanente leden hebben een vetorecht.
Ons land is dus lid van de raad op het
moment waarop het VN-ultimatum tegen Irak
van 15 januari afloopt. Indien dat land tegen
die datum Koeweit niet verlaten heeft, staan
de Verenigde Naties ,,alle middelen" toe om
het daartoe te dwingen. Pikant is verder dat
Zaïre het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad overnam van Jemen.
Minister van Buitenlandse Zaken Eyskens
kondigde aan oat EJelgie op geen inspanning
zal zien om aan de VN-inspanningen ten
gunste van de vrede deel te nemen. Eyskens
riep Hoessein op om de VN-resoluties toe te
passen en zich terug te trekken uit Koeweit.
WIJ — 4 JANUARI 1991

De 23.000 Belgische militairen in Duitsland kregen van luitenant-generaal
Berhin te horen hoe hun militaire toekomst eruit ziet. Slechts 12 eenheden
zullen in Duitsland blijven, tien eenheden worden ontbonden en 21 eenheden
worden ingeschakeld als reserve. Voor een onbekend aantal aktieve gevechtsbataljons moet nog huisvesting en maneuverruimte gezocht worden in België.
De terugtrekking dient tegen 1995 voltooid te zijn. Op de foto pantsers van de
4de Pantserbrigade van Soest, die omgevormd zal worden tot operationele
reserve-eenheid.
('0*° P- BOISIUS)
Daarna kan dan onderhandeld worden over
de andere problemen in het Midden-Oosten,
zoals de Palestijnse en Libanese kwesties.

REPRESSIE NIET OP
BRT
De uitzendingen van Maurice De Wilde
over de tweede wereldoorlog en haar nasleep op de BRT-televisie staan garant voor
een goede kijkdichtheid en een flinke portie
kontroverse. De Wilde's reeks over de repressie vormt hierop geen uitzondering. De
kontroverse daarover ging ditmaal echter zo
ver dat een aantal uitzendingen niet minder
dan volledig gecensureerd werden.
Onder meer het IJzerbedevaartkomitee
protesteerde hevig tegen deze gang van
zaken. Dat de beslissing genomen werd op
basis van een advies van enkele leden van
de wetenschappelijke kommissie, doet eigenlijk niet terzake. Aangezien de BRT een
openbare omroep is, is zo'n beslissing een
administratieve beslissing, waarvan de politieke overheid uiteindelijk ook de politieke
verantwoordelijkheid draagt, aldus het IJzerbedevaartkomitee. Uit de toelichting van
prof. Charles in het radioprogramma/Acfuee/
bleek trouwens dat politieke motieven meegespeeld hebben bij het advies van de wetenschappelijke kommissie.
Volgens het IJzerbedevaartkomitee moet
de BRT onmiddellijk op zijn beslissing terugkomen. Bovendien meent het komitee dat als
er een ,,wetenschappelijke" kommissie oe-
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paalde programma's moet begeleiden, er in
het vervolg enkel geoordeeld kan worden op
basis van ,,wetenschappelijke" gegevens.
Indien sommige leden van de kommissie
andere motieven dan wetenschappelijke
hebben en nog zo onhandig zijn om deze niet
te verbergen, dan moet men zich vragen
stellen én over de wetenschappelijke inbreng én over het intellektueel nivo van deze
leden, aldus de Algemeen sekretaris van het
IJzerbedevaartkomitee Koen Baert.

NIEUWE
VERKEERSREGELS
Zoals u misschien reeds gezien hebt in de
spotjes op televisie, werden er sedert 1
januari een aantal nieuwe verkeersregels
van kracht. In alle personenauto's die vanaf
1 januari '84 in het verkeer gebracht zijn,
moeten bvb. ook achterin veiligheidsgordels
aanwezig zijn, die ook gedragen moeten
worden.
Wanneer u met een vrachtwagen rijdt van
meer dan 3,5 ton, die vanaf 1 januari '91 in
het verkeer werd gebracht, moeten er spatlappen aangebracht zijn om een nevelgordijn
opzij te voorkomen. Vrachtwagens van meer
dan 7,5 ton mogen sedert nieuwjaar bovendien niet langer dan 6 uur na elkaar parkeren
m de bebouwde kom.
Ook de fietsers krijgen een nieuwjaarsgeschenk. Zij mogen voortaan in de bebouwde
kom met twee naast elkaar rijden, en krijgen
een speciale plaats voor de auto's aan de
verKeerslichten op drukke kruispunten.

KORTWEG
• De Amerikaanse president Busii
werd uitseroepen tot Man van tiet jaar
door het Amerikaanse vveekblad
Time, en tot Judas door de iraakee
president Saddam Hoessein.
• Volgens de im Angeles Times wil
Bust! Irak vrifvrai onmiddellijk na iiet
verstijken van liet VN-uitimatum van
15 januari aanvallen.
• De EG zal vandaag vrijdag mogelijk
Ijestlssen om nog een eigen vredes'
initiatief te nemen, onafiiankelijk
van liet Amerikaans*iraaks verbaal
geweld.
• Premier Martens kondigde aan dat
België geen troepcm zal sbiren naar
de Golf mociit daar een gewapend
konflikt losbarsten. Onze schepen
zullen ook uit de gevechtszone moeten biijven.
• Met krantenadvertenties bood de
ambassadeur van Koeweit koning
BOttdewijn, koninging Fabiola, de koninklijke regering en het Beigisciie
volk de beste wensen aan voor het
nieuwe jaar. i4et Koeweit van de
emirs iroudt er duidelijk nog middeieeuwse Ideeën op na. En een Belgisch volk heeft er nog nooit bes^ran.
ders, verantwoordelijk gesteld voor
de slachtoffers van de „Vuiie oorlog"
die aan duizenden mensen het leven
kostte, en die in '85 wegens schendingen van de mensenrechten tot levenslang veroordeëd werden, werden op vrije voeten g e i ^ d . Van een
bllksemsneiie amnestie gesprokenl
ü in Griekenland besloot de regering
onder druk van de publieke opinie de
juntalelders (nog) geen amnestie
te verlenen. De generaals waren in '75
v«-oordee)d tot de doodstraf, later
omgezet in i^renslange gevangenls• Sabena, British Airways en KLM
besloten hun samenwerkingsakkoord World Airlines op te nsggen.
Naar wriuldt Is de onzek«« flnandêle sttuaSe bij Sabena een van de
belangrijkste redenen voor de beölnd^jif^ van de samenwerking. Anderzijds krijgt Sabei^-baas Godfroid nu
wel meer speelruimte om de strategie
en de struktuur van de Saimta-groep
te wijzigen.
• De aangekondigde dempkratiseringsmaatregelen in Alitanld hebt>efl
op de etnische Grieken in dat land
weinig indruk genu^ikt. Naar schatting 5.000 conische Aibaneam namen
reeds de vdjk naar Griekenland.

FRIEDA BREPOELS TEGEN
HAPPART-BROERS-AKKOORD
De huidige windstilte in Voeren is er
waarschijnlijk voor burgemeester Droeven en schepen hiappart te veel aan. Daarom dat zij de jongste weken opnieuw
dreigende taal spraken. Zij eisen van de
Vlaamse regering zo vlug mogelijk de
subsidiëring voor de bouw van vier kleuterklassen, waarvan drie bestemd voor
Franstalige kleuters. Hierover zou een akkoord gemaakt zijn tussen Happart en
Broers op 28 december 1988 in een zogenoemd „pacifikatie-akkoord". Volksvertegenwoordiger Frieda Brepoels, erg begaan met de toestand in Voeren, stelt naar
aanleiding van de rel vast dat de oprichting van een Voercel zich meer dan ooit
opdringt.
Brepoels zegt geen enkele reden te vinden
waarom het subsidiedossier voor de nieuwbouw van de kleuterklassen door Onderwijsminister Coens zo snel mogelijk zou moeten
afgehandeld worden.,, Over de noodzaak
van een nieuwbouw van het schooltje wil ik
mij niet uitspreken. Misschien zou het nuttig
zijn te zoeken naar netoverschrijdende samenwerkingsverbanden, wat kostenbesparend zou werken. Ik zie dan ook niet in
waarom er prioriteit zou gegeven worden aan
deze zaak. Er zijn wel andere realisaties die
reeds jaren op voltooiing wachten," vertelt
ze.
Het kamerlid uit Bilzen merkt ook op dat de
VU op geen enkel ogenblik betrokken was bij
het tot stand komen van het „persoonlijk
akkoord" tussen Broers en Happart, waarbij
beide Voerense politici zich ertoe verbonden
om bepaalde dossiers aktief te verdedigen:
de uitbreiding van de Franstalige gemeenteschool en de nieuwbouw voor de Vlaamse
muziekakademie.

GLOBALE KIJK
Volgens Brepoels wil de VU dat alle dossiers globaal bekeken worden. De Eksekutieve zwemt immers niet in het geld en de
middelen die aan Voeren besteed worden
moeten het best mogelijke resultaat opleveren.
Er moeten dus prioriteiten vastgelegd worden en die Franstalige school is dus zeker
geen topprioriteit voor de VU. De vraag dient
in een groter geheel bekeken.
Volgens bronnen zou de bouw van de vier
kleuterklassen zowat 25 miljoen kosten.
Daarbij komt nog eens 10 miljoen voor de
onteigening van het bouwterrein dat aan de
Boerenbond toebehoort. Misschien zit hier
de reden waarom Broers en de CVP geneigd
is het dossier te bespoedigen. De Vlaamse
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Gemeenschap subsidieert de scholenbouw
voor 60%.

VOERCEL
Voor Brepoels is de Voercel de meest
geschikte plaats om de Voerense dossiers te
bekijken. Van die Voercel zouden leden van
de Vlaamse Eksekutieve, de Vlaamse gemeenteraadsleden van Voeren en afgevaardigden van het Limburgs provinciebestuur
deel uitmaken. Meestal zijn al deze niveaus
ook betrokken bij elke zaak.
Zij vindt dat Broers, als CVP-er, er bij zijn
partijgenoten in de Eksekutieve wel wat harder kan aandringen dat die cel er nu eindelijk
eens komt. Zelf interpelleerde Brepoels herhaaldelijk voorzitter Geens om tot de oprichting te komen, zonder resultaat echter.
Brepoels vindt verder dat de twee dossiers
die vernoemd worden in het akkoord BroersHappart weinig met elkaar gemeen hebben.
Wanneer de meerderheid in de Voerense
gemeenteraad zou weigeren een bouwvergunning af te leveren voor de oprichting van
een muziekschool van de Vlaamse Gemeenschap, kan daartegen, beroep aangetekend
worden bij de Bestendige Deputatie.
In alle geval gaat Frieda Brepoels de
komende dagen Onderwijsminister Coens
jnterpelleren over de stand van zaken in
verband met het bouwdossier van de gemeentelijke kleuterklassen.
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EIGENDOM
EN WOONRECHT
OP DE BALANS
EEN enkele politieke partij kan
aan de kant blijven staan, wanneer een belangrijk aspekt van
het leven der burgers geregeld
wordt.
En wie kan betwisten dat de
huurwetgeving belangrijk is?
Allen zijn wij huurder en/of eigenaar.
Bij de behandeling van de
huurwet heb ik mij laten leiden
door twee grote basispijlers van de VU.

plaats heerst een zeer ruime kontraktuele
vrijheid.
De partijen worden kunnen vrij de basishuurprijs bepalen. Die overeengekomen basis-huurprijs wordt, ieder jaar, geïndekseerd
en kan om de drie jaar, door partijen of bij
gebreke aan overeenstemming, door de vrederechter worden aangepast.

kontraktuele vrijheid. De alarmkreten over
„de instorting van de huurmarkt" en zelfs
,,de krisis in de huurbouwsektor" zijn lichtjes
bij het haar getrokken.

Volstrekte vrijheid is er ook over het onderhoud van het gebouw.

Vooreerst het federalisme, onze leidraad
bij de opbouw van de samenleving, van
individu tot wereldgemeenschap. In een integraal-federalistische visie moeten de beslissingen vallen op een zo laag mogelijk niveau,
zo nauw mogelijk aansluitend bij de organische leefkringen van de mensen. Toegepast
op de huurwet moeten de relaties tussen
huurder en verhuurder geregeld worden
door hen zelf, met zo weinig mogelijk dwang
van buitenaf.

Kan een partij ais de W haar
gedaciitengoed terugvinden in
een huurwel?
Kan een iiuurwet Viaams'Natio»
naai zijn? Of ican minstens iiet
politiek gedacMengoed van de
VU, zoais wij dit nu naar buiten
brengen via ons Toekomstplan
voor Vfaanderen, ool( in een
huurwet verwezenüjid worden?
Die vraag stetde itameriid Jan
ioo/ieszkiit bij de parlementaire bespreMngen van de nieuwe
huurwet, nu hij als Hd van de
Kommissie Justitie de wet
heeft helpen maiten.
En dit laatste is niet te veel
gez^d. Van de pakweg 30 artikelen uit het voorontwerp zijn
er, na de amendering (met
name door de meerderfieid; de
PW was in het de^bat totaal
afWe2^g) slechts enkele ongewijzigd gebleven.

De nieuwe huurwet beperkt zich tot bepalingen over de duurtijd van de huur van
woningen, die voor de huurder de hoofdverblijfplaats zijn.
Voor alle andere aspekten is geen enkele
dwingende regeling uitgewerkt! Door de
dwingende bepalingen omtrent de duurtijd
van de huur wil men in de toekomst vanzelfsprekend de huurder woonzekerheid bezorgen. Vandaar de regel: huurovereenkomsten m.b.t. een hoofdverblijfplaats hebben
een principiële duurtijd van negen jaar. Op
die principiële duur van negen jaar zijn er
een aantal wel omschreven uitzonderingen.

G

Vervolgens is de VU sociaal-vooruitstreven. Zij pleit voor een sociaal rechtvaardige
samenleving waarin iedereen gelijke kansen
en stimulansen krijgt om zich te ontwikkelen.
Toegepast op de huurwet betekent dit dat
het eigendomsrecht van de verhuurder getoetst wordt aan het recht op wonen van de
huurder. Eens de partijen vrij de voorwaarden hebben bedongen, dient vooral de huurder te worden beschermd. Hij is, alleszins
vanaf de bewoning gedurende een zekere
tijd, de zwakkere partij.

KONTRAKTUELE
VRIJHEID
In de nieuwe huurwet komen deze twee
uitgangspunten duidelijk aan bod.
In haar dwingend toepassingsgebied beperkt tot de overeenkomsten die slaan op de
effektieve hoofdverblijfplaats van de huurder.
Alle andere verhuringen (tweede verblijven, garages enz.) worden volstrekt vrij geregeld.
Ook bij verhuringen van een hoofdverblijfWIJ — 4 JANUARI 1991

Hetzelfde geldt voor alle andere voorwaarden. De waarborg bvb. kan vrij worden
bedongen, behalve wanneer het om geld
gaat, dan mag hij maksimum drie maand
huur bedragen. Een andere beperking betreft de huurtijd: deze vrijheid geldt enkel
voor schriftelijke overeenkomsten tot maksimum drie jaar. Huurovereenkomsten voor
termijnen langer dan drie jaar vallen onder
de dwingende bepalingen van de wet.
De partijen behouden dus in essentie hun
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WOONRECHT

EVENWICHTIG
Volgens de VU vindt de nieuwe huunwet,
op de balans van eigendomsrecht van de
verhuurder en woonrecht van de huurder,
een maatschappelijk verantwoord evenwicht.
Aan de eigenaars kunnen wij zeggen; met
een regenng die door sommigen centrumlinks wordt genoemd, had het voor u veel
erger kunnen zijn!
Tot de huurders kunnen wij zeggen: eindelijk wordt het recht op wonen bevestigd dat u
moet behoeden tegen misbruiken van onredelijke eigenaars.
En tot de media (vooral de BRT, die het
onnodig vond de VU uit te nodigen bij de
konfrontatie over de huurwet in De Zevende
Dag op 23 dec.90) kunnen wij zeggen: als
partij hebben wij over de gehele maatschappijproblematiek en dus ook over een huurwet, onze eigen inzichten. Als parlementslid
had ik in ieder geval over deze wet meer te
zeggen dan bvb. de kommissieleden van de
wel uitgenodigde PVV, die bij de parlementaire bespreking volledig afwezig bleef.
Jan Loones
Volksvertegenwoordiger

OMSLAGVERHAAL

GABRIELS EN DE BELDER
IN LIBIË
Het kwam meerdere kommentatoren als een enorme, bijna
groteske verrassing over: na«
dat senator Hans Oe Belder
met klinkend sukses de par)e>
mentaire delegatie leidde die er
wonder boven wonder in slaagde aile Belgische gijzelaars van
Saddam Hoessein vrij te krijgen, kondigde VU-voorzitter
Jaak Qabrièls aan dat hij samen met de gewezen diplomaat De Belder inging op een
uitnodiging voor een bezoek
aan Ubiê. Al snel verspreidde
zich het gerucht dat belde VUers kans zagen om de Libische
leider Kadhaffl voor hun kar te
spannen in de zaak van de
Silco-gijzelaars.
De VU-delegatle startte veelbelovend, stokte dan enkele dagen wat heel wat waarnemers
ertoe aanzette reeds van een
katastrofe te spreken, maar
kreeg uiteindeli]k een spektakulaire positieve wending toen
de Libische kolonel Gabriels en
De Beider op de valreep ontving en hen beloofde een oproep te doen voor de vrijlating
van de Silco-gijzelaars.
N het vaderland bleef de politieke situatie
de eerste dagen van Gabriels' en De
Belder's reis naar Libië uitermate kalm.
De belangrijkste nieuwsfeiten waren de
bekendmaking van een opiniepeiling, die
de evolutie dat de VU zich langzaam aan
het herpakken is bevestigde, en een
koudegolf met levensgevaarlijke wegen
en wat sneeuw. De ogen van de media
waren gericht op Libië. Temeer daar
enkele dagen voordien bekend gemaakt
werd dat de kabinetsraad haar zegen had
gegeven voor de ondertekening van een
handelsakkoord met Libië.

HOOPVOLLE START
Dat akkoord is niet zonder ekonomisch
belang. Het dateert al van '85 maar was om
internationale politieke redenen nog niet on-

'?m

Wat topdiplomaat Hollants van Loocke plots in Tripoli kwam doen, is
totnogtoe een raadsel. Laten zien dat de „stille diplomatie" zich ool( af en toe
eens moet laten zien?
(,o,o vum)
dertekend. Aangezien verscheidene andere
EG-landen als Frankrijk, Spanje, Italië en
Griekenland België bij het tekenen van samenwerkingsakkoorden met Libië voorgingen, zag minister van Buitenlandse Handel
Robert Urbain (PS) geen graten meer in een
Belgisch-Libische officiële ekonomische samenwerking. Het akkoord met Libië deed de
geruchtenstroom over nieuwe initiatieven
voor de vrijlating van het gezin HoutekinsKets aanzwellen. Was het ook Urbain niet die
dokter Jan Cools, een andere gijzelaar vrijkreeg?
De missie van Gabriels en De Belder
kende ook wat dat betreft een hoopvolle
start. Tijdens een onderhoud met de adjunktvoorzitter van het Algemeen Volkskongres,
vergelijkbaar met ons parlement, slaagden
de VU-ers er meteen in om het lot van de
Silco-gijzelaars ter sprake te brengen. Deze
gijzelaars zijn de vier leden van het Belgische gezin Houtekins-Kets (Emmanuel, Go-

delieve en de kinderen Laurent en Valerie)
die naar men aanneemt al ruim drie jaar
gevangen zitten ergens in Libanon. Ze werden vermoedelijk door militieleden van de
Fatah-Revolutionaire Raad van Aboe Nidal
gevangen genomen toen ze met hun omgebouwde visserssloep (iedereen sprak eerst
over een,,jacht"), de Silco, ter hoogte van de
Libanese kust voeren.
De Franse tak van de familie, Jacqueline
Valer)te en Ferdinand Houtekins bevonden
zich eveneens aan boord. Men nam hen voor
Israëlische agenten omdat ze met Israëlische paspoorten reisden. Na een tussenkomst van Frankrijk konden Valente en Ferdinand Houtekins huiswaarts keren. Het gezin had zich tijdens de gevangenschap uitgebreid met een dochter.
Tijdens het onderhoud met adjunkt-voorzitter Mahmoed El Khafifi werden Gabriels
en De Belder ingewijd in de beginselen van
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vu-voorzitter Jaak Gabriels en senator Hans De Belder werden ontvangen door Kadhafi. Deze beloofde een oproep te
doen voor de vrijlating van de familie Hautekins-Kets. Dat was totnogtoe het belangrijkste resultaat dat voor de Silcogijzelaars kon geboekt worden. Ondanks jaren stille diplomatie...
(foto RDM)

de Groene Revolutie. Op de vraag van Gabriels of de Gids van die Revolutie, zoals
Moeamar Kadhafi genoemd wordt, zijn invloed in de Arabische wereld niet zou willen
aanwenden om de Silco-zaak op te lossen,
antwoordde Khafifi dat Kadhafi in het verleden al verschillende initiatieven genomen
heeft om gijzelaars te bevrijden, die meestal
positieve resultaten opleverden. Een hoopvol begin voor de VU-delegatie.

KERSTGESCHENK?

~ PALESTIJNSE KWESTIE

Maar, het bleef lange tijd bij die hoopvolle
start. De delegatie kreeg slechts met mondjesmaat inzicht in het programma dat de
Libische gastheren voor hen hadden klaargestoomd. In interviews onderstreepten De
Belder en Gabriels dat hun reis niet in de
eerste plaats toegespitst mag worden op de
Siico-gijzelaars. Formele beloften terzake
kregen De Belder en Gabriels bij de voorbereiding van hun reis immers niet.
Hun verblijf in Libië opende wel perspektieven om handelsbetrekkingen aan te knopen met Libië, en om van gedachten te
wisselen over de verschillende politieke sistemen in België en in Libië. De Belder
verklaarde in die periode aan De Standaard
W I J — 4 JANUARI 1991

dat het verkeerd is onmiddellijke resultaten
te verwachten: In de Arabische wereld weet
je nooit. Het Is mogelijk dat wij met lege
handen terugkeren en toch skoorden. Het is
evengoed mogelijk dat wij Kadhafi zien en
toch geen resultaat bereiken. De joernalist
van De Standaard besloot die vrijdag voor
het kerstweekeind dan ook vrij pessimistisch : Of er een Libisch geschenk onder de
kerstboom ligt, was gisteren volstrekt niet te
voorspellen.

Dat kerstgeschenk lag er nochtans: zondagmiddag behaagde het de Gids om de
Vlaamse delegatie te ontvangen in zijn gepantserde „tent". Moeamar Kadhafi beloofde een oproep te doen voor de vrijlating van
de Sllco-gijzelaars. Hij voegde daar echter
aan toe dat hij de gijzelnemers niet kende en
legde de vinger op de wonde van de Palestijnse kwestie. De Palestijnse zaak Is de
oorzaak van al deze ellende, aldus Kadhafi.
Het Palestijnse volk doet alles om de aandacht van de werekl te trekken. Het spijt ons
dat daardoor onschuldige slachtoffers vallen, maar de Palestijnen beschouwen zich
ook als onschuldige slachtoffers.
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Overwegingen die bij de VU in goede
aarde vallen: het waren immers de Vlaamsnationalisten die naar aanleiding van de
Iraakse invasie van Koeweit als eersten de
link legden naar de Palestijnse kwestie en de
andere nog niet uitgevoerde VN-resoluties
betreffende het Midden-Oosten. Gabriels
kon tegenover Kadhafi beamen dat elk volk
recht heeft op vrijheid en zelfbeschikking.
Zelfs koning Boudewijn plaatste zich met zijn
beruchte toespraak in Algiers en later opnieuw in zijn kerstboodschap op de VU-golflengte.
Na de ontmoeting met Kadhafi gaven Gabriels en De Belder nog nadere bijzonderheden over de familie Houtekins-Kets aan de
Libiërs. Toen wenkte het vliegtuig richting
Zaventem. Al bij al waren het twee tevreden
VU-parlementsleden die op kerstavond terug
voet op Vlaamse bodem zetten. De samenwerking tussen de VU en Vlaanderen met de
Libische Unie van het Volk, biedt hoopvolle
perspektieven voor de toekomst. Ook mogelijke oplossingen voor de Golfkrisis werden
door de VU-delegatie en Kadhafi besproken.
En laat ons hopen dat de missie, die toch een
bevrijdingsoproep van Kadhafi tot resultaat
had, de familie Houtekins-Kets snel echt op
vrije voeten brengt.
(pdj)

OMSLAGVERHAAL

GABRIELS: VU-MISSIE GESLAAGD
Terwijl VU-voorzitter Jaak Gabriels thuis
bekwam van de bewogen dagen in Libië,
reisde senator Hans De Belder naar Ierland
om er de kerstdagen met zijn familie door te
brengen. Zoals uit onderstaand kerstinterview met de VU-voorzitter blijkt, had Gabnëls
alle reden om van een suksesvolle zending
naar Libië te spreken.
WIJ: Welke indruk heeft Libië op u
gemaakt?
Jaak Gabriels: „Libië is een zeer welvarend land. Het is zestig keer zo groot als
België, heeft een kustlijn van 1.600 kilometer, maar telt slechts 4,5 miljoen inwoners.
De bevolking groeit er wel snel aan, over
twintig jaar zal de bevolking verdubbeld zijn.
Het land dankt zijn welstand aan zijn
olierijkdom. Men schat dat Libië tegen de
huidige produktie nog meer dan een eeuw
olie kan uitvoeren. Alle inwoners hebben er
een eigen huis. Het is hier in Vlaanderen
weinig geweten dat Libië de hoogste welstand kent van heel Afrika. Het inkomen per
hoofd ligt er meer dan 100% hoger dan in
Zuid-Afrika.
Met zijn gunstig klimaat en de gastvrijheid
heeft het land sterke troeven in huis voor de
toekomst. Denk maar aan de kansen voor
het toerisme met die prachtige ongeschonden kustlijn. Ook in Libië heb ik elke dag mijn
vijf kilometer kunnen lopen, langsheen die
prachtige kusten."

TOLERANT VOLK

~"

WIJ: Hoe werden jullie ontvangen?
Jaak Gabriels: „Zeergastvrij. Je moetje
wel aanpassen aan de gebruiken in de Arabische wereld. Men is er met gewoon om van
hier naar daar te hollen, overvolle agenda's
af te werken. Alles moet er rustig gebeuren,
zonder overhaasting. In tegenstelling tot wat
dikwijls van Arabieren gedacht wordt, heb ik
ook kunnen vaststellen dat de Libiérs een
zeer tolerant volk zijn."
WIJ: Men zegt hier ook dat Libië een
diktatuur is en Kadhafi een spilfiguur in
het internationale terrorisme.
Jaak Gabriels: „Dat zegt men ja, maar ik
heb daar geen bewijzen van gezien Het
Arabische leiderschap zit anders in elkaar
dan het onze. Libië heeft onder Kadhafi een
„derde weg" uitgeknobbeld die in het
„Groene Boekje" opgetekend staat. Men
gaat er van uit dat iedereen kan deelnemen
aan de besluitvorming. Heel de samenleving
is georganiseerd in komitees, van aan de
basis tot aan de top. Men spreekt in Libië
bvb met van een minister van Buitenlandse
Zaken, maar van een Sekretaris-generaal
van het Komitee voor Buitenlandse Zaken

Toen niemand het eigenlijk nog verwachtte, konden Gabriëls en De Belder
uiteindelijk toch nog op de tee bij de Libische leider Kadhafi. En de ontmoeting
wierp vruchten af!
(foto vum)
De leden van die komitees worden niet
verkozen maar benoemd. Ik heb in het Libische sisteem een aantal dingen opgemerkt
die misschien als inspiratiebron kunnen dienen voor de verbetering van onze westerse
demokratie.
Op de vraag of het land een diktatuur is,
moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik heb
met kunnen konstateren dat de bevolking
zich tegen Kadhafi verzet. Ik heb wel vastgesteld dat de levensstandaard hier hoog is,
dat iedereen hier de vooruitgang aan den
lijve ondervindt, dat er op een doordachte
wijze door de overheid geïnvesteerd wordt,
kortom dat het de Libièrs eigenlijk wel voor
de wind gaat "

WËSTTRS ONGEDULD
WIJ: Wat vond u van de figuur van
Kadhafi?
Jaak Gabriëls: „Kadhafi heeft op mij een
grote indruk gemaakt. Hij heeft een imposante persoonlijkheid, een grote uitstraling. De
man geniet, wat wij er hier ook van denken,
in heel de wereld een groot aanzien. Zowat
elk Afrikaans staatshoofd is hier kind aan
huis, Libie is een zeer belangrijk politiek
knooppunt.'

vooraleer Kadhafi U en senator De Belder
wilde ontvangen.
Jaak Gabriëls: „Ja, maar dat hoort in de
Arabische wereld tot de geplogendheden.
Wie de Arabische wereld met kent wordt al
snel ongeduldig. Men wou hier echter eerst
het goede klimaat scheppen voor een ontmoeting met de leider. De Libiërs wilden zich
ervan vergewissen dat we hun land niet
alleen bezochten voor één doelstelling, nl. de
bevrijding van de Silco-gijzelaars, maar dat
we ook de andere doelen van onze reis
ernstig namen. Het belang dat ze aan ons
bezoek hechtten, wordt bvb. treffend aangetoond door het feit dat senator De Belder en
ik hier elke avond op de televisie kwamen.
Je mag ook niet vergeten dat Kadhafi een
enorm druk bezet man is. De dag zelf van
onze ontmoeting maakte ook nog de voorzitter van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid zijn opwachting. Door zijn ontmoeting
met ons gaf Kadhafi blijk van zijn vaste wil
om met onze partij en met Vlaanderen ernstige betrekkingen te starten gebaseerd op
wederzijds respekt. Achteraf bekeken bleek
alles hier perfekt getimed en georganiseerd.
Ik wil er ook op wijzen dat wij terzake in zeer
belangrijke mate hebben kunnen profiteren
van de ervaring die Hans De Belder met zijn
diplomatieke achtergrond heeft."

WIJ: Het heeft een hele tijd geduurd
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Hans De Belder voelde zich dankzij zijn jarenlange ervaring als diplomaat als een visje in de woelige Arabische wateren.
Als leider van een parlementaire delegatie was hij er in geslaagd om in één Itlap alle Belgische gijzelaars van Saddam
Hoessein los te krijgen. Op de foto staat De Belder samen met Europarlementslid Elio Di Rupo en de Iraakse
ambassadeur in België de pers te woord.
(foto j . Jacobs)

WIJ: Over diplomaten gesproken, hier
in Vlaanderen vraagt Iedereen zich nog
steeds af waarom de topdiplomaat Hollants van Loocke plots In Tripoll opdook.
Jaak Gabriels: ,,Dat is ook voor mij een
raadsel. Ik kan het niet anders dan zeer
eigenaardig noemen. De heer l-lollants van
Loocke heeft met ons geen kontakt opgenomen. Zijn verschijning, glijdend als een
schim langs de muur van het hotel om dan in
een wagen te glippen die met gierende
banden wegreed, was werkelijk zeer misterieus. Ik stel me hier vragen bij: Hollants van
Loocke diende perfekt te weten dat hij ons in
ons hotel wel moest tegen het lijf lopen. Dit
was „stille diplomatie" die wel moest uitlekken. "
WIJ: Hebt U al bij al garanties gekregen
dat het gezin Houtekins-Kets binnenkort
echt op vrije voeten gesteld zal worden?
Jaak Gabriels: „De Volksunie heeft van
de Libische regering zowat een half jaar
geleden de uitnodiging voor ons bezoek
gekregen. Deze missie werd door senator De
Belder in juni voorbereid. Wij zijn er ten
eerste in gelukt om de banden tussen Libië
WIJ — 4 JANUARI 1991

en de Volksunie, en tussen Libië en Vlaanderen nauwer aan te halen. We hebben van de
Libische regering trouwens een nieuwe uitnodiging gekregen voor het Volkskongres
van half januari. De VU zal ook een Libische
delegatie uitnodigen op ons volgende kongres.

achtertuintje waar we naar eigen goeddunken in kunnen beginnen spitten. Het is voor
ons belangrijk om met de Arabische wereld
goede relaties te onderhouden, gebaseerd
op wederzijds respekt. Het is niet onze stijl
om zoals de Verenigde Staten manu militari
orde op zaken te gaan stellen in de achtertuin, zoals ze in Panama en Grenada deden.

SILCO-DOSSIER

Het dossier van de Silco-gijzelaars, uw
eigenlijke vraag, moet in deze kontekst gezien worden. Kadhafi kan terzake alleen zijn
invloed aanwenden. Hij kan niet zomaar het
bevel geven om ergen een celdeur open te
maken. Zijn oproepen om gijzelaars vrij te
laten hebben echter in het verleden dikwijls
vruchten afgeworpen, denk maar aan dokter
Jan Cools, of de vrijlating van de Franse tak
van de Silco-gijzelaars. Het was een blijk van
goede wil van Kadhafi om zo'n oproep ook
voor de Houtekins-Kets-familie aan te kondigen. We hebben aan het Libische ministerie
van Buitenlandse Zaken inlichtingen en foto's van de familie kunnen overhandigen. Ik
mag wel zeggen dat dit initiatief in het Silcodossier totnogtoe het belangrijkste is wat
reeds gebeurd is."

Ten tweede hebben we inzake de internationale politieke situatie in de Golf boeiende
besprekingen gevoerd. Kadhafi bepleit een
internationale oplossing voor de Golfkrisis
met zijn voorstel om een uitgebreide Veiligheidsraad samen te roepen in Geneve waarop alle Arabische leiders zouden aanwezig
zijn. Dit kadert ook in onze optiek voor een
Arabische oplossing die rekening houdt met
alle konflikthaarden in de regio. Alleen op die
manier kan er een daadwerkelijke vrede
komen in het Midden-Oosten.
Onze missie in Libië is in die zin suksesvol
omdat we daarmee aantonen dat we de
Arabische wereld niet beschouwen als een
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VREDE

NOOIT MEER OORLOG...
...OOK IN HET MIDDEN-OOSTEN
Deze woorden schreef VU-voorzitter Jaak
Gabriels neer in het gastenboei^ van de
gebombardeerde bunker van kolonel Kadhafi. Hij verwoordde daarmee uitstekend wat
zovelen hopen voor het Midden Oostenkonflikt.

BETOGING
Twee dagen voor het verstrijken van het
VN-ultimatum op 15 januari organizeert de
Vlaamse Vredeskoepel (VAKA-OCV) een
tweede betoging onder het tema Geen oorlog in de Golf. Aldus wil men nog net op de
valreep de publieke opinie gevoelig maken
voor het standpunt dat oorlog geen oplossing
kan bieden en dat alleen op geweldloze en
diplomatieke wijze een uitweg uit het konflikt
mogelijk is.

pende aanval. Ais tweede stap vindt VOS het
noodzakelijk dat alle voorgaande VN-rezoluties m.b.t. het Midden-Oosten ven konsekwent worden toepgepast.
VOS vindt het terugtrekken van de Iraakse
troepen uit Koeweit noodzakelijk en een
verbintenis onder VN-toezicht tot de gelijktijdige terugtrekking van alle vreemde troepen
uit het gebied, de ontmanteling van alle
massavernietigende wapens — ook de chemische — eerst en vooral in de konfliktzone.

Van de Belgische regering verwacht VOS
dat elke deelneming aan een gewapende
aanval zou uitgesloten worden en de terugtrekking van de Belgische troepen uit de
Golf.
Tot slot wil VOS dat de Belgische regering
van haar mandaat als lid van de VN-Veiligheidsraad zou gebmik maken om een aktieve rol te spelen ten bate van een diplomatieke oplossing voor het Midden-Oostenkonfikt.

De betoging heeft plaats op zondagmiddag 13 januari en vetrekt om 14 u. aan de
WTC-toren bij het Brusselse Noordstation.
De VU heeft de platformtekst van de betoging mee ondertekend.
(Meer info:03/2325381)

VOS: DIPLOMATIEK
OVERLEG
Ook het hoofdbestuur van het Verbond
VOS heeft zich uitgesproken voor diplomatiek overleg in de Golfkrisis. VOS noemt de
bezetting van Koeweit door Irak en de daaropvolgende gebeurtenissen in de Golf „ het
eerste grote internationale konflikt sedert het
einde van de Koude Oorlog".
De huidige konfrontatie toont aan, aldus
VOS dat de overbewapening van sommige
regionale machten regionale konflikten kunnen doen uitgroeien tot een wereldbrand. Dit
is nog meer het geval wanneer grote ekonomische belangen op het spel staan en militaire grootmachten in het konflikt betrokken
zijn.
Als alternatief voor de gewapende konfrontatie pleit VOS voor een versterking van
de rol van de Verenigde Naties in het wereldgebeuren. VOS ziet voor de VN een leidinggevende rol in de vreedzame oplossing van
internationale konflikten en in het tot stand
komen van een rechtvaardige en ekonomische orde en in het doen naleven van de
mensenrechten.
VOS vraagt dat alle betrokken partijen
stappen zouden ondernemen naar een afbouw van de bewapening met de uitdrukkelijke waarborg niet over te gaan tot een gewa-
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SOCIAAL

AMNESTIE: WIJ STAAN
MEER DAN OOIT ALLEEN

B

IJ het neerschrijven van onze
voorstellen kwamen wij tot een
dubbele feitelijke vaststelling:
voor het wegwerken van het menselijke en sociale leed is algemene amnestie niet alleen juridisch
technisch een eerder ondoeltreffend middel, maar blijft algemene
amnestie bovendien politiek nog
grotendeels onbespreekbaar.
Voor het merendeel van de
(nog levende) repressieslachtoffers is de
meest dringende bekommernis dat vooral de
materiële en sociale gevolgen die zij, ingevolge de respressie en epuratie, tot op de
dag van vandaag nog steeds pijnlijk ervaren,
worden uitgewist.

SELEKTIEF
Daarvoor is een algemene amnestiewet,
die enkel de strafrechterlijk veroordeelden
betreft, juridisch-technisch een gebrekkig
middel want zij wist o.m. de gevolgen niet uit
van tal van juridische vergissingen, maandenlange onrechtvaardige interneringen, administratieve tuchtmaatregelen, verlies van
het recht op oorlogsschade, op het statuut
van krijgsgevangene, op een pensioen als
oorlogsslachtoffer en zo meer.
Daarvoor is alleen een wet op algemeen
eerherstel en tot opheffing van de nog invorderbare boeten en sekwesterdossiers een
selel<tief middel dat de nog steeds nawerkende gevolgen van de repressie voorgoed uitschakelt. Ook eminente rechtskundigen uit
de Vlaamse beweging weten en zeggen dat.
Ten tweede is en blijft er het onverbiddelijk
neen tegenover amnestie van hen die, om
principiële of partijpolitieke redenen, niet
willen vergeten.
En het is mij intussen duidelijk geworden
dat die er zowel zijn bij de Vlaamse politieke
partijen als dat er verzoeningsgezinden zijn
bij de franstaligen.
Die scheidingslijn is niet zo kommunautair
als men het nogal eens laat voorkomen.
Zo konden wij voor ons Voorstel van Dekreet tot oprichting van een Vlaams Sociaal
Fonds voor slachtoffers van de repressie en
epuratie in de Vlaamse Raad op geen enkele
steun rekenen noch van CVP-, noch van SP-,
noch van PVV-zijde.
WIJ — 4 JANUARI 1991

De socialistische voorzitter van de Vlaamse Raad, Louis Vanvelthoven, heeft ons
Voorstel van Dekreet dan maar naar de Raad
van State verwezen en het daarmee een
staatsiebegrafenis „eerste klas" bezorgd.
Het wordt tijd dat men ook dat in Vlaanderen eens gaat beseffen! Ook in Vlaanderen
staan wij, Vlaams-nationalisten, met onze
amnestie-eis, op een paar CVP'ers na, meer
dan ooit alleen. Het is een vaststelling die
men kan betreuren, maar hoe dan ook een
nuchtere vaststelling.

Traditiegetrouw organiseert de
vu-afdeling van Overiise op
tweede kerstdag een amnestiemanifestatie. Dit jaar was senator Walter Peeters er de redenaar. Een voor de hand liggende keuze, de senator uit Hamme (O.VI) heeft een aantal voorstellen
aangaande
de
„verzoeningspassus" in het
Regeerakkoord ingediend. Dat
dit niet van een leien dakje
loopt laten wij hem zelf uitleggen.
Op het parlementair vlak zijn er dus maar
twee mogelijkheden. Ofwel blijven wij nog, in
lengte van jaren, de amnestie-eis louter sloganistiek vooruitschuiven; en daar kunnen
wij, zeker vanuit de oppositie, nog vele jaren
mee bezig zijn.

PRAGMATISCH
ALTERNATIEF
Ofwel doen wij op het politieke forum, bij
de verkozen vertegenwoordigers van het
volk, beroep op menselijke en sociale motieven om af te rekenen met het, voor een zich
beschaafd noemend land, beschamend repressiedossier.
Niet omdat wij afzien van onze principiële
amnestie-eis dus, maar omwille van onze
zorg voor een juridisch-efficiënt en politiek
haalbaar pragmatisch alternatief hebben wij
onze voorstellen voor algemeen eerherstel
en voor opheffing van boeten en sekwesterdossiers ingediend.
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Senator Walter Peeters: „Het antwoord van premier IVIartens op mijn
interpellatie was eerlijk en duidelijk.
Kort samengevat kwam het hier op
neer: er komen geen amnestiërende
maatregelen. Ik voel mij bedrogen!"
(foto WIJ)

Om politiek-strategische redenen hebben
wij deze voorstellen geënt op de „pacifikatiepassus" in het regeerakkoord waartoe wij
ons, ingevolge de beslissing van 87 % van
het partijkongres van de Volksunie, verbonden hadden.
Beide voorstellen werden in oktober van
vorig jaar door de Senaat in ovenweging
genomen.
Groot werd dan ook ons ongeduld toen wij,
bij het begin van dit parlementair jaar, moesten vaststellen dat wij nog steeds wachten op
de eerste maatregel in die zin. Op het CVPkongres van einde vorig jaar had eerste
minister IVIartens nog verklaard:
,,Dit probleem is reeds verscheidene keren besproken tussen de eerste minister en
de vice-eerste-ministers. Wij proberen tot
een konsensus te komen op dit delikate punt.
Er wordt aan gewerkt en ik zal het parlement
op de hoogte brengen van de resultaten."

SOCIAAL
Wat betreft die „resultaten" wacht het Parlement tot nog toe echter nog steeds op het
eerste signaal.

AFGEWEZEN
Na twee-en-een-half jaar „studeren" vond
blijl<baar ool< de l<oning in zijn 21-juli boodschap, de tijd gekomen om het studiemateriaal in konkrete maatregelen om te zetten.
Uitdrukkelijk verwijzend naar de „verzoeningspassus" in het Regeerakkoord heeft hij
er de Regering, op niet mis te verstane wijze,
toe uitgenodigd haar engagement na te komen.
Groot was dan ook onze ontsteltenis, onmiddellijk na de boodschap van de koning,
via de media, de ongenuanceerde en brutale
afwijzing te moeten vaststellen, vanwege
zowel voorzitters als ministers van de franstalige meerderheidspartijen, afwijzing van
welke algemene maatregel dan ook, die
bespreekbaar zou kunnen worden geoordeeld om op een politiek zindelijke wijze een
einde te stellen aan een dossier dat ontegensprekelijk nog steeds een zware hipoteek
legt op „de zgn. verzoening tussen alle
burgers in het kader van de pacifikatie tussen de Gemeenschappen" in dit land.
Ook de door ons voorgestelde alternatieven werden door hen a priori afgewezen.
Nochtans, ook deze partijvoorzitters hebben het Regeerakkoord onderschreven en
hun ministers zijn er dus ook door gebonden.
Loyauteit tussen partners rond een akkoord
kan alleen op basis van duidelijke afspraken.
En inzake de ,,verzoeningspassus" in het
Regeerakkoord waren die afspraken duidelijk, ook in hun beperkingen.
Het onverbiddelijke ,,njet" van de franstalige koalitiepartners stond daar diametraal
tegenover en zette meteen ook de loyauteit
op losse schroeven tegenover afspraken die
door hen niet alleen ineens anders werden
geïnterpreteerd maar daardoor bovendien
kompleet van hun inhoud werden ontdaan.

BEDROGEN...
Ik heb daarover de eerste minister, na heel
wat procedurehindernissen, op 23 november
jongstleden geïnterpelleerd.
Zijn antwoord was eerlijk maar duidelijk.
Kort samengevat: er komen geen algemene
amnestiërende maatregelen.
In mijn repliek heb ik dan ook aan de
eerste minister gezegd dat uit zijn antwoord
bleek dat de Regering haar engagement in
de ,,verzoeningsklausule" had teruggeschroefd tot waar voorzitters en ministers
van de franstalige meerderheidspartijen de
Regering, naar aanleiding van de 21 juliboodschap van de koning, onmiddellijk en
eenzijdig hadden teruggefloten.
Op die wijze werd deze ,,verzoeningsklausule" ontdaan van haar zin en inhoud.

In de jarenlange strijd voor amnestie staat de VU nog steeds vooraan. Zij lean
niet zwijgen over het onrecht, zeker nu TV-programma's over de repressie
geen genade kennen...
En een regeerakkoord, waarvan bepaalde
onderdelen, ingevolge de eenzijdige opgedrongen interpretatie van bepaalde partijen,
die dat akkoord mede hebben onderschreven, van hun zin en inhoud werden ontdaan
kan men nog moeilijk als een akkoord omschrijven. Ik heb aan de eerste minister dan
ook gezegd dat ik daaruit mijn konklusies
zou trekken.

Mijn hoofdkonklusie is dat wij, nu ook in
onze bereidheid tot een serene dialoog om te
komen tot een zindelijk pragmatisch alternatief voor principiële algemene amnestie, door
het politieke België van vandaag bedrogen
werden.
Walter Peelers,
senator

MET VNOS EN WIJ OP TV
Onze Vlaams-Nationale Omroepstichting
meet zich in 1991 een nieuw kleedje aan. De
TV-uitzendingen krijgen een grondige poetsbeurt.
Vooreerst komen er tijdens het voorjaar
zes praatprogramma's. Elk programma is
gewijd aan één van de pijlers van het,,Toekomstplan voor Vlaanderen". Op 22 januari
reeds komt Vlaamse identiteit aan bod.
Vervolgens zijn er 26 februari met aandacht voor Welvaart en welzijn, 26 maart
over Verdraagzaamheid, 23 april over Onafhankelijkheid, 21 mei over Vrede, en in juni
wordt de reeks afgesloten met Leefbare
Toekomst.

WIJ IS ER BIJ
U kan bij deze TV-uitzendingen erbij zijn.
Elke WIJ-lezer kan erbij zijn, en de opname
van de VNOS-uitzending meemaken. U moet
dan wel snel een seintje geven aan het
Algemeen Sekretariaat, en vragen naar Marie-Roos Maes (02/219.49.30). Let op: de
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plaatsen in de studio van de BRT zijn beperkt. Snel reageren dus.
De eerste uitzending vindt, zoals reeds
gesteld, plaats op 22 januari. Tema is de
Vlaamse identiteit, en als central VU-gast is
Vice-Eerste minister Hugo Schiltz uitgenodigd. Hij wordt aan de tand gevoeld door
enkele waarnemers van het politiek bedrijf,
maar ook u kan hem bestoken met vragen.
Bel het sekretariaat, bevestig uw aanwezigheid en formuleer eventueel uw vraag. Nadien krijgt u van ons een schriftelijk bericht
met o.m. alle praktische gegevens. Noteer
alvast dat uw aanwezigheid op de BRT
gewenst is vanaf 18u. tot 22u.30.

MAGAZINES
Voor de volledigheid vermelden we nog de
data van de andere VNOS-uitzendingen, die
de aard van een magazine meekrijgen. Het
zijn 11 januari, 15 maart, 10 mei en 14 juni.
Telkens op BRT 2, om 19u.
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NIEUWEJAARSMIJMERINGEN

W

IJ zijn nog niet bekomen van al die heisa
rond de geïntegreerde
land- en tuinbouw, of
daar wordt reeds het
groene label aangekondigd. Even duidelijk
stellen: geïntegreerd
betekent dat er minder
pesticiden en eventueel ander chemisch
spul gebruikt wordt; dat is dan ook alles. Dit
heeft dus niets te maken met zuiver biologisch telen, maar het werd wel hoog tijd dat
er een halt gesteld wordt aan het blind
chemisch spuiten.

TEGEN HEL
EN WIND OP

zorgen voor een gratis ontleding. De betrokken blo-teler werd door de verzekering niet
eens vergoed voor de schade...
Nergens ziet men politieke initiatieven om
de tunnelspuitmachine verplichtend te stellen, integendeel...
Wij mochten dit jaar honderden bezoekers
rondleiden in onze bio-proeftuin. Toppers
waren hierin de opendeurdag, de humaniora-studenten uit Herentals en de honderden

ledere jaarwisseling is een mijlpaal, waarop wij even gaan zitten om aciiterom te kijken,
maar dan weer vtugvlug het
reeds begonnen jaar hoopvol
tegemoet kijken.
Omdat wij best leren van eigen
fouten, maar ook van de tekortkontingen van anderen, willen
wij een en ander toch maar op
een rij zetten.

Intussen stierven reeds miljoenen zeer
jonge bijen (broed) aan o.a. het geïntegreerde pesticide Insegarl
Omdat men beseft dat zoiets niet te labelen valt, heeft men dan toch maar het groene
label uitgevonden, voor al wie toch maar iets
doet in de richting van het alternatieve. Zo
leidt men de verbruiker, die ongekroonde
koning, dan toch maar weer bij de neus.

leerlingen gedurende en na de milieuweek
alhier.
Hierbij konden wij vaststellen dat de jeugd
(gelukkig) zeer kritisch kan zijn, maar ook
zeer geïnteresseerd.

Wij brachten hier verleden seizoen het
ware verhaal van de duizenden volkstuinders, die hun mooie voorjaargroente letterlijk
zagen sterven nadat buurman-landbouwer
Atrazine verspoten had bij verkeerde wind.
De plaatselijke milieudienst wou zelfs niet

Voor wat de volwassen bezoekers betreft,
menen wij dat deze, naar ons gevoel althans,
nog te weinig gebruik maken van tuingaas,
maar evenmin van de betere rassen groenten en aardappelen, die thans aangeboden
worden.

AFZET VAN
BIO-PRODUKTEN
Prof. Viaene en zijn medewerkers haalden
verdiend de media, met hun viervoudige
studie over de afzet van bio-land- en tuinbouwprodukten. Het is verheugend dat de
wetenschap zich uiteindelijk positief inlaat
met de problematiek in en rond de alternatieve land- en tuinbouw.
Voor wanneer in Vlaanderen ook onderricht en opleiding inzake biologische land- en
tuinbouw? Wij zijn allicht de enigen in Europa waar dit niet het geval is. Zelfs in Wallonië
gebeurt dit op niveau A1.

OVER PAARDEN
EN DRUIVEN
Het verheugde ons te mogen lezen over de
vroegere druiventeelt in Vlaanderen, maar
ook, niet zolang geleden, over het feit dat
uiteindelijk het Vlaams landpaard binnen
enkele decennia opnieuw onze velden en
weiden zal opfleuren.
Waar is de tijd dat wij ons verwonderden
dat paarden als Espoir de Quaregnon, Albion
d'Or en Avenir d'Herse zo fel konden draven
en zo handig hun robuuste poten wisten ,,op
te rapen".
WIJ — 4 JANUARI 1991
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EKOFRONT
Daar moet allicht nog bloed ingezeten
hebben van de „Vlaanderaar" van enkele
eeuwen terug'

WAT VERWACHTEN WIJ
VAN 1991?
• WIJ verwachten dat er minder zal gepraat
worden over milieu en aanverwante, maar
dat durvende daden zullen gesteld worden
WIJ hebben mets aan politiek met de kleine
letter
• WIJ hopen dat de onverschilligheid terza-

ke van heel wat mensen in dit land plaats zal
maken voor een kntisch benaderen van de
problemen van leven en gezondheid Men is
tenslotte wat men eet, maar lucht en water
zijn ook voorname elementen, die met langer
meer mogen bezoedeld worden Wat zijn wij
toch allemaal aan het doen'
• WIJ verwachten meer aandacht voor bv
spiruline, waar men in andere landen reeds
volop aan het eksperimonteren is als een
bijzonder middel om de honger uit de wereld
te weren Tot op heden wordt deze spiruline
in onze welvaartslanden bijna uitsluitend
gebruikt om te vemiagereni (Hierover binnenkort meer)

• Het pesticide Alar werd vanaf 1 januari
1991 verboden in de fruitteelt, omdat de
metaboliet ervan giftiger is dan de Alar zelf
Voor wanneer een volledige doorlichting van
de metabolieten van alle pesticiden"? Liefst
dan toch maar in 1991'
• Het Benngiet was weer in de aktualiteit
IV m het neutraliseren van zware metalen
Wil men ons hierbij vertellen dat het feit dat
op de hierdoor vervuilde gronden opnieuw
kan gezaaid worden, nog met betekent dat
hierop gewassen kunnen groeien die onschadelijk zijn voor de verbruiker'
• En WIJ danken dit weekblad omdat het
ruimte schenkt aan het alternatieve'
Rik Dedapper

ADVERTENTIE

GESCHENKENTIJD
RIK DEDAPPER WEET RAAD.
Geschenkentijd, een moeilijk t i j d ' Rik
Dedapper weet raad en biedt een keuze
aan uit zijn verzameling bio-vriendelijke
werken
Geschenken hoeven met duur te zijn
wanneer ze maar voldoen aan de meestal met uitgesproken wensen van hen,
voor wie ze bestemd zijn
Hieronder dan een keuze uit rake geschenken, die daarbij nog zeer goedkoop
zijn maar daarom met minderwaardig
Bio-tuinkalender.
De volledigste,
maar ook de meest handzame en de
goedkoopste dagdagelijkse gids voor de
bio-en andere tuinen Slechts 60 fr uit de
hand, 70 fr franco thuis
Boek I. Specifieke groenteteelt Alle
bio-teeltmetoden gespreid over het ganse seizoen Zaadteelt en heilzaamheid
groenten inbegrepen 272 biz
Boek II. Biologisch verantwoorde plantenbescherming 304 bIz Met teeltplan
Bescherming tegen wind vorst, ziekten
en plagen
Boek lil. Biologisch tuinieren onder
glas en plastiekkoepel Merkwaardig
boek, waarin ook een gedeelte over biotuimeren door mmder-validen 228 bIz
Boek IV. Bioligsch tuinieren door en
voor beroepstelers (100 bIz) Aansluitend nog 200 bIz extra voor de gevorderde liefhebbers die Boek I reeds doorgenomen hebben 308 bIz Verlucht met
tientallen foto's Standaardwerk Auteurs Lucia Smeyers en Rik Dedapper
Boek V. Biologische Fruitteelt 342
bIz , mooi verlucht Het standaardwerk
over de biologische fruitteelt 'Uniek boek
waann de fruitteelt volledig behandeld

wordt Uitgebreide rassenkeuze Het enige boek over dit onderwerp in het Nederlandse taalgebied'
Boek VI. Bio-groenten, anders bekeken (heilzaamheid van bio-groenten) Het
gezinsboek' 222 bIz , mooi verlucht Auteurs Lieve Segers (diëtiste) en Rik Dedapper Het meest populaire boek Ook
voor mensen zonder tuin, die, op een
eenvoudige wijze, maar wetenschappelijk gefundeerd, inzicht willen verkrijgen
m de diverse aspekten van voeding en
van gezondheid
Boek VII. Het klapstuk' Biologisch tui
nieren door en voor de jeugd Geschreven door een elfvoudige grootvader en
ludiek verlucht met foto s en meer dan
honderd fijne tekeningen door lic Plastische Kunsten Magda Aerts Formaat 25
op 20 cm ISOblz Bijzonder aan te raden
voor onderwijsmensen maar ook en
vooral voor hen voor wie het geschreven
IS, namelijk de jeugd van tien tot jaar
Ook voor volwassen oegmnelingen'
Boek VIII. Nog in opmaak Dit moet
een volledig boek worden met vooral de
klemtonen op datgene wat, om een som
van redenen minder tot met aan bod
kwam of kon komen in de voorgaande
werken Het wordt een verrassend, soms
een spits boek' Auteur Rik Dedapper
Wordt bij het verschijnen m de pers
aangekondigd
De zeven hierboven voorgestelde werken kosten slechts 300 fr per eksemplaar en worden franco thuis besteld
Te storten op rek 230-0005739-35 van
Rik Dedapper te 2440 Geel, Rozendaal
78 014/58 91 72
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Dit met aanduiding van de nummers
van de boeken, voor de kalender gewoon
K 91 vermelden (Voor deze laatste vermindering in prijs voor groepen, verenigingen en winkeliers)

DE LELIE
Dit tweemaandelijks tijdschnft van het
Centrum voor Onderzoek en Voorlichting
Biologische Teeltmetoden (Covobit) is
het resultante van jaren ervaring, proeven en wetenschappelijke benadering
van het gegeven Telen volgens de natuur
Dit IS het meest praktische, ongebonden en militante tijdschrift Niet te missen
in de bio- en zelfs andere tuinen Minimum 42 bladzijden Verschijnt rond de
eerste dag van de onpare maanden
In het januarinummer verschijnt het
bijzonder leerzame verslag van de aktiviteiten van de Cobovi-proeftum Het zesde
en laatste nummer is de bio-tuinkalender
voor het volgend jaar
Een jaarabonnement op De Lelie kost
slechts 300 fr Te storten op rekening
230-0367118-90 van Covobit vzw te 2440
Geel Rozendaal 78 (014/58 91 72)
Een abonnement op De Lelie is tevens
een mooi geschenk voor familie en vrienden
De werken van Rik Dedapper en de
Bio-tumkalender zijn ook te bekomen in
de Boekenwinkel van de Abdij van Averbode
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL

EEN LEEUW MET
EEN STAART

D

E Leeuw van Waterloo ligt eigenlijk meer op het grondgebied van
de gemeente Braine-l'Alleud, in
het Nederlands Eigenbrakel,
daar zag in 1851 kardinaal l\/lercier het levenslicht en werd in
1815 Napoleon definitief verslagen.
De Fransen noemen de slag
liever La bataille de Mont-StJean, de Duitsers houden het bij
de Slag van La Belle Alliance, terwijl de
Engelsen liever de Slag van Waterloo hanteren. Voor dit laatste hebben zij een goede
reden, want alhoewel de gevechten zich over
een groter gebied dan Waterloo hebben
afgespeeld had Wellington er zijn hoofdkwartier. Vandaar...

RICHTING FRANKRIJK!
Op wegwijzers lees je wel Butte de Lion.
Une butte is een hoop aarde, een heuveltje.
Men heeft daar inderdaad een hoop grond
van 300.000 m^ gestort op een terrein van
twee hektaren groot. Daarvoor dienden een
deel van de hellingen in het landschap die
een rol speelden in de beroemde veldslag te
worden afgegraven. In 1914 werd het hele
gebied een geklasseerd landschap.

Die hoop aarde werd op 40 m hoogte
afgeplat om er op een voetstuk van zes
meter hoog een leeuw te plaatsen die richting Frankrijk grijnst. Het beest is 4,5 m lang
en ongeveer even hoog, het weegt 28.000 kg
en werd ontworpen door de Mechelse beeldhouwer Van Geel. (Tussen haakjes, de
meeste kerktorens in Vlaanderen halen nauwelijks 40 m hoogte.)

Wie de Leeuw van Waterloo wil
gaan bekijken zal geen wegwijzer, ook geen toerlstisclie, vinden met de aanduiding Lion de
Waterloo.
Waarom men dan toch steeds
van de slag van Waterloo
spreekt en welke rol het monument gespeeld heeft in onze
geschiedenis vertelt Herman
Maes In deze eerste Achteruitkijkspiegelv&n 1991. Want dra
zal blijken dat de Leeuw van
Waterloo een beest is met een
historische staart...
Het hele gevaarte werd gegoten door de
staalfabrieken van Cockerill te Seraing. Die
fabrieken werden ooit nog met financiële

steun van koning Willem I gebouwd... Het
monument werd in 1826 ingehuldigd. Men
bereikt het voetstuk van de Leeuw na een
klim van 234 treden.
De hoop aarde van Waterloo werd geplaatst ongeveer op de plek waar op 17-18
juni 1815 de jonge kroonprins Willem van
Oranje, zoon van Willem I gekwetst werd.
Deze Willem II, geboren in 1792, regeerde
over Nederland van 1840, na de troonsafstand van zijn vader, tot aan zijn dood in
1849.
In de nageschiedenis van 1830 speelde
de Leeuw van Waterloo weer zijn rolletje.
België was onafhankelijk geworden door een
muiterij, die omdat ze geslaagd was een
revolutie genoemd werd. De Franse inbreng
daarbij was, zoals geweten, zeer groot geweest. De staat van oorlog met Noord-Nederland bleef eigenlijk bestaan tot in 1839. In de
citadel van Antwerpen zaten in 1832 nog
4.500 Hollandse soldaten verschanst. Zij
stonden onder het bevel van generaal Chassé, wat een naam voor een generaal!, ze
geaven zich in december 1832 over. Niet aan
de Belgen, maar aan de... Fransen.
Eigenaardig genoeg was Frankrijk niet in
oorlog met Nederland, wat echter met belette
dat 65.000 Fransen de citatel van Antwerpen
belegerden. Men moet zich dan ook afvragen of de Fransen zich niet mengden in onze
binnenlandse aangelegenheden?

HONGER EN DORST
Dat kwam omdat België hulp had gevraagd aan Frankrijk en de moeizuchtige
Fransen gaven die maar al te graag. De
Franse koning was de schoonvader van
Leopold I. Deze Leopold had ook de Engelsen om steun verzocht, hun manne blokkeerde de Hollandse kusten...

Hoe „Waterloo" nog tot de verbeelding spreekt wordt elk jaar opnieuw
bewezen als duizenden nep-soldaten de slag nog eens overdoen... (foto p. v.d.
Abeele)
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De Nederlanders kapituleerden en werden
door de Fransen krijgsgevangen genomen
en naar St. Omer gebracht. Een voettocht
die acht dagen duurde en waarbij in openlucht diende te worden overnacht, en dat
einde december...Eten kregen de soldaten
met, dat moesten ze onderweg kopen of
bedelen. Tot zolang ze door Vlaanderen
marcheerden was dat geen probleem. De
Vlaamse bevolking regageerde zeer vnendelijk en gaf de soldaten graag te eten en te
drinken. De Antwerpenaren gaven zelfs ter
ere van generaal Chassé een gedenkpenning uit.

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

Om de Fransen te plezieren stelde België ooit voor de Leeuw van Waterloo af te breken...
De Belgische staat was de Fransen zeer
dankbaar voor hun militaire tussenkomst en
wou zelfs als dank de Leeuw van Waterloo
afbreken. De Fransen werden niet graag aan
de nederlaag van Waterloo herinnerd, nu
trouwens nog niet.

DE SCHEIDING

geschoolde werkman één frank voor tien tot
twaalf uur labeur...
Maar de Fransen hadden bereikt wat ze
beoogden: de splitsing van die welvarende
staat aan hun noordergrens. Want eigenlijk
droomden zij nog altijd van hun natuurlijke
grens: de Rijn. Zij hadden dus niet alles
gekregen, niet de inlijving; wél de splitsing!
Groot-Brittannië wou niet dat België bij

Frankrijk ingelijfd werd want dan was Antwerpen, zoals Napoleon het gezegd had,
een revolver op het hart van Engeland.
De splitsing van de Nederlanden was desalniettemin de grootste Franse overwinning
sedert de laatste overwinning van Napoleon.
Dat was althans de mening van Talleyrand,
wellicht de meest geslepen diplomaat van
alle tijden...
Herman Maes

ADVERTENTIE

Toen in 1965 de Engelsen de 150ste
verjaardag van hun Waterloo-overwinning
wilden vieren konden de Fransen niet nalaten hun verontwaardiging daarover te uiten.
Ei zo na werd een diplomatieke rel vermeden.
Het België van 1833 was dankbaarder
geweest. Maar...
Het vriendelijk Belgisch voorstel: het nederlaagsimbool af te breken, werd ingetrokken toen de Fransen de rekening presenteerde van hun in 1832 geleverde hulp. 18
miljoen frank vroegen de ,,bevrijders" voor
hun militaire tussenkomst. 18 miljoen van
toénl Even vergelijken: toen verdiende een

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
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BOEKEN

EEN KOMMISSIE VERDWAALT

„Het werd geen historische zitting" schreven we in WIJ van 2 maart 1990 naar
aanleiding van de ondervraging op 21 februari 1990 van gewezen eerste minister
Paul Vanden Boeynants door de onderzoekskommissie rond banditisme en terrorisme. Wellicht dachten de kommissieleden er
toen ook zo over, want in het eindrapport
over het onderzoek werd omzeggens geen
aandacht besteed aan de ondervraging.
Joernalist Hugo Gijsels vulde deze lacune in.
Over joernalist Hugo Gijsels wordt door
kollega's nogal eens smalend beweerd dat
hij niet veel meer doet dan overschrijven uit
artikels en boeken die een ander geschreven
heeft.
Of dit werkelijk het geval is laten we in het
midden.
In zijn recente publikatie, Het Leugenpaleis van VDB, doet hij dit inderdaad.
Maar dit was dan blijkbaar ook de bedoeling. De auteur toetst de uitgeschreven nota's van de ondervraging van VDB door de
kommissie aan andere mondelinge en schriftelijke getuigenissen.

DOSSIERKENNIS
Opvallend is wel dat de meeste kommissieleden duidelijk gebrek aan dossierkennis
hadden. Met verbijsterend gemak haspelde
WIJ ^ 4 JANUARI 1991

voorzitter André Bourgeois (CVP) de rijkswachtrapporten en de namen van hun opstellers door elkaar.
Kommissielid André De Decker (PRL)
plaatste een majoor die één van de centrale
figuren was in de parallelle informatiedienst
Public Information Office foutief als betrokkene bij een poging tot staatsgreep in 1973.
Erger nog is dat P. Vanden Boeynants keer
op keer ontsnapte aan diepgaande vragen
omdat de kommissieleden te weinig gebruik
maakten van hun kennis van een aantal
feiten. Dat kwam ondermeer tot uiting toen
over de vermeende betrokkenheid van de
gewezen premier bij de smokkel van drugs in
bevroren vlees gesproken werd.
Geen kommissielid herinnerde zich blijkbaar de verklaringen terzake van de voormalige BOB'er Frangois Raes.

GRAPJES
P. Vanden Boeynants toonde zich een
meester in het ontwijken van vragen en in het
geven van nietszeggende antwoorden. Voorzitter A. Bourgeois stelde weinig meer dan
enkele zenuwachtige grapjes hiertegenover.
Het weinige weerwerk dat door kommissieleden werd geboden viel niet steeds in goede
aarde, noch bij de voorzitter, noch bij de
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De parlementaire „Bendekommissie" zoals ze in de volksmond wordt
genoemd. Of al haar leden wel goed
weten waarover het er gaat, is zeer de
vraag...

(foto E. Peustjens)

ondervraagde. Het incident dat leidde tot de
terechtwijzing van Hugo Coveliers door de
voorzitter was tekenend voor de sfeer:,, W/ynfieer Coveliers, ik stel voor dat u vanmiddag
op een andere plaats gaat zitten (Coveliers
zat vlak voor Vanden Boeynants, H.G.). Het
behoort ook tot mijn taak de ordehandhaving
te verzekeren."
Het IS dan ook niet venwonderlijk dat P.
Vanden Boeynants erin slaagde de ene leugen na de andere onwaarheid te vertellen
zonder dat hij echt verontrust werd. Zowel de
Groep G als PIO, drugs en de Staatsveiligheid kwamen aan bod. De kommissie en de
publieke opinie hebben echter weinig bijgeleerd. Het is de verdienste van H. Gijsels één
en ander op een rijtje te hebben gezet, zodat
de fouten die in de ondervraging aan weerszijden werden gedebiteerd duidelijk naar
voren komen.
Het valt echter te betwijfelen of men VDB
nog ooit een tweede maal, ditmaal met de
bewijzen en de dossiers in de hand, zal
kunnen ondervragen...
F. Seberechts
— Het leugenpaleJs van VDB. H. Gijsels. Uitg.
Kritak, Leuven, 1990, 149 biz., 495 fr.

BOEKEN

NEDERLANDER JALOERS
OP PAGADDERKE

T

AALWETENSCHAPPELIJKE
verhandelingen over het Nederlands zijn er al genoeg verschenen, vond Hans Rombouts.
Daarom richtte hij zich in zijn
boek Vloeiend Vlaams op de
praktijk van alledag, op het
Vlaams zoals men dat in het
dagelijks verkeer tegenkomt.
Een noord-Nederlander, in
gesprek met een Vlaming, zal
meestal feilloos begrijpen wat er bedoeld
wordt, maar hij beseft tegelijk dat het om een
ander taalgebruik gaat. Dat hoeft geen veroordeling in te houden, al ontveinst de schrijver zich niet dat het Vlaams in Nederland
heel lang is beschouwd als een grappig
taaltje waarvoor men Heft het adjektief,,sappig" gebruikte.

RIJKE OOGST
Met dergelijke opvattingen rekent Rombouts af door de achtergrond te schetsen van
„het Vlaams", zowel in zijn historische kontekst als in het hedendaagse taalgebruik.
De vele honderden voorbeelden van
Vlaamse woorden en uitdrukkingen die in het
boek gegeven worden, vond de auteur in
dagbladen, in winkels, op straat, op de
markt, op de radio en TV en tijdens gesprekken met schrijvers als Walter Van den
Broeck, Leo Pleysier, Jan Lampo en Ciem
Schouwenaars. Hij voert zelfs Guido Gezelle
ten tonele met het onvermijdelijke ,,De
vlaamsche tale is wonder zoet, voor die heur
geen geweld en doet".
Verspreid over hoofdstukken die zowel de
pers, het onderwijs en de politiek als de
handel en de rechtspraak onder de loep
nemen, vindt de noord-Nederlander (voor
wie ,.Vloeiend Vlaams" eigenlijk bestemd is)
een rijke oogst, niet alleen aan woorden en
gezegdes, maar ook aan zinswendingen die
boven de Moerdijk bepaald niet in omloop
zijn.

DE WILDE ETIENNE...
Daarbij moet de schrijver herhaaldelijk
toegeven dat inzake welsprekendheid en
klankrijkdom de hoofdprijs eerder naar
Vlaanderen gaat. Rombouts vindt dat woorden als valavond, veldwegels, onthaalmoeders, pagadderke, kozijn en vele andere de
noord-Nederlander jaloers zouden moeten
maken.

Uiteraard signalizeert het boek de grote
invloed van het Frans op het Nederlands dat
in Vlaanderen wordt gebruikt. Soms gaat het
daarbij om letterlijke vertalingen, dikwijls ook
om de zinsopbouw, het plaatsen van de
eigennaam achter de soortnaam („zetels
Gerebaerls") of de voornaam achter de eigennaam (De Wilde Etienne). Maar hier moeten we schrijver aan het woord laten:
,,Wij, Nederlanders, hebben ook de nodige boter op het hoofd, want wij laten ons in
een fauteuil zakken, steken een parapluie(u)
op, graaien naar geld in onze portemonnaie(ee) en laten ons failliet verklaren. Wij
spreken over een atelier, terwijl de Vlamingen het over hun werkhuis hebben. Wat te

Van de hand van de Nederlandse {oernalist Hans Rombouts
verscheen het boek Vloeiend
Vlaams, dat van de schrijver de
ondertiteling meekreeg: Zulönederlands voor beginners en
gevorderden. Die toevoeging Is
eerder een grapje, want het
gaat niet om een soort kursus
ten behoeve van de „Hollanders" die zich zouden willen
bekwamen in de taal zoals die
gesproken en deels ook geschreven wordt bezuiden de
Nederlandse staatsgrens en in
Zeeuws-Vlaanderen.
Wél is Vloeiend Vlaams een
simpatiek werkje dat met veel
begrip en aandacht het eigene
- en soms het voorbeeldige toont van de talrijke Vlaamse
diatekten. Want het Vlaams bestaat niet, beweert Rombouts.
denken over ons deux chevauxtje? Ik ken
een Vlaming die dan ook zegt: ,,Dat 'm eerst
zijn eigen stal uitkuist, den Ollander".

Overigens valt niet te ontkennen dat door
de overvloed aan voorbeelden die Rombouts
geeft, zijn boek hier en daar nogal opsommerig aandoet. Op den duur dreigt dat voor de
lezer vermoeiend te worden. Wél overzichtelijk (maar zeker niet kompleet) is de lijst van
Vlaamse woorden achter in het boek, waarbij
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Een Nederlander die het over het
„Vlaams" heeft kan natuurlijk niet
voorbij aan Guido Gezelle. Bij de
dichter van ,,de Averulle" zal hij inderdaad lezen dat ,,de Vlaamsche
tale wonder zoet" is...
dan verwezen wordt naar de bladzijden
waarop die woorden aan de orde komen.

REDDENDE KRACHT?
Alles bijeen is Vloeiend Vlaams een interessante en aktuele momentopname zonder
diepgravende konklusies. Het boek heeft
dan ook een ,,open eind":
,,Er zijn heel wat Vlaamse huishoudens
waar vader en moeder niet met elkaar praten
in hun eigen dialekt, om de doodeenvoudige
reden dat ze eikaars dialekt niet verstaan. Ze
kreëren dan maar een eigen gemeenschappelijke taal. Zodoende wordt Vlaanderen in
feite steeds rijker (of armer?) aan kleine
taaltjes. Is Nederlands (AN of ABN) dan toch
de enige reddende kommunikatieve kracht in
Vlaanderen?"
jeeveedee
— Vloeiend Vlaams. Hans Rombouts. Uitg. Aramlth/Contact, Edegem. 152 biz. 498 fr.
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STROPER
EN BOSWACHTER
NDER de titel Opstijgend
grondvocht bundelde Guido
Lauwaert een aantal columns
verschenen in 1988 en 1989 In
Het Laatste Nieuws-De Nieuwe

•
•
,,Nog zo'n overbodig boekM^
m je", dacht ik toen dit fraai uitge^^^^v
geven boekwerk op mijn leesta^ ^ ^
fel belandde. Een aantal stukjes had ik eerder in de krant gelezen, en ik
had er mij meer dan eens aan geërgerd,
meestal omwille van details, dat moet ik wel
toegeven. Lauwaert immers schuwt allerminst simplistische veralgemeningen en zijn
betoog wordt af en toe ontsierd door onnauwkeurige beweringen.

„KUNSTRODDEL"
Dit om te zeggen dat ik de lektuur van
Opstijgend vocht met enig argwaan aanvatte.
Lauwaerts rubriek in de kranten van de
groep Hoste droeg de veelbetekenende titel
Kunstroddel — een programmaverklaring,
inderdaad. Hij wijst er zelf op dat roddel niets
anders is dan „boosaardig geklets" en dat
de,,vuige kunstroddelaar" waar hij zich mee
vereenzelvigt, iemand is die van roddel een
kunst maakt, en waarheid en bedrog vermengt tot een delikatesse. Enige zelfkennis
kan Lauwaert blijkbaar niet ontzegd worden.
Hoewel: zijn geklets is niet zozeer boosaardig dan wel voortvarend (hij geeft graag de
indruk dat hij het allemaal wel weet, dat geen
achtergronden aan zijn arendsblik ontsnappen), de waarheid is relatief, het bedrog
bestaat slechts hierin dat hij graag een grote
bek opzet — en dat alles is vermengt tot een
vorm die meestal de naam delikatesse inderdaad ten volle verdient. En dat laatste, daar
is het Lauwaert nu juist om te doen. Zo voert
hij Marnix Gijsen ten tonele als ,,liberaal
schrijver". Nu is Jan-Albert Goris Vlaamsnationalist geweest, katoliek en rode leeuw
— maar liberaal, neen, nooit.
Toen ik Guido Lauwaert hierop attendeerde, luidde zijn reaktie openhartig: ,,Ja, maar
ik had in mijn column nu eenmaal een
liberaal nodig". De lezer moet dus de waarheidswaarde van deze stukjes niet ernstiger
nemen dan Lauwaert dat zelf doet — zo
eenvoudig is dat. Het motto van deze bundel
— een citaat van de dichter Hugues C.
Pernath met wie Lauwaert bevriend was —
spreekt trouwens voor zichzelf: ,,Ook ik
WIJ — 4 JANUARI 1991

sprak geen waarheid, doch ik denk niet dat
het een leugen was". Kortom, Lauwaert
speelt veilig: wie zichzelf beschuldigt, praat
zich immers ook goed...

TANDENGEKNARS
Toch gaat het Lauwaert niet om een vrijblijvend spelletje. Nu zijn columns gebundeld
zijn, blijkt duidelijker dan ooit dat hij in feite
een moralist is, in die zin dat hij een persoonlijke getuigenis aflegt over de zeden van zijn

Guido Lauwaert is net ^ n personage gepluld uit een schelmenroman. Hem een omstreden figuur noemen is beslist
een eufemisme. Sinds hij op de
voorgrond trad als organisator
van de eens roemruchte Nachten van de Poëzie staat hij, nu
reeds twintig Jaar, méér dan
bekend ais een driftige doordrijver die zich verlustigt in verbaal geweld en buitenissig gedrag. Ais averechtse vrijbuiter
en niets steeds zachte maar
alleszins marginale anarchist
schopte hij zowat iedereen tegen de schenen - en hij deed
het met een verbazingwekkende vanzelfeprekendheid, net of
het zijn ekskluslef geboorterecht was.
Met zijn eenmanstoneelprestaties oogstte hij alleszins sukses in Noord en Zuid, waarbij
zijn voorkeur voor het bijbelboek Jot> en voor Willem Elsschots Lijmen hem trouwens
ten voeten uit tipeert.
tijdgenoten, waarbij hij zich geroepen voelt,
wat hij als onrecht en korruptie ervaart,
krachtig aan de kaak te stellen.
Mikpunt van zijn blijkbaar niet eens geveinsde verontwaardiging is de ,,Vlaamse
Maffia". Hij gaat heftig te keer tegen ,,het
sterk doorgedreven favoritisme en spottende
minachting voor andermans werk" dat ten
toon gespreid wordt door deze Vlaamse
Maffia, ,,een linkse klub met rechtse neigingen", een literair-kritische en organisatori-
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Boswachter en stroper Guido Lauwaert...
(foto M. Hendryckx)

sche belangengemeenschap met steunpijlers bij Knack, Humo, het NWT, bepaalde
S/?r-uitzendingen, zonder Behoud de Begeerte \e vergelen, ,,het boekingsbureau van
de Maffia".
Lauwaert steekt ook de draak met uitgever
Lionel Deflo, kunstgoeroe Jan Hoet — ,,een
beruchte onvolwassene"— , Muhkavoorzitter Marcel van Jole, Jan van Rompaey —
„de onderpastoor van de BRT" —, Diogenes-redakteur Hendrik Carette, Sra/fte
Grond-direkteur Guido Vereecke, de ,,heupentreurnicht" Kristien Hemmerechts, Herman de Coninck — ,,de reïncarnatie van
Alice Nahon" —, jeugdschrijfster Liva Willems, ,,de piepende roerteef", enz. Piet van
Brabant en zijn bestseller De Vrijmetselaars
schrijft hij de grond in, net als de gehele
VTM.
Wanneer ik het lijstje zo overloop, dan kan
ik mij moeiteloos inbeelden dat enkele bekende Vlamingen met tandengeknars hebben moeten vaststellen dat ze niet eens door
Lauwaert in het vizier werden genomen.
Jammer dat de uitgever er niet aan gedacht
heeft een indeks der geciteerde namen op te
nemen (ook de inhoudstafel ontbreekt).

BOEKEN
Het IS duidelijk dat Lauwaert bij het etsen
van zijn miniatuurportretten graag vitriool
gebruikt Toch gaat het met om persoonlijke
aanvallen, wel om de al dan met terechte
aanklacht van een aantal herkenbare toestanden

KUYPJE IN BRUSSEL

„ROSSE DUVEL"
Lauwaert is trouwens geen zwartkijker die
overal komplotten ziet en manipulaties blootlegt Er zijn blijkbaar toch nog mensen die op
zijn simpatie mogen bogen De beklijvende
portretten van en treffende, vaak ontroerende beschouwingen over Flor Bex, Robbe de
Hert, Pjeroo Roobjee, Romain Deconinck,
Hugo Claus en Julien Schoenaerts bewijzen
dat de,,rosse duvel" (dixit Jan Hoet) nog wat
anders kan dan hekelen Zo wordt 0'Neills
Strange Interlude van de Blauwe Maandag
Compagnie terecht als „een mijlpaal" bestempeld En wanneer Lauwert stukjes over
zijn moeder schrijft — een hachelijk genre —
dan gaat de stroper de gevoelige toer op,
zonder m goedkope sentimentaliteit te vervallen
,,De meest geduchte recalcitrant van
Vlaanderen" — zo noemt Lauwaert zichzelf
— neemt bij herhaling het kultuurbeleid op
de korrel Wanneer hij de lof bezingt — en of
hij gelijk heeft i — van de Blauwe Maandag,
dan stelt hij meteen ook vast dat „aalmoezen
voor subsidies gehouden" worden Hij kant
zich tegen sponsonng, het nieuwe modebegnp bij uitstek, schrijft n a v Henry van de
Velde behartenswaardige dingen over monumentenverloedering en herleidt de zo vaak
met de lippen beleden milieuzorg tot (beschamende) realistische proporties ,,ln België wordt nooit echt aan iets gewerkt, hier
wordt altijd de schijn hoog gehouden Dat is
de essentie van het beleid", zo luidt zijn
bittere konklusie En de republikein Lauwaert kant zich in alle toonaarden tegen de
monarchie
Kortom, de geur van dat Opstijgend grondvocht IS wisselend, maar steeds indringend
Je geraakt er met zomaar van af En je moet
het echt met met Lauwaert eens zijn — liefst
nieti — om dit boek geboeid uit te lezen
Als moralist en cimkus, als boswachter en
stroper, met al zijn gebreken, met zijn gezond verstand ook, brengt Guido Lauwaert
wat heilzame zuurstof in het gemediatiseerde wereldje waar hij uiteindelijk een eksponent van is
,,Waarom al dat gescheld op deze eenvoudige jongen, die nooit verstoppertje heeft
gespeeld met zijn afkomst, zijn simpelheid
O, IS het misschien juist daarom'"
Wie Lauwaerts boek leest, zal alleszins
andere antwoorden kunnen bedenken op
deze schrijnende vraag van de simpele jongen die treffend getekend door Dan van
Severen op de kaft van dit plezierig boekje
prijkt — een van de zeldzame figuratieve
tekeningen van de meester
Henri-Floris Jespers
— Opstiigend grondvocht. Guido Lauwaert.
Uitg Nioba, Antwerpen, 1990. Paperback, 142
biz., 445 fr.

Aan Eric de Kuyper ("Brussel 1942) werd de prestigieuze NCR-prijs toegekend, waarde 300.000 fr. De Kuyper is een late roeping in de letteren, maar dan
wel een hoofdvogel. Zijn Tante Jeannot en Mowgli's tranen behoren zowat tot
het beste wat de jongste jaren in de Nederlanden is verschenen.
In de twee aangehaalde werken beschrijft hij op fijnzinnige wijze jeugdjaren in
het Brussel van vóór de Expo. Kuypje in Brussel dus...
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MUZIEK

VLAANDEREN MOET
NOG EEN EEUWIGHEID MEE
Het 54ste Vlaams Nationaal Zangfeest
vindt plaats op zondag 3 maart om I4u30 in
hel Sportpaleis van Antwerpen onder het
motto :,,Vlaanderen moet nog een eeuwigheid mee."
Het Vlaams Symfonisch Orkest, de l<oorgroep samengesteld uit Con Amore (Ekeren), Cantate (Maasmechelen), tvlariakantorij
(St.-Niklaas) en Clara Voce (Hooglede) en
dirigenten Bart De Mylle, Lode Dieltiens,
Michael Scheck en Juliaan Wilmots schragen muzikaal het programma. Als solisten
treden op: Marco Bakker, Frank Cools, de
kabaretgroep De Frivole Framboos, de close
harmonygroep Pink Passion, de groep Zakdoek en Gust Teugels. Deze laatste voert
ook de kinderkoren aan die uit verschillende
Vlaamse scholen zijn samengesteld.
Voor de bewegingen zorgen de kunstgroep Incar (Lebbeke) en de volkskunstgroepen van de VVKB (Vlaamse Volkskunstbeweging). Mark Wachters komponeert een
nummer voor de jeugdmuziekkapellen van
Hanske De Krijger-Oudenaarde, f^advinders
St.Joris Izegem, Tijl Uilenspiegel-Antwerpen
en VNJ.
De teksten worden geschreven door Jot
Theys en Mare Van Caelenberg; voordracht
en presentatie is in handen van Mieke Bouve
en Chile Vanlerberghe.
Videoprojekties op grote schermen zullen
er opnieuw voor zorgen dat iedere aanwezige, waar ook in het sportpaleis direkt betrokken wordt bij het gebeuren.
Toegangskaarten kan men bekomen of
reserveren op het nationaal ANZ-sekreta-

riaat. Baron Dhanislaan 20 bus 2 Antwerpen,
tel. 03-237.93.92 of 237.96.43, waar men
ook affiches kan bekomen of bij het sportpaleis Antwerpen tel. 03-326.10.10 (de reserva-

achter tal van zangavonden In
gans het land.
„ Vermits ik steeds opnieuw de
vraag Icreeg: 'bestaan er geen
opnamen van de liederen die je
zing?', werd onder impuls van
de V.N.S.E. (Vlaams Nationale
Stichting Edegem) een kassette
uitgegeven met achttien liederen
van ons volk, met de daarbij horende originele pianobegeleiding.
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tiekosten bedragen 20 fr.per plaats) of bij
Ticketel. 02-219.10.10 (de reservatiekosten
bedragen 10% op de prijs van de toegangskaarten).

Een vaste waarde op de
Vlaams-Nationale zangfeesten is
Gust Teugels. Maar buiten een
jaariijlts optreden in het Antwerpse Sportpaleis heeft deze
Vlaamse bard nog heel wat meer
in z'n mars. Zo is hij o.a. de
bezieler van, en drijvende kracht
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Persoonlijk heb ik (sterk) de
indruk dat het samenzingen terug in de lift zit, en dat heel wat
Vlamingen zich ervan bewust
zijn dat dit de laatste kans is om
ons eigen gezongen lied méé te
nemen naar het Europa van morgen.
Een volk dat leeft, moet zingen!
Een volk dat zingt, lééft!"
Geïnteresseerden
kunnen
voor een bestelling terecht bij:
Gust Teugels, Vredestraat 181,
2550 Kontich, tel. 03/457.18.20.

VLAKBIJ EN ELDERS

ANARCHIE IN DE HEMEL
Hemeltjelief? is de titel van een nogal
merkwaardig stripverhaal. In dit boek filosofeert Gabrielle Vincent, de beroemde scfirijfster van ondermeer de kinderreeks Brammert en Tissie, over macfit, televisie en
verveling. Wanneer fiet doek opgaat bevinden we ons in het Paradijs en ontmoeten we
er het anarchistisch engeltje Serafino. Serafino is bijzonder ongelukkig in de hemel want
er gebeurt nooit iets. Iedereen zit er maar
ganse dagen te gapen naar de televisie.
Serafino wil liever „iets doen". Nu houdt
men hem de ganse dag passief bezig. „Ik
vind het vreselijk om een engel te zijn. Altijd
maar in de rij lopen." jammert Serafino. Zijn
superieuren denken daar echter anders
over. Desondanks gaat Serafino aan het
tekenen. Maar omwille van zijn weerspannig
gedrag moet hij voor de hemelrechters verschijnen. Toch erkent één van de hemelrechters Serafino's talent, volgens de vriendelijke
oude engel is hij zowaar een Michelangelo in
spé. Het baat echter niet, Serafino wil weg uit
de hemel, hij wil terug naar huis. Het koppige
cherubijntje ontsnapt, daalt op arde neer en
verliest z'n vleugeltjes. Op aarde blijkt al snel
dat het daar ook niet allemaal koek en ei is...
Hemeltjelief? is een sprookjesachtig mooi
verhaal. Echter, na aandachtig lezen of voorlezen van de vertelling, word je een bijtende
fabel gewaar. Even vrees je dat een gevoel
van gelatenheid je overvalt: „Waarnaartoe ?

' ^
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Kerstlegende
van Felix Timmermans
regie : Claude De Beuckelaere

Het engeltje Serafino, ontroerend .én
grappig.
Hemeltjelief? is mooi maar sober (zwartwit) uitgegeven. De vlotte schetsen stralen
niet alleen veel menselijke warmte uit, maar
getuigen ook dat de auteur met humor en
inzicht heeft getekend.

Gewoon ergens anders heen! Dat heb ik al
eens geprobeerd. Het is overal hetzelfde.".
Maar uiteindelijk breekt er nog een klein
straaltje zon door de dikke wolkenmassa van
de hemel.

"En waar de sterre
bleef
\
stille staan..."

(ts)
— Hemeltjelief? Gabrielle Vincent. Vertaald
door KIen Seebregts. Ultg. Zirkoon, Amsterdam.
1990. 550 fr.

Sinds 1980 worden in de Driekoningenschuur te Beauvoorde eilc jaar
voorstellingen van En waar de sterre
bleef stille staan gegeven. En met
sukses!
Wie de opvoering nog wil meemaken
moet zich wel spoeden. Hier de data:
vrijdag 4 januari om 19 u. 30, zondag
6 januari om 16 u. en zaterdag 12 januari om 19 u. 30.
Bespreken is wel nodig: 058/29.90.12
of 058/29.94.91 of 058/29.93.40.

AANTREKKELIJK HEDENDAAGS
Klassieke muziek uit de twintigste eeuw
heeft de reputatie ,,moeilijk" te zijn: een
vooroordeel waarmee de hedendaagse komponist al bij voorbaat wordt afgeschreven. En
toch bestaat er,,moderne klassieke muziek"
die iedereen aangenaam in de oren klinkt

VIUSICA
PERARCHI

De onlangs verschenen CD Ivlusica PerArcht
brengt prachtige hedendaagse muziek voor
een ruim publiek. De komposities beantwoorden in hoge mate aan wat velen van
klassieke muziek verwachten: ze zijn doorzichtig, melodieus, charmant, kleurrijk, ongekompliceerd, mooi en aangenaam om
naar te luiteren.

CD: 3 bagatellen van Willem Kesters, een
Serenade voor Strijkorkest van Jozef Suk,
een origineel Luitkwartet van Joaqum Turina, het in 1983 gekomponeerde Per Archi
van de jonge Vlaming Jan van der Roost, en
tenslotte de Simple Symphony van de alombekende Benjamin Britten.
Het kamerorkest Simfonia, o.l.v. Dirk Vermeulen IS met deze opname niet aan haar
proefstuk toe. Na Edvard Grieg. Integraal
v/erk voor strijkers staat het ensemble ook
met deze CD borg voor zuiver muzikale
schoonheid van hoog nivo.
— Musica Per Archl. Kamerorkest Sinfonia, dirigent Dirk Vermeulen. Eufoda/davidsfonds. CD
(ca. 63 min.), 795 fr.

Vijf meesterwerken van vijf belangrijke
komponisten zijn geselekteerd voor deze
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1990: DE MONDIALE
MISLUKT...
990 was al in januari veroordeeld
om het jaar van Mondiale te worden.
Het grootste sportevenement ter
wereld — ook de Olimpische Spelen moeten het kwa belangstelling
ruim tegen het vierjaarlijkse hoogfeest van de groene rechthoek afleggen — heet trends te zetten.
Indien dit ook deze keer waar is
kunnen we de bweken beter dicht

1

doen.
De Mondiale was een mislukking van formaat.

BECKENBAUER
Niet enkel werd Italië geen wereldkampioen, ook zakte het spelniveau spektakulair
met het vorderen van de wedstrijden. Het
thuisland, West-Duitsland en Brazilië begonnen veelbelovend en daar is het bij gebleven.
Toen de eindafrekening werd gemaakt bleek
dat de spektakelmakers één na één ,,sistematisch" werden gedood. De beul heette
Argentinië dat met schaamteloos afbraakvoetbal nog bijna zegevierend de streep
haalde. Uiteindelijk won West-Duitsland ,,op
zijn automatische piloot". Dat wil zeggen
met ijver, toewijding, discipline en veel fisiek.
De ploeg Beckenhauer forceerde de beslissing vanop de... penaltystip. Een bedroevender apoteose (de strafschop was ook nog
omstreden I) kon geen mens zich voorstellen.
Maar het was wel kenschetsend voor het
topvoetbal van vandaag waarin eigenlijk
geen plaats meer is voor artiesten en durvers. Die worden nog enkel door de natuur
(en vooral zonder trainers!) gevormd op de
hete Afrikaanse bodem en in mindere mate
in het Braziliaanse zand. Het is ook zeer de
vraag hoelang het zal duren vooraleer de
Europese invloeden ook daar vernietigend
zullen doorwerken.
Het voor ons oog bevrijdende Afrikaanse
voetbal moet fataal verharden en verzuren
nu het zwarte talent met vliegtuigen vol naar
de rijke Europese voetballanden wordt vervoerd. Precies dus zoals het eerder de Brazilianen IS vergaan...

ARBITRAGE
Kameroen was in Italië een verademing en
...de Rode Duivels werden na een weinig
overtuigend begin plotseling gevaarlijke en
WIJ — 4 JANUARI 1991

gewaardeerde outsiders. De cijfers laten dit
achteraf niet uitschijnen: twee overwinningen en twee nederlagen. Nooit eerder echter
speelden de Duivels, onder impuls van supertalent Enzo Scifo, internationaal beter. De
laatste minuut van de tweede verlenging van
de achtste finale was er evenwel teveel aan.

Terugblikken naar het verleden
kan men in dubbel perspektief.
Men kan zich houden aan feiten
die zich inschrijven op een begrensde tijdsas. In september
1990 werd Rudy Dhaenens tot
eenieders verrassing wereldkampioen Wielrennen.
Men kan de feiten inpassen in
een ontwikkelingsgang die jaren eerder begon en die zich in
de toekomst nog zal verderzetten.
De Mondiale 1990 was een mislukking. Niemand hoefde zich
daarover te verbazen. Het gaat
immers al jaren slecht met het
topvoetbal omdat de onstuitbare kommercialtseringsdrang de
zogeheten realistische speltendensen nog heeft versterkt én
verscherpt.
In dit jaaroverzicht, dat geen
volledigheid nastreeft, willen
wij beide benaderingswijzen
proberen kombtneren. De
sportwereld, waar winst en verlies meestal onscheidbaar
dicht bij elkaar liggen en waar
op- en neei^ang onvermijdelijk
uit elkaar voortvloeien, is niet
beter (menselijker) of slechter
(korrupter) dan de maatschappi] waarin zij gedijt. De honger
naar macht én meer is ook hier
onstilbaar. De winnaars kunnen maar triomferen omdat er
ook verliezers zijn. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De Engelse werkpaarden mochten verder,
de Rode Duivels niet...
In juni en vooral in juli (in de beslissende
fase van het tornooi) werd op het schiereiland ook het probleem gesteld van de arbitra-
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Beckenbauer:
Mondialewinst
daarna naar Marseille.
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ge. De belangen zijn onoverzichtelijk groot
geworden. De invloeden talrijk.
De praktijk bewees ook dat er geen waterdichte scheidsrechterlijke richtlijnen kunnen
worden uitgewerkt of mogen worden meegegeven. Al heeft men dit wel geprobeerd. Men
moet arbiters hun persoonlijkheid laten. Hun
zelfrespekt. Robotten mogen zij nooit worden. Men moet hen beschermen tegen de
sensaliegeile pers, tegen de zelfzucht van
schaamteloze klubleiders en tegen de tot
godsdienst verheven onthullingsdrang van
de televisie. Missen is menselijk en scheidsrechters zijn mensen.
Zich vergissen is in de gegeven omstandigheden bijna een recht. Zeker wanneer er
geen herhaling optreedt. Het zou geen
kwaad kunnen indien spelers, trainers, bestuurders en (sommige) joernalisten een kursus in wellevendheid en breeddenkendheid
zouden volgen...
Niemand werd in Italië evenwel zwaarder
getroffen dan... de plaatselijke tifosi. Het
schiereiland bereidde zich maandenlang
voor op een onvergelijkbare triomf.
Nadat de drie Europakups (AC Milan, Genua en Juventus) met onmiskenbaar overwicht waren binnengehaald zou de nationale
ploeg het orgelpunt plaatsen. Het verliep
verkeerd in de halve finale. Vanop de penaltystip natuurlijk. Het leed viel niet te delen...

SPORT

TROFEE VOOR SPORTVERDIENSTE
Ons voetbal floreerde kortstondig in de
zomer maar daarbuiten viel er eigenlijk maar
weinig vreugde te beleven.
In oktober inkasseerden diezelfde Rode
Duivels al een kwalijke klap in Cardiff. Door
van Wales te verliezen mag de nationale
ploeg zich al als uitgeschakeld beschouwen
voor de eindbeurt van het Europees kampioenschap.

De Franse miljardentempel is ingestort
onder de druk van schandalen en bedrieglijke praktijken. Bordeaux zou meer dan één
miljard schulden hebben.
Ook koning Tapie werd in opspraak gebracht. Het kon natuurlijk niet blijven duren,
wordt vandaag gezegd. Maar welke zullen de
gevolgen zijn? Zullen de Franse klubs hun
nooit eerder geziene rooftochten in het buitenland moeten staken ? Zullen de nationale,
gewestelijke en stedelijke overheden eindelijk hun verstand terug krijgen en de subsidiekraan dicht draaien?

Die tegenvaller kon men zien aankomen.
Een paar weken eerder had de ploeg van
Thys — die via omweg Meeuws zichzelf
vermocht op te volgen — het al bestaan de
laatste interland uit de geschiedenis van
Oost-Duitsland met 0-2 te verliezen. De
blauwhemden meldden zich voor de gelegenheid met elf onvervalste invallers... Een
verwittigd man was er dus twee waard.
Ook ons klubvoetbal beleefde geen glorierijke maanden. Door de sistematische afvoer
van topspelers naar Zuid-Europa en Nederland verzwakten Anderlecht en KV-Mechelen
zonder dat zelf ooit te willen toegeven. IJver,
overgave en nog meer organisatie moet
voorlopig de oplossing brengen. Dat lukt
voortreffelijk omdat de nivellering naar beneden toe werd doorgevoerd en de daardoor
toegenomen spanning in het kampioenschap veel tekortkomingen kan verhullen.
In het voorjaar was Club Brugge anders
wel verdiend landskampioen geworden. Leekens haalde zijn gram van Anderlecht en...
Jan Ceulemans hield er achteraf de Trofee
voor Sportverdienste aan over. Een terechte
beloning voor de schitterende karrière van
een doodeerlijke en voortreffelijke topvoetballer.
Men zal Jan nu wellicht ook nog naar zijn
honderste interland proberen slepen en
daarna zal de Lierenaar uit Brugge het vermoedelijk wel voor bekeken houden. Men
gaat immers beter een jaar te vroeg dan een
dag te laat weg.

INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
Overheersende tendens in het Westeuropese voetbal blijft wel de mateloze kommercialiseringsdrang. AA-Gent is niets minder of
niets meer dan de eigendom van een investeringsmaatschappij. De klub heeft haar (betere) spelers in bruikleen. Aan het Gentse
voorbeeld probeert het in stervensgevaar
verkerende Beerschot zich op te trekken. De
tweehonderd miljoen schulden opzij schuiven en met een schone lei opnieuw beginnen. Dat is het doel van de nieuwe beheerders. Men moet het durven en kunnen. Maar
in voetbal blijkt niets onmogelijk te zijn.

Ceulemans: Trofee Sportverdienste.

Van de Franse oplossing, zo die er al komt,
zal ook voor ons voetbal veel afhangen.
België begon stilaan op een Klein-Denemarken te gelijken. De geschiedenis herhaalt
zich dus. Al zijn de rovers van gisteren de
slachtoffers van vandaag.

VLAAMSE
WERELDKAMPIOEN
De Vlaamse wielersport werd in september eindelijk nog eens met een wereldkampioen gezegend. In Japan versloeg Rudy
Dliaenens vriend O/r/r De Wolf in de spurt.
Nummer één en nummer twee. Een ongekende weelde.
Het onverhoopte sukses was Dhaenens
anders wel gegund. Rudy is een laatbloeier
die zijn stiel altijd met veel ernst en toewijding heeft beoefend. Vedettenallures zijn
hem volkomen vreemd. Nog een beetje en hij
verontschuldigt zich ook nog na een overwinning.
De regenboogtrui van Dhaenens kon anders niet voorkomen dat 1990 het jaar was
van de Italiaanse wederopstanding. Een
heuse wielerrenaissance die begon in maart
en San Remo. Gianni Bugno won de Primavera en de Giro. Hij won de wereldbeker en
verzamelde ook de meeste FICP-punten.
Bugno was de beste en de sterkste. Maar hij
stond niet alleen. Chiappucci, Giovanetti,
Ballerini, Fondriest, Argentin. Een na een
traden zij op het voorplan. In de Tour, waar
ze nog altijd al hun zinnen niet opzetten,
lieten de Italianen LeMond nog wel voor
gaan maar dat was ook de enige toegeving.
Naar de oorzaken van die plotse wederopstanding heeft men het raden. Alhoewel er
natuurlijk een aantal aanwijzingen voorhanden zijn die het verschijnsel kunnen helpen
verklaren. Zo zouden Italiaanse wielerploegen, in tegenstelling met vroeger, momen-
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Rudy Dhaenens: wereldkampioen.
(foto afp)

[>
WIJ — 4 JANUARI 1991

gedoodverfde kampioenen op hun twinstigste Men ziet was er van gekomen is
teel minder hoge lonen uitbetalen dan de
Belgische en Nederlandse formaties Daardoor wordt er harder voor het geld gefietst'
Italiaanse ploegen zouden ook nog altijd
beter zijn georganiseerd dan de konkurrenten Betere medische begeleiding, duidelijk
gespreide en omschreven doelen, minder
koersdagen, minder stress, meer professionalisme Meer geduld ook in de opbouw
Vrijwel al de nieuwe Italiaanse cracks waren
geen voorbestemde kampioenen Ze begonnen in de schaduw als knecht Ze kregen tijd
om te groeien Fiziek en mentaal
Ballenni is met zijn 25 de jongste van de
nieuwe lichting Bij ons waren Vanderaerden
en de inmiddels al vergeten Fons De Wolf

BESCHAMEND
RONDEWERK
Verder, en dat klinkt op het eerste gehoor
bevreemdend maar daarom met minder
waar, is de Italiaanse dopingreglementenng
al geruime tijd veel strenger dan de onze
Daarom is men voorzichtiger, fietst men
gezonder
2 Ongetwijfeld heeft ook de opgelegde internationalisenng van de wielersport een belangrijke rol gespeeld Ploegen moeten
FICP-punten verzamelen om sponsors te
kunnen aantrekken

JONGER EN OUDER
Twee trends tekenen zich duidelijk af binnen de internationale sportwereld Topsporters kunnen vandaag jonger en ouder zijn
dan voorheen In het vrouwentennis maken
opgeschoten kinderen grote sier
De vroegere top is helemaal ingestort en
zelfs Steffie Graf, nog tot wereldkampioene
uitgeroepen, wordt al bijna voor een halve
oude tante versleten Van de vroegere top is
alleen Navratilova overgebleven Capnati,
Seles, Sabatini ze bijten mee in de koek en
de happen worden steeds groter
BIJ de heren is het anders Edberg was
wellicht de beste van 1990 maar LendI werd
tot veler verrassing toch nog maar eens
wereldkampioen De nieuwe geluiden heten
hier Sampras en Agassi Amerika is als
tennisnatie trouwens helemaal terug van
weggeweest De States pakten eindelijk nog
eens de Daviscup
De aflossing van McEnroe is verzekerd
John houdt overigens nog altijd stand op zijn
manier De tijd dat sportmensen van dertig
voor versleten doorgingen is voorbij In het
topvoetbal betaalt men nog tientallen miljoenen transfergeld voor spelers die voor twintig
jaar op hun huidige leeftijd ,,men pensioen"
zouden zijn gezonden De leeftijd van topsporters IS een elastiek die vandaag langs
onder en boven kan worden uitgerokken
Een gevolg wellicht van betere medische
begeleiding, van wetenschappelijke onderbouwde trainmgsmetoden

ADIDAS
De tennissport heeft trouwens op meerdere vlakken baanbrekend werk verricht U
herinnert ze zich tot nog de heren en dames
in smetteloos wit Gedisciplineerd als geen
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anderen Een oase van klasse en stijl in de
rumoenge sportwereld Chique zelfs
Vandaag voltooid verleden tijd De heren
sloffen de court op in veelkleunge shirts en
broeken Met kapsels waar de officials destijds met zes tegelijk de schaar zouden
hebben ingezet De atleten als eens goed
bekeken'? Binnenkort lopen ze de honderd
meter met een aerodinamische helm Niemand gelijkt nog op een ander Komisch
merkwaardig eigenlijk en wie kan (of durft) er
nog de hand aan houden'' De voetbalklubs
veranderen jaarlijks hun uitrusting Om de
kommercie (Adidas) ter wille te zijn Een
groot cirkus waarin iedereen veronderstelt
wordt mee te spelen of minstens te applaudiseren

MORAAL
De moraal van het verhaal'' Hij die gelooft
en luidop beweert de beste te zijn is vaak al
half gewonnen Een kwestie van lef en zelfvertrouwen En indien echt nodig gooit men
ook nog de skrupules over boord De wereldkampioen Formule 1 rijdt zijn onmiddellijke
tegenstander van de baan en de titel is
binnen Simpel n i e f Iedereen vindt het
schandalig maar met het reglementenboekje
in de hand kan niemand wat terug doen
Datzelfde reglementenboekje werpt ook
een brede schaduw over onze basketbalkompetitie Ronnie Bayer mag met van Racing Mechelen naar Oostende en bijgevolg
blijft 's lands beste speler minstens een
seizoen lang passief toekijken In de sport
willen nog wel eens vetes worden uitgevochten op de rug van de spelers Rudolf Vanmoerkerke en Theo Maes gunnen elkaar het
licht in de ogen met en Ronnie Bayer, die er
wel geen financieel nadeel zal van ondervin-

28

Daardoor werd het Italiaanse isolement een zeer oude kwaal' - automatisch opgeheven Het was meedoen of sterven in de
eigen tuin Ongewild, zo vermoeden we tenminste, heeft FICP-baas Verbruggen daardoor meegewerkt aan het Italiaanse revival
Een slotbedenking nog over de dapperste
onder de Galliërs in het rondewerk bleven
we beschamend afwezig en niemand durft
vandaag voorspellen dat morgen beter zal
zijn Binnen onze wielerbond is veel in beweging maar veel resultaat heeft dit nog met
opgeleverd Onze koereurs, de ooit gevreesde Flandriens, genieten vandaag een omgekeerde reputatie ze heten verwend te zijn,
met te kunnen afzien, veel te vlug veel te
gemakkelijk groot geld te kunnen verdienen
Indien het allemaal klopt is alles verklaard

den, wordt daardoor een seizoen lang tot
toeschouwer gedegradeerd Vreemd en bedroevend
Onze zaalsporters (basketbal en volleybal)
mogen dan de weg naar het professionalisme zijn ingeslagen, het is goed eraan te
herinneren dat ook de geesten moeten
meeevolueren Het is met enkel een kwestie
van traimngsschema's en bankbiljetten Er is
(gelukkig) meer mee gemoeid

DE KLEINE
EN DE GROTE
Deze slotbeschouwingen rond 1990 kunnen met zonder een laatste eresaluut aan
Ene Geboers die als wereldkampioen in de
halfliterklasse afscheid neemt van het motorcross
,,De kleine" was een hele grote Hij was de
eerste in de geschiedenis die wereldkampioen werd in al de kategonen 125, 250 en
500 cc Zijn brio en de bravoere waren
spreekwoordelijk Hij was een kampioen die
de mensen spektakel schonk voor hun geld
HIJ kon met leven zonder het nsiko De
kwetsuren nam hij er graag bij Het is tekenend dat de kleine als wereldkampioen, op
het toppunt van roem dus, stopt Of hij nooit
op zijn besluit zal terugkomen is een andere
zaak Inmiddels wil Geboers zijn weg maken
als organisator, als matchmaker, als manager
Geboers drukt daarmee de sporen van
Jean-Marie Pfaff die zijn keepershandschoenen ook voorgoed in de kleerkast heeft
neergelegd Pfaffke zal het ook nooit kunnen
laten Hij is pas goed gestart of zijn eerste
overeenkomst, met zijn moederklub Beveren, werd al opgezegd Wedden dat ,,de
grote" uit het Waasland en ,,de kleine" uu
Limburg nog wel enkele jaren voor spektakel
allerhande zullen blijven zorgen Ze werden
er voor in de wieg gelegd Ze zullen nooit
veranderen en dat is maar goed ook
Flandrien

BOEKEN ALS WINTERDOPING
VOOR RUSTENDE WIELERFANATEN
Herfst en winter zijn trieste seizoenen voor
wielerliefhebbers. Deze kunnen zich nog
hooguit wat lauw warmen aan het door
kermistoestanden vervormde spektakel dat
op Europese overdekte pistes geboden
wordt. Zesdaagses zijn het matte serre-afkooksel van het ware koersgebeuren dat
tijdens lente en zomer te beleven valt.

uitermate interessant en ongewoon werkstuk
over de wielersport af. Buzzati heeft het in
deze gebundelde reportage over de interne
Girokeuken, dat wat achter de schermen van
Italië's topkoers te bespeuren valt. Het dagdagelijkse leven van de renner wordt in
subtiel proza vera/oord, markante diepmenselijke details ontsnappen hem niet.

In feite duikt de koerskoorts met een forse
schok naar beneden wanneer eind juli op de
Parijse Champs Elysées het doek valt over
de zoveelste Ronde van Frankrijk. Het wereldkampioenschap laat een paar weken na
de Tour nog één keer een Ietwat kunstmatige
vlam in de wielerpan slaan en daarna is het
moeizaam uitbellen geblazen. Renners zijn
moe of ziek, leeggereden kortom, hun verzorgers en sportbestuurders kunnen geen
drinkbussen of doodse en goedkope hotelkamers meer zien, de wielerjoernalisten hebben hun hoera-geschrijf tot de uitputting
gehanteerd, truien worden opgeborgen, fietsen ingesmeerd. Koersbenen zijn aan verdiende rust toe en alleen benefietvoetbalpartijtjes tussen renners en lokale sportgoden
krijgen de spieren nog okkasioneel en voor
het goede doel in beweging.

Maar hij behandelt vooral de Italiaanse
broederstrijd tussen de toppers Coppi en
Bartali die hij als 20-eeuwse fietsende evenbeelden van Hector en Achilles in een groots
epos laat evolueren. Wielerlektuur van hoog
allooi. Veertig jaar later heeft dit boek nog
niets van zijn oorspronkelijke kracht verloren.

Weten de lezers van dit geëerde weekblad
dat in het Oostvlaamse Haatten in de loop
van de voorbije decembermaand zo'n benefietwedstrijd werd gespeeld ten voordele van
de restauratie van de ingestorte kerktoren?

HET ZWEET DER GODEN
Winterperiode: zwal<l(e wielerbedrijVigheid.
(foto P. Van Belle)
venwantschap vertoonde met de grote Kafka.
Maar wat ons hier vooral interesseert is zijn
relaas van de Ronde van Italië 1949.
Buzzati schreef een reportage over de
Giro van 1949 voor de eerdergenoemde
Corrière della Sera en leverde meteen een

Maso start zijn boek met de heroïsche
ontstaansgeschiedenis van dit hoogstaand
jaarlijks evenement, maar komt daarna terecht in het wereldje van aparte rennersfiguren en randfenomenen van het wielergebeuren. Zo krijgt Anquetil heel wat ruimte toegemeten, én de tweestrijd met eeuwige tweede
Poulidor.
De socioloog komt stevig om het hoekje
gluren wanneer Benjo Maso zijn kijk op het
kopmannen- en knechtenwereldje geeft. Zo
wordt de verhitte relatie tussen Roger De
Vlaeminck en Johan De Muynck uit de doeken gedaan en zet hij in een paar rake zinnen
een verhelderend punt achter de Beheyt-Van
Looy/Ronse WK 1963-story, en ik citeer:
,,Vanaf dat moment gebruikte ,,De Keizer
van Herentals" het enorme gezag dat hij in
het peleton en bij de organisatoren van
criteria bezat, om zijn ongehoorzame ploegmaat op alle mogelijke manieren dwars te
zitten. Driejaar later besefte Beheyt, die nog
maar 26 jaar oud was, dat hij als beroepsrenner geen toekomst meer had en beëindige
zijn carrière."

COPPI EN BARTALI
Maar, dierbare wielerliefhebber, niet getreurd. Er bestaan nog prettige en aangepaste dingen voor jullie. Ruil gewoon koersbroeken voor koersboeken en je zit dan wel een
tijdje rustig in een sofa bij de schemerlamp.
Boeken waarin de wielersport centraal staat
verschijnen op geregelde tijdstippen, ze
overspoelen je nooit maar houden je in het
dooie seizoen wel rustig. Bestsellers worden
het zelden, een eenzame uitschieter als De
renner van Tim Krabbé is de gelukkige
uitzondering die de regel bevestigt.
Zo ligt er opnieuw wat wielerleesvoer op de
winterplank. De Ronde van ttalië van Dino
Buzzati werd dit jaar nog eens in nederlandse vertaling en pocket-vorm uitgegeven.
Deze Italiaanse schrijver stierf in 1972 in de
startstad van de primavera: Milaan (-San
Remo). Als jongeman kwam hij in de joernalistiek terecht: hij was ondermeer redakteur
van de bekende Carrière della Sera en
hoofdredakteur van La domenica del Carrière. Zijn literaire faam is in hoofdzaak gebaseerd op zijn proza waarmee hij door surrealistische en metafizische verhaalelementen

De benadering van de wielersport gebeurt
totaal anders bij Benjo Maso die dit jaar zijn
IHet zweet der goden liet verschijnen. Deze
Nederlanse socioloog met Italiaans klinkende naam (hij doet denken aan supersprinter
en truitjestrekker Marino Basso uit de
Merckx-Molteni-periode) benadert de grootste wielerwedstrijd ter wereld — de Tour de
France — niet met inside-blik maar vanop
eerbiedwaardige afstand. De legende krijgt
bij hem nog ruime aandacht maar wordt niet
met kreetjes van bewondering op een granieten voetstuk geplaatst.

Jos Vandeloo, een Flandrien op de
IVIont Ventoux.
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Voila, daarmee sluit dit Hollands orakel de
onvolprezen Ronse-story definitief af.
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DE DOOD
OP DE VENTOUX
Het rijke geschreven Vlaamse wielerleven
mag hier, decennia na de heroïsche krantenstukken van vadertje Van Wijnendaele, niet
achterop blijven. Jos Vandeloo, de suksesauteur uit de jaren zestig, met toppers als
Het gevaar en De muur, bolt sindsdien serieus uit en haalt niet meer de roem binnen
die hem toen jarenlang te beurt viel. Zoals
een renner is hij een schrijver op retour.
Maar Vandeloo siert zichzelf met een merkwaardig gebrek aan verbittering. Bepaalde
van zijn schrijvende generatiegenoten vechten nu mini-oorlogen uit in de schaduw van
grootmeester Claus. Vandeloo kankert niet,
hij weet wat hij heeft gepresteerd en schrijft
rustig verder. Zo ook in zijn een paar maanden terug verschenen roman De beklimming
van de Mont Ventoux.
Een werk dat gesitueerd is in het milieu
van Flandriens en Fransvlaamse boeren. Als
dekor gebruikt hij klassiekers als ParijsRoubaix, de Ronde van Vlaanderen en de
grote Tour.
De eigenzinnige, naar Frans-Vlaanderen
uitgeweken familie Blieck schraagt het verhaal. In korte zinnen en al even korte hoofdstukken leren wij deze clan kennen, renner
Georges Blieck is de cement die het familiegeheel samen houdt, als nieuwe Flandrien
wordt hij op de handen gedragen, en zijn
wielereksploten kruiden de roman. Een beklemmend slot (Georges sterft na een valpartij en wordt in rennerspak op de achterbank
van een Mercedes de flanken van de Mont
Ventoux opgereden) kan van deze nieuwe
Vandeloo geen romanklassieker maken,
maar het wordt toch nog een vlot leesbaar
boek.
Zonder extra-literaire franjes weliswaar,
maar laten we eerlijk zijn: de overige nieuwverschenen Vlaamse prozawerken kunnen
ook niet meteen hoogvliegers genoemd worden. Misschien maakt alleen het recente
werk van Erik De Kuyper hierop een uitzondering. Maar dat is een ander hoofdstuk.
Deze nieuwe Vandeloo heeft dus toch redenen van romanbestaan.
W.V.

— De ronde van Italië. Dino Buzzatl. Uitg. Veenuitgevers/Utrecht, Antwerpen. 1990. 182 biz.
195 fr.
— Het zweet der goden. Benjo Maso. Ultg. De
Arbeiderspers/Amsterdam. 1990. 212 bIz., 598
fr.
— De beklimming van de Mont Ventoux. Jos
Vandeloo. Uitg. Manteau/Antwerpen/Amsterdam. 1990. 212 bIz., 495 fr.
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Fausto Coppi, hier met zijn mindergelcende maar eveneens fietsende broer
Serge, nog steeds goed voor wielerleesvoer...
(foto VUM)

Deze week
in Knack Magazine
Arm M o s k o u
Er heerst chaos in de Sovjetunie. De systeem Iclapt op alle vlalilten in
elkaar. Politiële, sociaal en ekonomisch. De misdaad stelt in de eens zo
trotse unie de wet. De vlucht van miljoenen mensen naar het westen dreigt.
Arm Moskou. Deze week in Knack.
Eric Suy
België is sinds Nieuwjaar lid van de
Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties. Eric Suy bekleedde geruime
tijd een belangrijke funktie bij de
VN. Een gesprek over de rol die ons
land daar nu kan spelen.
Deze week in Knack.
Groeten uit Gaza
De Palestijnse opstand in de bezette gebieden, de intifada, duurt nu
ruim twee jaar. Sus van Elzen reisde naar Palestina en bericht uit de
Gaza-strook, uit Jeruzalem en van
de Westelijke Jordaanoever. Een serie, van deze week af in Knack.
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Francis Coppola
The Godfather III ging in de Verenigde Staten in première. Patrick
Duynslaegher was er in Los Angeles bij en had een exclusief interview
met de regisseur Francis Coppola.
Deze week in Knack.

En meer...
• Portret: Jean-Baptiste Aristide,
priester-president van Haiti •
Kunst: wat België deze eeuw deed,
wordt in Parijs getoond • Ekonomie: de man achter de OESOrapporten.

MENGELWERK

HET VOLLE LICHT OP ROGER
RAVEELS GRAFIEK

SATERDAG
Staatsgreep in Suriname
Coup de theatre.
De Morgen slankt...
...Hostentatief af.
Dat moet je kunnen:
afslanken en vergroten...
Jan Schodts naar CDO
Heimwee naar Huis?
CDO: voortaan...
...Missviering?
VTB: Vlaamse
Toeristische Boeren...
Is Woestijnschild...
...wel UNOxidabel?
Eindejaarsfeesten: veel...
...Tourtelevisie.

Vierkanten, lege silhouetten, een uitbundig kleurenpalet, brede zwarte lijnen. Deze
ingrediënten uit het schilderkundig oeuvre
van de nu zeventigjarige Roger Raveel zijn
ook terug te vinden in zijn omvangrijk grafisch oeuvre dat méér dan 300 werken omvat
en waaraan de pers, vreemd genoeg, tot op
heden weinig of geen aandacht besteedde.
De tweeledige bijdrage in het tijdschrift voor
grafische kunst/Irte Grafika vult deze leemte
op.
Nadat, in het vorige nummer, de ,,Nieuwe
Visie" van Raveel onder de loep werd genomen, gaat Raveel-kenner Octave Scheire
dieper in op het grafisch werk zelf dat zowel
litho's, etsen, zeefdrukken als houtsneden
omvat. Hij peilt naar het belang van de
grafiek binnen het totale oeuvre van Raveel,
toont de parallellen met zijn schilderijen aan
en overloopt tal van werken die volgens de
verschillende grafische technieken tot stand
kwamen. Hij doet dit aan de hand van talrijke
illustraties. Menig kunstliefhebber zal in deze
bijdrage „zijn" Raveel terugvinden.
Behalve Raveel, die naast schilder ook
grafikus is, komen er in deze aflevering van
Arte Grafika ook twee „sur sang" grafici aan
bod. De Italiaanse professor Pellegrini belicht het boeiende werk van de jonge Vlaamse kunstenaar Nico Lannoo die in een korte
tijd reeds tal van prijzen behaalde en ook op
de KunstRai 90 te Amsterdam grote belangstelling genoot. Lannoo „bewerkt" elk van
zijn kleuretsen individueel met pastel, goudfolie, fineer, enz... en maakt van elke afdrukt
een uniek eksemplaar.
Voor Richard Davies, een Franse grafikus
van Britse oorsprong, hoeft dit niet. Hij werkt
uitsluitend in zwartwit en weet daarin eindeloos veel tonen te kreëren: een regenboog in
zwart en wit.

Roger Raveel, nooit verlegen voor
een stunt.
(foto F. De Mattre)

ONDERGANG?
Het leven en het werk van de in 1982
overleden Duitse kalligraaf Friedrich Poppl,
wordt behandeld door de Amerikaanse auteur Georgianna Greenwood. Zij belicht hem
ook als letterontwerper en als pedagoog.
Alom worden kreten opgevangen dat het
vijf voor twaalf is voor het behoud van
archieven, boeken en kunstwerken op papier. Een aantal instellingen zijn met initiatieven gestart om het kunst- en kultuurpatrimonium voor de ondergang te behoeden. Papierrestaurateur/docent Guy De Witte toont
in het tweede deel van zijn bijdrage aan dat
de ondergang van de grafiek bij de kunstenaar zélf en bij de kunstverzamelaar begint.
Dit nummer wordt afgerond met de vaste
rubrieken: allerlei berichten over evenementen rond grafische kunst, grafische tentoonstellingen in binnen- en buitenland en boekbesprekingen.
Naar gewoonte krijgt de lezer ook nu weer
de gelegenheid een paar grafische werken
aan te schaffen, namelijk van Raveel en
Lannoo.

Bush laat vice...
...in Golf Quaylen.
Autorijders zijn nu...
allemaal gordeldieren.
Maurice De Wilde weet...
...nu ook wat repressie is.
Mijnen in de Golf
Werk voor Thijl Ghyselinck?
Arabische Top in Zwitserland
Verboden te Jodelen I
In bordelen mogen nu
...ook maaltijdseks.
VDB: ,,De beste pensen
...voor 1991!"
Ijsberen in Brugse reien
Mag dat van Kelchtermans?
Sombere toost op '91
Arabier op wijn geeft venijn!

— Arte Grafika (nr. 8). Abonnement (4 nummers): 890 fr. op rekening 290-0144784-81 van
GAP, Zwalm. Losse nummers: 240 fr. Ook verkrijgbaar in krantezaken en supermarkten.
De liefhebbers van de Hersenbreker gunnen we een weekje rust.
Volgende week zijn we er weer met
een nieuwe opgave.
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AHASVERUS
„Oermensen In Nederland",
las Ahasverus.
ik had het wel gedacht!
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TELEVISIE

ZATERDAG 5 JANUARI

ZONDAG 6 JANUARI

MAANDAG 7 JANUARI

TV1

TV1

TV1

09 30 Pronto, Italiaanse les, 10 00 School-TV,
12 30 Babel, voor migranten, 1615 Hellzapoppin,
film, 17 40 Puur natuur; 17 45 Nieuwskrant;
17 55 Nieuws; 18 00 Tiktak; 18 05 Paardenparade, 18 45 Viaanderen Vakantieland, 19 20 Jokeren lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwisiijn
20 10 Hit '91, show
21 45 The Hollywood-Connection, filmkwis
23 00 Vandaag
23 20 Kwisiijn
23 25 Sport op zaterdag
23 40 in de hitte van de nacht, serie

09 00 Zoetekoek met Samson; 10 05 Look,
mode, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 13 00
Huizen kijken, info, 13 15 Sunday Proms, koncert, 14 05 Paardenparade, 14 50 Sportjaaroverzicht; 16 50 Het pleintje, sene, 17 30 Kilimanjaro, jeugdnieuws, 1755 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons, 1810 In 't wilde weg; 19 00 De
Muppet show 19 30 Nieuws, 19 45 Sportweekend.
20 15 Het dossier Verhulst, serie
21 10 Het ei van Christoffeis, reportage
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 De grootste stunts

10 00 Schooltelevisie; 15 00 Babel, 17 30 Het
Capitool, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Alfred Judokus Kwak; 18 35 Operatie Mozart, serie, 19 03 Buren, sene, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwisiijn, meerkeuzekwis
20 10 Zeg 'ns AAA, serie
20 35 De stem van het hart
21 25 Denksportkampioen, kwis
21 55 Op de koop toe, konsumenteninfo
22 30 Vandaag
23 00 Voices festival, show

VTM
13 00 Give my regards to Broad Street, film,
14 45 Clip Club; 15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoekprogr, 16 40 The
Betty White show, serie, 17 05 Super 50; 18 00
Nieuws; 18 05 Beverly Hills 90120, sens, 19 00
Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 De juiste prijs, spelprogr
21 0 0 The Untouchables, film
23 00 Nieuws
23 25 Gentlemen and players, serie
00 15 Nieuws

VTM
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Telebusiness; 14 00 Love boat, serie, 14 45 Clip klub,
15 00 Beneath the planet of the apes, film, 16 30
Murphy Brown, serie, 17 00 Dag Koko, dierenmag , 17 50 VTM-sport; 18 00 Nieuws; 18 05
Kinderakademie, 19 00 Nieuws.
19 30 Waagstuk, kwis
20 00 Wie ben ik, spelprogr
20 30 Walters verjaardagsshow, ontspanning
22 00 Nieuws
22 15 De sportshow
23 20 Danger Diabolik, film
00 55 Nieuws

Ned. 1

Ned. 1

14 00 De Vara matmee, koncert, 14 51 Neighbours, serie, 15 22 Jules, 15 56 Howard's way,
serie, 16 51 Museumschatten, kwis, 17 01 Brainstorm; 17 30 Nieuws; 17 41 Kassa, konsumentenrubriek, 1819 Wara's kindermenu, 19 00
Nieuws;
19 22 Twaalf steden, dertien ongelukken, serie
19 47 The Flying doctors, serie
20 38 Zeg 'ns AAA, serie
21 03 Sonja, praatshow
21 59 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 34 Per sekonde wijzer
23 00 Nieuws
23 06 De wereld van Boudewijn Buch, reisverhalen
23 40 Langs de kade, serie
00 38 Natuurmoment

1100 Omroepparochie; 1155 Oudaen; 13 50
Het einde van een tijdperk, dok , 1 4 30 Die
Zauberflóte, film, 1700 Hou nou toch op, 17 30
Nieuws; 17 35 KRO Kresj; 19 00 Nieuws.
19 05 Zondagavond met Van Wiiiigenburg, praatprogr
20 00 Vreemde praktijken
20 30 Godfried Bomans
21 15 The Hollywood Connection, filmkwis
22 20 Brandpunt, aktualiteiten
22 50 Inspekteur Dalgliesh, sene
23 40 Adventsoverweging
23 40 Nieuws

Ned. 2
17 30 Nieuws; 17 41 PostI, brievenrubriek, 18 06
Wordt vervolgd, tekenfilms, 18 30 Pauze TV,
longerenmag , 18 55 Jackpot, kwis, 19 27 Nieuw
magazine over entertainment; 20 00 Nieuws.
20 28 Van der Valk
22 07 De Taaimeesters, stoeien met taal
22 38 Karei, praatshow
23 24 Kuituur
23 53 Ontdek je plekje

Ned. 3
18 00 Paspoort, 18 30 Sesamstraat; 18 45 10
jaar Jeugdjoernaai; 19 30 Transantartica, dok
20 00 The night of the inguana, film
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
23 30 Hairspray, film
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TV2
18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Korte film, 19 10 De Vredeseilanden, dok , 1 9 30 Nieuws.
20 00 Stijl, kunstmag
20 50 Tofsport, vrijetijdssport
21 20 Uitzending door derden
22 05 Ekoiogisch tuinieren, info
VTM
15 30 Dallas, sene, 16 15 Santa Barbara, sene;
16 40 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 00 VTM-Kinderklub; 17 30 Good morning, miss Bliss, sene,
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30
Home and away, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke videoclips
21 00 Wie ben ik?, spel
22 00 Nieuws
Ned. 1
17 30 Nieuws; 17 40 Op de groei, over geloof,
17 51 Beestig, dierenprogr , 18 05 Different
World, sene, 18 30 Sport, 19 00 Nieuws.
19 20 The Cosbyshow, serie
19 50 Prettig geregeld
20 26 Murder she wrote, sene
21 12 Hier en nu, aktualiteiten
22 00 Ha, die pa!
22 51 Cheers, serie
23 15 Koncept
Ned. 2

Ned. 2
09 00 Babar de olifant; 09 32 Fitless, 09 37 Peter
Papier; 09 52 Toren van pizza's, kinderprogr,
1012 Mannetje & mannetje, humorsene, 1017
De freules, serie, 10 47 O, bitt're smart, smartlappen, 11 00 Reiziger in muziek, 18 00 In living
colour, 18 30 Lokolé, mag , 1 9 00 The wonderyears, serie, 19 30 Onrust!, subkultureel mag ,
20 00 Nieuws.
20 10 Belevenissen, portretten
20 35 Rainer Werner Fassbinder
20 55 Berlin Alexanderplatz, film
Ned. 3
11 00 108, 12 00 Het Capitool, diskussieprogr ,
18 00 Teleac, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio
sport; 20 00 Nieuws.
20 10 Kenmerk, aktualiteiten
20 37 Tussen eten en afwas, serie
21 05 Niet-kommerciele dienstverlening
21 30 Ischa, praatprogr
22 00 Oog in oog
22 36 Wie kunst maakt
22 45 Dekaloog
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14 30 Santa Barbara, serie, 1514 Ontdek je
plekje, 15 35 Studio Trappelzak, kinderprogr,
17 30 Nieuws; 17 40 Ko, de boswachtershow,
natuursene, 18 30 Goed gezond, info, 18 55 Avro
Sportpanorama, 19 20 Tussen kunst en kitsch,
antiek, 20 00 Nieuws.
20 29 Poolsurvival
21 45 Teievizier, aktualiteiten
22 22 Capital City, serie
23 30 Ontdek je plekje, Bergen op Zoom
Ned. 3
15 00 Teleac; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaai ; 18 55 Het kkjkhuis ,19 10 Teleac, 20 00
Nieuws.
20 20 Milieubericht
20 25 De literatuurmachine
20 50 All along the watchtower
21 15 Eigenaardig
21 20 Teleac, kursus
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
2315 Teleac

TELEVISIE

DINSDAG 8 JANUARI

WOENSDAG 9 JANUARI

DONDERDAG 10 JANUARI

TV1

TV 1

TV1

14 00 Schooltelevisie, 17 30 Het Capitool, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tilt tak; 18 05 Plons; 18 10
Saartje en Sander, serie, 18 20 Sprookjesteater,
18 35 Black Beauty, serie, 19 03 Buren, serie,
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn, meerkeuzelwis
20 10 De drie wijzen, kwisprogr
20 50 Zeker weten? praalprogr
22 00 Tijd voor Koen, licht klassiek
22 45 Vandaag
23.10 De vrolijke dokters van St.Switin's, serie

16 00 Samson, 17 30 Het Capitool, serie, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 Peulschil, jeugdprogr , 18 35 De woudlopers, serie,
19 03 Buren, serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 Tatort, serie
21 40 Look, modemagazine
22 30 Vandaag
22.55 Kunst in de lucht

14 00 Schooltelevisie, 15 00 Babel, 17 30 Het
Capitool, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons; 1810 Prikballon; 18 25 Malvira,
serie, 18 40 Jennifers tocht, serie, 19 03 Buren,
serie, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 10 Doet ie't of doet ie't niet, spelprogr
21 25 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 In zeer geheime dienst, sene

TV 2

TV 2

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi maar meedogenloos, serie, 19 00 The Will Vinton touch, 19 30
Nieuws.
20 00 Er was eens in Arizona, film
21 30 Uitzending door derden
22 20 Ekoiogisch tuinieren, info

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Wij en de andere dieren, dok ,
19 30 Nieuws.
20 00 Sportavond

VTM

VTM

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekprogr , 1 7 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 Gaston en Leo, humor
20 39 Medisch Centrum West, serie
21 30 Cheers, serie

15 30 Dallas, serie, 16 20 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 Rap klap
21 00 Embassy, serie
22 00 Nieuws
22 30 Scarecrow en mrs. King, serie
23 15 Benson, serie
23 40 Nieuws

22 00 Nieuws

TV 2

VTM

22 30 Telefacts, aktualiteiten
23 35 Soap, serie
00 00 Nieuws
Ned.

1

17 30 Nieuws; 17 40 Cult, 18 06 Vara's kindermenu, 19 00 Nieuws, 19 20 Lingo, woordspel
19 47 De baas in huls, serie
20 16 Doet ie't of doet le't niet?, spelprogr
21 37 In het nieuws, aktualiteiten
22 28 Golden girls, serie
22 53 De kloof
23 38 Museumschatten
00 00 Nieuws
Ned.

2

14 30 Santa Barbara, serie, 15 20 'n Stuk of 2;
16 25 Bright sparks, serie, 16 35 Computerprogramma ; 17 00 Zorro, serie, 17 30 Nieuws, 17 40
Bouli, serie, 17 45 B.O.O.S., kinderprogr, 18 10
Countdown, pop, 18 55 Sport; 19 25 Het laatste
woord; 20 00 Nieuws.
20 27 Die 2 speciaal
21 00 Tour of duty, serie
21 50 RUR, praatshow
22 30 Serie
22 55 Tom Egberts
Ned.

15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 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, serie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Dallas, serie
22 00 Nieuws
22 35 Star, filmmagazine
23 10 VTM-sport
23 35 C.A.T.s eyes
00 25 Nieuws

Ned. 1
Ned.

1

17 30 Nieuws, 17 40 De Nijl, dok , 18 30 Buren,
serie, 19 00 Nieuws; 19 20 Waku waku, spelshow, 19 55 Volmaakte vreemden, serie
20 20 Milou, praatshow
21 15 10 m de pan, spelshow
22 15 Einde van een tijdperk, missionarissen
23 10 Begane grond
23 45 Nieuws

Ned.

2

14 30 Santa Barbara, serie, 15 19 Gloss, serie,
16 07 Belfleur, 16 52 De bal is rond, 17 30
Nieuws; 17 40 De teenage hero turtles, serie,
18 02 Popformule; 18 42 Billy Hotdog, kinderprogr , 18 50 Sweethearts, serie, 19 26 Kieskeurig; 20 00 Nieuws.
20 27 Love letters, spelprogr
22 05 Tros aktua
22 55 Tros triviant, spelprogr
23 15 In the heath of the night, serie

3

14 56 Teleac, 18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Robin of
Sherwood, serie, 20 00 Nieuws.
20 20 Lopend vuur
21 04 The Spi-ke Jones Story, TV-film
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 NOS-iaat
23 15 Teleac

18 30 Nieuwskrant; 18 35 Mooi en meedogenloos, serie, 19 00 Uitzending door derden; 19 30
Nieuws.
20 00 Nieuwjaarskoncert
21 10 Natuur: wat doe je ermee?, dok
22 10 De vredeseilanden

Ned.

3

18 00 Aankoop, 18 30 Sesamstraat; 18 45
Jeugdjoernaal; 18 55 Het klokhuis; 1910 Van
gewest tot gewest, regionale info, 20 00 Nieuws
20 25 Tweede symfonie van Beethoven, klassiek
21 25 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 NOS-laat
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10 00 Vrouw zijn, mag , 10 45 TV-fruitmand,
geestelijke muziek, 15 00 Profiles of nature,
15 25 Ceddie, serie, 15 55 Het kleine huis op de
prairie, serie, 16 45 Kinderkrant, kerstspecial,
17 30 Nieuws; 17 40 Tijdsein, 18 30 Avonturenbaai, serie, 19 00 Nieuws
19 20 Our house, serie
20 15 Highlight
20 40 Tot ziens in Jeruzalem
21 30 Tijdsein, aktualiteiten
22 05 Breaktrough
22 30 Koorzangprogramma
23 00 Midlife magazine
23 50 Tenslotte
Ned.

2

17 30 Nieuws; 17 40 Bouli, serie, 17 45 De konsumentenlijn, info, 18 10 Top 40; 18 55 Jackpot;
19 20 Veronica Film & Video, filmnieuws, 2000
Nieuws
20 27 In de Vlaamsche pot, serie
21 00 Op jacht naar de vos
21 55 Nieuwslijn
22 40 Married with children, serie
23 05 Berg je voor Berg
00 00 Nieuws
Ned. 3
18 30 Sesamstraat; 18 45 Jeugdjoernaal, 18 55
Het Klokhuis; 1910 Design classics; 19 35 Bekijk 't maar; 20 00 Nieuws.
20 24 Onuitgesproken
21 14 Drama
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
22 30 NOS-laat
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 11 JANUARI
TV 1
14.00 Schooltelevisie; 17.30 Het Capltool, serie;
17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X,
serie; 18.30 Top 30; 19,03 Buren, serie; 19.30
Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.10 De wonderjaren, serie
20.35 Life of Brian, film
22.05 Première, film en video
22.40 Vandaag
23.05 Tijd is geld
23.15 Sophie's keuze, film

Meryl Streep verdiende terecht een Oscar voor haar sublieme vertolking
in Sophie's Choice. Vrijdag 11 januari op TV 1, om 23u.15.
ZATERDAG 5 JANUARI

HELLZAPOPPIN
Amerik. film uit 1941 met Ole Olsen, Chic
Johnson en Martha Raye. In de villa van de
rijke familie Rand wordt een revue opgevoerd. De erg jaloerse aanbidder van de
dochter des huizes wil roet in het eten
gooien. (BRT TV1, om 16u.15)

ZONDAG 6 JANUARI

GEVAAR, DIABOUK
Een Franse bank laat 10 miljoen dollar
transporteren met een Rolls Royce, terwijl
de gepantserde (lege) wagen door de politie wordt geëskorteerd. Daarmee hoopt
men de meesterdief Diabolik op een dwaalspoor te zetten. Fr.-ltal. film uit 1967 met
John Phillip Law, Marisa Mell en Michel
Piccoll. (Danger, Diabolik — VTM, om
23U.20)

MAANDAG 7 JANUARI

WINTER 60
Waalse film uit 1982, met Philippe Leotard, Paul Louka en Rony Coutteure. In
1960 breekt een staking uit en spoedig
wordt heel het land verlamd. Rijkswacht en
legereenheden nemen strategische plaatsen in om de „volksopstand" te onderdrukken. (Hlver 60 — RTBfl, om 20u.05)

DINSDAG 8 JANUARI

ER WAS EENS
IN ARIZONA
1870. Brad Fletcher, een jonge universiteitsprofessor, lijdt aan een ongeneeslijke

W I . L — 4 .lANlIARI 1991

ziekte. Hij besluit nog wat van het leven te
genieten en trekt naar Arizona. Brits-ltal.
film uit 1968 met Gian Maria Volonte en
Tomas Milian. (Face to Face/Faccia a
faccia — BRT 2, om 20u.)

WOENSDAG 9 JANUARI

SUSAN WANHOPIG
GEZOCHT
Roberta is de echtgenote van een erg
suksesvol zakenman. Zij voelt zich verwaarloosd en leest in de kranten alle kleine
kontaktadvertenties. Zo maakte zij kennis
met de jonge Susan... Amerik. film uit 1985
met Madonna en Rosanna Arquette. (Desperately Seeking Susan — BRTf1, om
20U.10)

DONDERDAG 10 JANUARI

RHINESTONE
Amerik. film uit 1984 met Dolly Parton en
Sylvester Stallone. Countryzangeres Jake
Ferris wil van haar werkgever een beter
kontrakt afdwingen en beweert dat zij binnen de twee weken van om het even welke
klant een steengoede zanger kan maken.
(RTBfl, om 20U.10)

VRIJDAG 11 JANUARI

SOPHIE'S KEUZE
Een jonge aspirant-schrijver (Peter MacNicol) huurt vlak na WO II een kamer in
Brooklyn, New York, en raakt er snel bevriend met zijn bovenburen, een jonge
Poolse vrouw (Meryl Streep) die in een
koncentratiekamp heeft gezeten en haar
vriend (Kevin Kline). Amerik. film uit 1982.
(Sophie's Choice — BRT 1, om 23u.15)
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TV 2
18.30 Nieuwskrant; 18.35 Mooi en meedogenloos, serie; 19.00 Uitzending door derden; 19.30
Nieuws.
20.00 Angano, Angano
21.05 Modem
21.55 Huizen kijken, info
21.55 De dans ontsprongen
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.40 Clip Club, verzoekprogr.; 17.00 VTM-KInderklub; 17.30 My secret identity, 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.
21.35 The defection of Sidmas Kudirka, TV-film
23.15 Nieuws
23.40 Friday's curse, film
00.30 Nieuws
Ned. 1
13.47 Rondom tien; 14.38 Ja natuurlijk; 16.00
Passage.middagmag.; 17.30 Nieuws; 17.40 Disney junior; 18.10 Disney klub; 19.00 Nieuws.
19.20 Dinges, spelprogr.
19.45 Maak dat de kat wijs
20.24 Bunkeren
20.40 Murder she wrote, serie
21.32 Ducker en Oudenrijn
22.08 De Geer, praatprogr.
23.15 Nocturne
23.45 Nieuws
Ned. 2
17.30 Nieuws; 17.40 Een wereld op een postzegel, eduk. serie; 1755 Classic Everest, dok.;
18.50 Jackpot, beeld- en woordspel.; 19.15 Dierenmanieren; 20.00 Nieuws.
20.27 Medisch Centnim West, serie
21.37 De TV-show
22.32 Binnenlandse zaken, kolder
23.12 Hollywood Boulevard
Ned. 3
18.00 Paspoort; 18.30 Sesamstraat; 18.45
Jeugdjoernaal; 18.55 Het klokhuis; 19.10 Xerxes; 19.39 Het gezicht van Nederland; 20.00
Nieuws.
20.20 Sport studio
20.55 Rotonde
21.35 Cinema 3
22 00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.20 When the wind blows, film

BIOS

EEN ENGELSE FILMWEEK
Ken Loach is een Engelse regisseur, die
reeds meer dan twintig jaar lang radikale en
kompromisloze films maakt en ook zeer veel
televisiewerk produceerde. Dat ziet men aan
zijn nieuwste film: Hidden Agenda, waarin
mij een beetje te veel wordt gepraat, alhoewel dat praten natuurlijk wel inhoud heeft.
Him Allen schreef een keihard scenario,
waarin verwezen wordt naar de Britse geheime diensten en het vuile spelletje dat ze
speelden, om uiteindelijk een uiterst rechtse
regering (Thatcher) in het zadel te helpen,
om zo de verdrukking van Noord-lerland te
blijven handhaven. Ken Loach zal voor zijn
film niet op handen worden gedragen in zijn
thuisland, want hij neemt het (genuanceerd)
op voor het IRA, dat hij guerillastrijders
noemt en de Engelsen noemt hij bezetters.
Het is een vergelijkbare situatie met Vietnam
zou je kunnen stellen. In dit broeinest komt
de Amerikaanse advokaat Paul Sullivan (een
erg kort rolletje voor Brad Dourif) terecht om,
samen met een IRA-simpatisant, te worden
vermoord door de Britten. Er wordt een cover
up gedaan, maar zijn vrienden Ingrid Jessner (Frances Mc Ddormand) slikt de onzin
niet en overtuigt er politieman Kerrigan
(Brian Cox) van dat dit zo is. Deze ontdekt
weldra dat de hoogste kringen erin zijn
betrokken, zelfs de ijzeren lady Margaret
Thatcher (die er nooit om heeft gelogen dat
ze de bezetting wil blijven volhouden) en die
deinzen niet terug voor hun zoveelste moord.
Een sterke film waarin, zoals gezegd, iets
teveel wordt gepraat. Wat Mal Zetterling op
de generiek in grote letters komt doen is mij
een raadsel, je ziet haar nauwelijks.

ROALD DAHL
Je ziet haar echter meer in The Witches
van Nicolas Roeg, een produktie van Jim
Henson, die weer eens toesloeg met de
meest knappe speciale effekten en monstertjes. De Heltsen, naar de zopas overleden

Roald Dahl krijgt met De Heltsen wel een vlug postuum eerbetoon.
Roald Dahl, begint in Noorwegen, waar oma
Helga (Mai Zetterling) haar kleinzoon vertelt
over heksen en hun streken. Heksen hebben
purperen ogen, vierkante voeten en dragen
pruiken — omdat ze kaal zijn. De jongen is
erg aan zijn oma gehecht en wanneer zijn
ouders omkomen in een auto-ongeval, reist
hij samen met haar naar Engeland, op een
ontsnap-vakantie. Ze logeren in een hotel
waar net de jaarlijkse vergadering doorgaat
van de Koninklijke Vereniging ter Voorkoming van Wreedheid tegen Kinderen — een
mantelorganisatie voor de Engelse heksenkring, die zal worden toegesproken door de
Opperheks (een weer eens sublieme Anjelica Huston).
De kleine Luke (Jason Fisher) is toevallig
getuige van haar speech, waarin ze oproept
alle Britse kinderen giftige chokolade te voeren, die hen dan in muizen doet veranderen.

Hij wordt gesnapt en verplicht het vergif te
nemen. Hij wordt een muis. Hij ontsnapt en
begint aan een verschrikkelijke tocht naar
zijn oma's kamer. Deze gelooft in sprekende
muizen en gelooft dus ook zijn verhaal en
samen zetten ze een plan op om de heksen
te verslaan. Dat alles uiteindelijk goed komt
ligt voor de hand, maar dan heb je wel een
leuke film gezien, met sterke akteurs, waarbiji Rowan Atkinson weer eens straalt in zijn
rol als kelner, die zo herinnert aan John
Cleese in Hotel op stelten.
Wil je dat je kinderen betere kinema gaan
bekijken dan zijn er tijdens deze Kerstvakantie in de jeugdbioskoop ook nog de sterke
Deense avonturenfilm Een hele schep geld
en de tedere en romantische Zweeds/Engelse/Russische ko-produktie Mio, mijn Mio,
naar Astrid Lindgren. Twee aanraders.
Willem Sneer

ADVERTENTIE

LUNCH

900 fr. p.p.

RESTAURANT

1^

Tussenrib „Bordelaise"
Nagerecht
Nieuwelaan 47, 1860 IVIeise
02/269 70 45
Woensdag en zondagavond gesloten

1.500 fr. p.p.

HASSELTBERQ

Proevertje

IMFHL^ai

St.-Jacobsnootje en zalm
gemarineerd met dille

^'°^''^'''^
Zalmpapillote, julienrie van groenten

MARKTMENU

„

mB
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•ü

ï3-

Levendvers kreeftje geparfumeerd
met lichte kerrie uit Madras
Lamszadel met salie
Nagerecht
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UIT DE REGIO

NOGMAALS BORGERHOUT.

ANTWERPEN
JANUARI
5 MERKSEM: Jaarlijkse nieuwjaarsbegroting
voor alle Vlaamse vrienden in lokaal Vlanac, Bredabaan 360, vanaf 14u. Org.: VU-Merksetn.
6 KONTICH: VU-Vlaamse Vrije Demokraten Kontich-Waarlooss nodigen uil op Nieuwjaarsreceptie,
om 11u. in lokaal D'Ekster, Ooststatiestraat 1 te
Kontich. Worden er tevens verwacht: senator Hans
De Belder, minister Johan Sauwens en kamerlid
Hugo Coveliers.
8 MERKSEM: Nieuwjaarsbegroeting van de
Vlaamse Vrouwen (FVV-Merksem), om 20u.30 in
lokaal Vlanac, Bredabaan 360.
18 Antwerpen: VU-Antwerpen-Stad, Worstenbrood- en appelbollenavond vanaf 19u. lokaal van
Cremene De Bie, Carnotstraat 136. Deelnameprijs:
150fr. Inschrijven via bestuursleden of tel.
238.82.08 of 216.14.70.
19 KAPELLEN: Nieuwjaarsreceptie in het Kultureel Centrum „ d ' Oude Pastorij", Dorpsstraat 45,
om 19U.30. Gast is Herman Candries. Muziek door
Joost Arnout en Yves Liberloo. Org.: VU en VUJOKapellen.
22 MECHELEN:
Herdenkingskoncert
Louis
Neefs, in MMT te Mechelen om 20u.15. Ook op
23/1. Org.: Rodenbachkring & 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 bi) Joke Janssen, Olmenbrug 3 te Merksem (03/646.66.82). Org.: FVVMerksem.

De media stonden verleden week bol over Antwerpen en Borgerhout, de kansarme buurten met
hun teloorgegaan sociaal weefsel en de al te grote
afstand tussen burger en bestuur. Dat alles wordt
echter door sommigen slechts gemeten in stembusuitslag en percent in enquêtes naar het kiesgedrag..
In de gemeenteraad had Fonne Crick het over de
Buurt-Ontwikkelingsmaatschappij-Noord-Oost-Antwerpen, kortweg BOM genaamd. De aanpak waar
de EG 40 miljoen voor uitschreef mits evenwaardige inbreng van de stad getuigt van dinamiek en
inzicht. De vertraging van stadswege riskeert echter een hipoteek te leggen op de verschillende
projekten. Fonne vroeg dan ook een grondige
informatie en bespreking van alle maatregelen in
de strijd tegen kansarmoede, uitbouw van de
CISO's en samenwerking met BOM en buurtwerkers. Konkurrentie en zorg om eigen ,,kind" mag
met leiden tot verspilling en achterstand in uitwerking ten koste van mensen <
Ondertussen opende op vrijdag 14 dec j.l het
CISO-wijkburo in de Rodenbachstraat te Borgerhout zijn deuren. Dit, voluit: Centrum voor Informatie en Samenleving-Opbouw, staat open voor alle
buurtbewoners om hen wegwijs te helpen in de
stedelijke paperassenj. Vergaderzalen staan ter
beschikking van de buurt zodat het lokale verenigingsleven kan ondersteund en desgevallend aangevuld worden. Het sukses zal echter afhankelijk

zijn van de openheid waarmee de stadsdiensten en
de buurt samenwerken.
De kranten gaven ook echo aan het ontslag dat
een aantal werkers in de Dienst voor Samenlevingsopbouw (DSO) kregen. Het gaat hier vooral
om veldwerkers in nepstatuten die in botsing kwamen door hun inzet met de administratieve mallemolen en vooral met dikwijls stugge dienst(hoofd)en. Hun inspraak wordt koudweg met schorsing
en ontslag beantwoord want vooral niet konform
aan het strategisch spel in dit krampachtig afgeschermd privé-jachtgebied. Triest, deze illustratie
van de afstanden die moeten overbrugd worden..
Borgerhout kwam ook in de TV-aandacht via de
Panorama-uitzending. De atmosfeer van onveiligheid en schnk van alle gemeenschappen werd in
woord en beeld gebracht. Treffend waren vooral
enkele interviews met leden van het onlangs gestart initiatief ,,Borgerhout beter bekeken". Zij
verwoordden vooral het gevoelen van velen in
Borgerhout: ,,laat ons nu vooral met rust en geef
kansen aan de langzame heropbouw van ons
Borgerhout met al onze mensen van goede wil .".
Deze werkgroep waarin Borgerhoutenaren van zowel Vlaamse als Marokkaanse origine zitten, wil
een tegengewicht vormen voor het geweld, de
provokaties en'kontaktstoornissen. Het is een duidelijk ,,burgerinitiatief" dat kansen biedt voor Borgerhout.
Hugo Hermans

UITSLAG TOMBOLA
VU-KONINGSHOOIKT
De uitslag van de tombola van het zeer geslaagd
VU-bal was de volgende:
I e prijs — fiets — 660.
2e prijs — stoomstrijkijzer — 1045.
3e pri)s — broodrooster — 855.
Prijzen af te halen bij schepen Jos Goris, Mechelbaa 21, 2500 Koningshooikt (03/482.13.16).

Een advertentie in WIJ
RENDEERT.
02/380.04.78
(Karel Severs)
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Het nieuwe Wijkbureau voor Sociale Zaken te Borgerhout. In de hoop dat alle
betrokkenen er mekaar „vinden"...
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VLAAMSE
AKTIEGROEP GEEL
IN DE WEER
Begin april '90 plaatste de Vlaamse Aktiegroep
Geel aan het begin van de Veldstraat een nieuw
verkeersbord „Opgepast Vallende Fietsers" Hiermee werden de automobilisten gewaarschuwd voor
vallende fietsers wegens de zeer slechte staat van
het wegdek in de Veldstraat, H Geeststraat en
Waaiburg Ondanks deze ludieke aktie is er geen
enkele verbetering in de betrokken straten merkbaar Wel werd onlangs de aanbesteding uitgeschreven voor de heraanleg van de H Geeststraat
De Vlaamse Aktiegroep Geel eist dan ook dat deze
werken onmiddellijk zouden aanvangen en dat ook
de Waaiberg en de Veldstraat spoedig verkeersveilig gemaakt worden
Om de eisen kracht bij te zetten organizeerde de
Vlaamse Aktiegroep een petitie-aktie in de betrokken straten Haast alle wi|kbewoners, zowat 128,
hebben de petitie ondertekend en gevraagd dat het
stadsbestuur zo vlug mogelijk iets zou doen aan de
erbarmelijke toestand van het straatopppervlak
Vooral de oudere bewoners bleken reeds ten val
gekomen door de putten en barsten in de straatplaveien
De petitieformulieren werden overhandigd aan
de verantwoordelijke schepen van openbare werken Tevens kreeg de schepen een in de Veldstraat
kapotgereden fietsvelg aangeboden
De schepen beloofde de delegatie van de Vlaamse Aktiegroep Geel dat de werken in de H Geeststraat na de winter zullen beginnen Tevens wordt
overwogen de aanpassingswerken in de Veldstraat
en de Waaiberg op de volgende bergroting in te
schrijven

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Dame, kinderverzorgster van
opleiding, met jarenlange praktijk als filiaalleidster
in een handelszaak die thans haar aktiviteiten
beëindigt, zoekt passende betrekking bij voorkeur
ten westen van Brussel of in het Brusselse Voor
inlichtingen zich wenden tot senator dr Jef Valkeniers, tel 02/56916 04
— GEZOCHT — 22-jarige gehuwde kinderverzorgster met ervaring als bejaardenhelpster in home,
zoekt een nieuwe betrekking in het Brusselse of op
de as Brussel-Ninove Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr J Valkeniers, tel 02/56916 04

Leden van het Vlaams Aktiekomitee Geel overhandigen een petitie en een stukgereden
fietsvelg aan de Geelse schepen van openbare werken.

VU ARR.ANTWERPEN
EN REKLAME

vast dat ook taalvervuiling een vast onderdeel is
geworden Engelse teksten behoren tot de vaste
waarden binnen de sektor

De VU arrondissement Antwerpen heeft m een
persmededeling het gebruik van vreemde talen bij
-reklame m Vlaanderen veroordeeld

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''

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

Met de aktie wordt gemikt op anderstalige slogans 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

Buiten het visueel vervuilend aspekt stellen wij
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BRABANT
JANUARI
11 JETTE: Kaas- en wijnavond, met voorstelling
en bestuursleden en videofilm „6 pijlers", in Huize
Esseghem, Leopold I straat, (geen uur vermeld).
Org.: VU-Jette.
15 SINT-AGATHA-BERCHEM:
Ambassadeur
van Zuid-Afrika over „Ontwikkelingen in Zuid-Afrika". In fiet OC De Kroon, JB Vandendrieschstraat
19. Org.: Karel Buisfonds St.Agatfia-Berchem.
18 BRUSSEGEM: Welpenfuif in zaal De Toekomst vanaf 20u.30. Met disoobar Overdrive. Inkom 100 fr., w k 80 fr. Org.: VUJO-l\^erchtem.

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Verkoopster-winkelbediende
(1961) zoekt werk in de omgeving van Brussel of
Aalst. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergfi
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9009-100.

Vele afdelingen komen nog steeds een dagje „Brusselen". De VU-arr. Antwerpen
bezocht met een talrijke groep het VU-sekretariaat aan het Barrikadenplein.

— GEZOCHT — Bediende (vr.— 1969). Ned.
origine. Middelbaar onderwijs + 2 jaar detailhandel, typen. Zoekt deeltijds werk als onthaaljuffrouw
in Brussel of ten westen van Brussel. Kontakteer
kamerlid E. Van Vaerenbergfi, 02/519.86.94
(7u.30-12u.). Ref: 9010.

ADVERTENTIE

Tönissteiner
is vooral een gezondheidswater!
Eeuwen geleden spraken dè Romeinen reeds van de buiter^gewone
gezondheidseigenschappen van «Tönissteiner SprudeU.
fn latere tijden vestigde de toenmalige niineraienkenners
herhaaldelijk de aandacht op het t>ronwater van Tönissteiner.
2e prezen het niet alleen aan als een heerlijk dorstlessend middel,
maar ook en vooral om zijn samenstelling met magnesium en
calcium. Hun lovende rapporten werden zelfs teruggevonden
tot in... vierhonderd jaar oude oorkonden.
Bij de bron vindt men oude schriften als «fons sanitatis, effectu
mirabilis » ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar inwerking en
« de t)eroemdste bron onzer tijdrekening •>.
Tönissteiner Sprudel is speciaal geschikt voor:
1.
" zie1<ten der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas-*n voorstanderklier
(prostatis).
b) reinigen bij nierstenen; ook fosfaat- en karbonaatstenen.
chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na,
darmontsteking. Zenuw- en funktionele storingen,
chronische ontsteking dee luchtpijpen (pharyngitis tracheitis,
chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie)
ziekteverschijnselen bij de stofwisseling.
Urinezuur diathese met haar gevolgen. Jicht.
Import ABTS - Tiense steenweg 63 - 3040 Bierbeek Korbeek-Lo - Tel. 016/46 0311
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WEST-VLAANDEREN

VU-ARR. BRUGGE
TEGEN VERKAVELING LOPPEM

JANUARI
5 TIELT: Toneelopvoering in kelderteater Malpertuis „Een wandeling in het bos" Sannenkomst
om 20u 15 ter plaatse Info en kaarten bi) Joke
Verkest (051/40 61 43) Org A Vander Plaetsekrmg-Tielt
9 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20i' 30 in zaal
De bitte Burg Org FVV-Duneblomme
9 ROESELARE: Het bakken van pieuwjaarswafeitjes Voor alle kinderen, om 14u 'n H Verrieststraat 4 Inkom 25 fr Org Vlanap West-Flandna
16 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20u 30 in
zaal De Witte Burg Org F W Duneblomme
20 MARKE-AALBEKE: Nieiiwjaarsrecepte, opgeluisterd door Sonoro Vanaf I1u in Ontmoetingscentrum-Cafetaria, Hellestraat 6 te Marke Toespraak door Rosa Lernout Org VU-Marke-Aalbeke
23 OOSTDUINKERKE- Aerobic om 20u 30 in
zaal De Witte Burg Org FW-Duneblomme
30 OOSTDUINKERKE: Aerobic om 20u 30 in
zaal De Witte Burg Org FVV D 'i'^blomme

OOSTVLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
JANUARI
4 EEKLO: Dne-Koningen-droppmg 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 bi) 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 in de balletklas Edelvreiss-kompleks, Nijverheidsstraat Bijdrage 900 fr leden, met-leden 1 000
fr Andere avonden zijn 21/1, 4 en 18/2 en 4 en
18/3
8 BELZELE: Hobby-klub met nieuwjaarswensen
en voorstelling tekstiel In zaal Lescrauwaet van
13u30tot 16u Org FVV-Belzele
13 LEDE: Nieuwjaarsreceptie van VU-Lede Om
11u in lokaal ,,Bij den bok", Grote Steenweg te
Oordegem
14 BELZELE: Nieuwjaarsviering met FVV-Belzele Om 19u in zaal Lescrauwaet Met aperitief
woordje over Roemenie, voorstelling jaarprogramma, maaltijd, gezellig samenzijn Leden en huisgenoten 175 fr, met-leden 225 fr Inschrijven bij
wijkverantwoordelijke
20 DEINZE: Nieuwjaarsontmoeting van de afdeling Deinze (leden en WIJ-lezers worden verwacht)
in Bnelpaviljoen van lOu 30 af Org VU Deinze
23 DEINZE: In de kelder van de Stedelijke Biblioteek Natuureksploratie door Gaston Willemyns
(Wielewaal) Met diaprojektie Org FVV-Deinze
25 SINT-AMANDSBERG:
Nieuwjaarsreceptie
voor leden en simpatisanten O m l l u in Raadszaal
Oud Gemeentehuis Antwerpse stwg Gastspreker
Paul Van Grembergen Org VU-Sint-Amands
berg

De arrondissementele VU-raad Brugge stelde
tijdens de jongste vergadenng het thema milieu
centraal en heeft een duidelijke uitspraak gedaan
omtrent de verkavelingsplannen m Loppem, in de
omgeving van het park
De voltallige raad veroordeelt unaniem de plannen van het gemeentebestuur van Zedelgem om
het betrokken landschap in Loppem met waardevolle natuurelementen en als buffer voor het park te
vernietigen ten bate van allerhande duistere financiële belangen De plechtige beloften op milieukongressen van CVP en SP blijken enkel volksmisleiding en stemmenronselarij te betekenen
De VU-raad stelt vast dat de milieuvermetigende
verkaveling met noodzakelijk is en wijst op de

mogelijkheid van diverse kleinschalige alternatieven Zi) steunt het verzet van de VU-Zedelgem
tegen de aanslag op het Loppems milieu Zij nodigt
alle raadsleden van Zedelgem uit vooraleer een
beslissing te nemen het geweten te laten spreken
en zich met te laten muilbanden door de financiële
belangen van partijgenoten, noch door chantage of
wederdiensten
De raad betreurt het stilzwijgen of onmondigheid
van de CVP-milieuschepen
ZIJ zal tevens in samenwerking met de VUZedelgem alle mogelijke akties ondernemen om
deze aanslag op de Loppemse natuur te verhinderen, ook indien de CVP-SP-meerderheid zou beslissen tot verkaveling

AANPAK OPENBAAR VERVOER BRUGGE
In de Brugse gemeenteraad heeft gemeenteraadslid Guido Van In een motie neergelegd om tot
een hernieuwde aanpak van het openbaar vervoer
in Brugge te komen
Van In stelt dat het Verkeers- en Vervoersplan
Vlaanderen renteloos blijft als er vanuit de gemeen
tebesturen met de bereidheid blijkt om heel konkreet tot oplossingen voor de nieuwe mobiliteitsproblemen te komen Na jaren van onverschilligheid
moeten de leden van de gemeenteraad nu eens
blijk gaan geven van belangstelling voor de moeilijkheden en problemen waarmee de innchting en
vooral de efficiëntie van het stads- en streekvervoer
te kampen heeft
Rekening houdend met de vernieuwde aanpak
na 1 januari 1991 wordt voorgesteld om door de
betrokken direkties een inventaris te laten voorleg-

nationale betoging
GEEN OORLOG IN DE GOLF

zondag 13.01.91 - Hu
BRUSSEL-Noordstation
WTC-toren
Organisaiie
VAKA-OCV/CNAPD-CPD
03/232.53.81
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gen over het aanbod Na kennisname dient de
Brugse gemeenteraad met de betrokken direkties
van gedachten te wisselen Daarna kunnen in de
gemeenteraad een reeks afspraken inzake de werking van het stads- en streekvervoer afgekondigd
worden
BIJ dit alles zou het van weinig inzicht getuigen
voorbij te gaan aan de konkrete noden van de
Brugse openbaar vervoer-gebruiker Op het ogenblik dat het overleg plaats vindt moet de Informatie
dienst beschikken over de resultaten van een
algemene oproep om de desiderata inzake Brugs
openbaar vervoer ter kennis te brengen
Van In stelt dan ook voor tijdens de gemeenteraadszitting van 26 maart 1991 tot een publiek
debat en de afkondiging van de Brugse opties
inzake openbaar vervoer te komen

BETREKKING OCMWSEKRETARIS
MOORSLEDE
De betrekking van sekretaris van het OCMW ie
Moorslede is vakantverklaard
De voorwaarden voor deze betrekking ziji te
verkrijgen bij OCMW Moorslede Marktplaats 1 te
8890 Moorslede Als diploma wordt vereist licen
tiaat handels ekonomie sociaal politieke of be
stuurswelenschappen of notariaat
Meer inlichtingen bij Willy Vanderhaeghe »oc
zitter VU afd Moorslede Roeselaarsestraat 25? 'e
8390 Moorslede

ZOEKERTJE
— GEZOCHT - Bediende (vr - 1960) richting
hoger sekundair onderwijs Zoekt werk in de omgeving van Vlaams-Brabant Kontakteer kamerlid E
Van Vaerenbergh 02/519 86 94 (7u 30-12u ) Ref
9010-109

WIJ

4 JANUARI 1991

UIT DE REGIO

MET VNOS EN WIJ
OP TV
Onze Vlaams-Nationale Omroepstichting meet
zich in 1991 een nieuw l<leedje aan. De TVuitzendingen l<rijgen een grondige poetsbeurt.
Vooreerst l<omen er tijdens het voorjaar zes
praatprogramma's. Ell< programma is gewijd aan
één van de pijlers van het ,,Toel<omstplan voor
Vlaanderen". Op 22 januari reeds komt Vlaamse
identileil aan bod.
Vervolgens zijn er 26 februari met aandacht voor
Welvaart en welzijn, 26 maart over Verdraagzaamheid, 23 april over Onafhanl(elijl<heid, 21 mei over
Vrede, en in juni wordt de reeks afgesloten met
Leefbare Toekomst.

WIJ IS ER BIJ
U kan bij deze TV-uitzendingen erbij zijn. Elke
WIJ-lezer kan erbij zijn, en de opname van de
VNOS-uitzending meemaken. U moet dan wel snel
een seintje geven aan het Algemeen Sekretariaat,
en vragen naar IVIarie-Roos Maes (02/219.49.30).
Let op: de plaatsen in de studio van de BRT zijn
beperkt. Snel reageren dus.
De eerste uitzending vindt, zoals reeds gesteld,
plaats op 22 januari. Tema is de Vlaamse identiteit,
en als central VU-gast is Vice-Eerste minister Hugo
Schiltz uitgenodigd. Hij wordt aan de tand gevoeld
door enkele waarnemers van het politiek bedrijf,
maar ook u kan hem bestoken met vragen. Bel het
sekretariaat, bevestig uw aanwezigheid en formuleer eventueel uw vraag. Nadien krijgt u van ons
een schriftelijk bericht met o.m. alle praktische
gegevens. Noteer alvast dat uw aanwezigheid op
de BRT gewenst is vanaf 18u. tot 22u.30.

MAGAZINES
Voor de volledigheid vermelden we nog de data
van de andere VNOS-uitzendIngen, die de aard van
een magazine meekrijgen. Het zijn 11 januari, 15
maart, 10 mei en 14 juni. Telkens op BRT 2, om
19u.

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — Verkoopster-winkelbediende
(1961) zoekt werk in de omgeving van Brussel of
Aalst. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9009-100.
— GEZOCHT — Bediende (vr.— 1969). Ned.
origine. Middelbaar onderwijs + 2 jaar detailhandel, typen. Zoekt deeltijds werk als onthaaljuffrouw
in Brussel of ten westen van Brussel. Kontakteer
kamerlid E. Van Vaerenbergh, 02/519.86.94
(7u.30-12u.). Ref: 9010.
— GEZOCHT - Bediende (vr. - 1960) richting
hoger sekundair onderwijs. Zoekt werk in de omgeving van Vlaams-Brabant. Kontakteer kamerlid E.
Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref:
9010-109.
— GEZOCHT — Verpleegster (vr. — 1964), diploma van gegradueerde ziekenhuisverpleging. Zoekt
werk in de omgeving van Brussel of VlaamsBrabant. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh
02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9011-110.
— GEZOCHT - Studente (vr. - 1970), studeert
ekonoie. Zoekt deeltijds werk in het centrum van
Gent. Alle werk. Kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh, 02/519.86.94 (7u.30-12u.). Ref: 9012124.
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AANBEVOLEN HUIZEN

* • *

LUNOR-BENELUX

ATOOMSCHUILKELDERS
RAMPENKELDERS
OOK VOOR ZELFBOUWERS
Gentsesteenweg 5
9410 ERPE-Mere
053/80.54.56
BEZOEK ONZE KIJKKELDERS

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

Houtzagerij
WIJ stellen U voor in exclusiviteit

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij

((%cfumu^
^ ~ ^

B.V.B.AStassen-Verlinden

, Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer-j

AFD NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel . 053-66 83 86
AFD • OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.- 054-33.17.51
054-33.11.49

- BINNENHUISINRICHTING
- SIERSCHOUWEN
MEUBELEN - STOFFEN
- BEHANG
Kazernestraat 39
091/60.13.37
9620 ZOTTEGEM

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

HOTEL - RESTAURANT

xtino

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
TorleylaanSI «1511 HUIZINGEN
tel 02/360 20 40

Kantooruren 9-12-15-18 (zaterdag 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

f ETRA

PVBA

V1^
JffiV

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM

^ ^ ^

Tel 03/457 23 89

Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren
Tel 09 32 41 81 09 08-81 09 29
Gastronomie m een groene oase
Diverse forel spec en streekgerechten
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwennbad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking
San Martino waar Vlamingen thuis zijn!

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, TERNAT
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

rmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

NIETTEGENSTAANDE VEEL POLITIEKE TEGENWIND
ZIJN VLAAMS-NATIONALISTEN STEEDS WELKOM

QgoJi^m 3?98-s-(h^i''envcem
Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

IN RUSTOORD WINDEKINDS
LANGE HEERGRACHT 61-63
2800 MECHELEN
Voor meer informatie l<an U steeds terecht bij nnevr. Deboes of Mr.
Diericl< op telefoonnr.: 015/21.06.05.
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WEDERWOORD
De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand In,
evenals scheld- en smaadbrleven. De andere publiceert zij,
naarglang er plaats beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te
korten en persklaar te maken
zonder de essentie van de inhoud te veranderen. Brieven
worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt In
een iezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.

GRAAG NAAM
EN TOENAAM!
Met verbijstering stellen we vast dat aflevering 3 en 4 van de reeks over de repressie
door M. De Wilde, van het scherm afgevoerd
werden.
Vorige vrijdagavond zaten duizenden geinteresseerden tevergeefs voor de beeldbuis. M. De Wilde, sedert jaren vergroeid met
dit stuk van onze geschiedenis heeft getracht een objektief beeld te brengen, ook
over de repressie. De aflevering over de
Oostfronters en het gerecht, mag niet meer
op het scherm, misschien in een gekuiste
versie, op latere datum.
Deze laag-bij de grondse, regelrechte censuur toont duidelijk aan dat sommige personen ergens met een ,,ongerust geweten"
zitten en 50 jaar na data nog niet willen dat
objektieve berichtgeving geschiedt!
Hiermee wordt nog maar eens duidelijk dat
de repressie laf-medogenloos en bewust
anti-Vlaams was. Er is geen enkele objektieve reden om deze uitzendingen af te voeren.
We hopen dat de BRT, in de persoon van
de administrateur generaal Cas Goossens,
klare wijn schenkt en een duidelijk antwoord
geeft op deze vraag waarop Vlaanderen
recht op antwoord heeft:,,Onder welke druk
van hogerhand en waarom werd het programma afgevoerd? Graag naam en toenaam!".
IJzerbedevaartkomitee,
Gewest Maaseik

Terecht. Indien we alle Vlaams-nationalisten
er maar eens van konden overtuigen dat ze
zelf aan Vlaamse beweging kunnen doen
door hun rechten gewoon op te eisen.
Maar niet alleen Brabanders kunnen werken aan het schoonmaken van het taaimilieu
in hun streek. Heel Vlaanderen kan daar aan
meewerken. Wij hebben zelf een kampanje
opgezet vanuit Antwerpen om Delhaize te
dwingen in héél Vlaanderen respekt op te
brengen voor de Nederlandse taalhomogeniteit. Velen hebben Delhaize aangeschreven
en het lijkt erop dat deze bijzonder koppige
warenhuisketen de boodschap begint te begrijpen. Er bereiken ons berichten uit
Vlaams-Brabant dat de tweetalige folder bij
hen verdwenen is. We blijven het dossier
opvolgen.
Daarom deze oproep aan Vlamingen, ook
buiten Vlaams-Brabant, om hierin aktief te
zijn. Doe dat individueel of schakel je in in
onze aktie (het volgende ,,slachtoffer" staat
al klaar). De Vlaamsbrabanders (dus ook
Brusselaars) vraag ik graag ons zoveel mogelijk informatie door te spelen omtrent reklamevoering in hun streek. VVB-sekretariaat: Baron Dhanislaan 20,2000 Antwerpen
(03/216.45.24). Samen krijgen we VlaamsBrabant weer Vlaams!
Peter De Roever,
alg. VVB-voorzitter
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Als ongebonden nationalist heb ik de VU
herhaaldelijk gegispt. Ik kan niet akkoord
gaan met de VU-opties ten aanzien van
Brussel, de Rand, Brussel als Eurohoofdstad, de faciliteiten of de franstalige voogdij
over Voeren. Maar voor haar missie in Libye
wil ik de VU openlijk feliciteren. De elektorale
elementen neem ik er maar bij.
Ik heb twee redenen voor mijn felicitaties.
Ten eerste: het plots opduiken van de
Belgische diplomaat Hollants van Loocke,
kennelijk op last van Eyskens himself, bewijst zonneklaar dat „België" Vlaanderen
het buitenlands licht niet in de ogen gunt. Dit
toont de onverenigbaarheid van „Vlaanderen" en „België". Klaarblijkelijk mocht de
VU-missie geen zelfstandig diplomatiek sukses boeken, noch de ruimte krijgen om in het
buitenland naast „België" „Vlaanderen" te
plaatsen. Dat bewijst dat we die ruimte
moeten nemen. De VU-zet was dus de juiste.
Ten tweede: alvast één van Vlaanderens
politieke vijanden, de belgicist en Europanationalist Mark Eyskens heeft het masker
moeten afwerpen.
Goed werk!
Jaak Peeters, Olen

BESTELBON

ï
Hugo Schiitz
GEDAAN MET TREUREN EN ZEUREN
Naam:
Straat en nummer:
Postnummer:

Gemeente:

bestelt hierbij
door de auteur gehandtekende eksemplaren van ,,Gedaan met
treuren en zeuren" aan 295 fr. (Verzendkosten inbegrepen) en stort het bedraq OD
WIJ-rek. 435-0259701-15.
Datum:

Handtekening:

DE DADEN
De brief van F. uit Brussel (WIJ, 14 dec. j.l.)
was me uit het hart gegrepen. Hij roept op
om zelf iets te doen aan de brievenbusfolterende tweetalige reklame in Vlaams-Brabant
en de Franstalige in Brussel. ,,Geen woorden, maar daden!", zo eindigde zijn brief.

FELICITATIES

Terugsturen aan:
Redaktie WIJ
Barrikadenplein 12
1000 Brussel.
(Het boek wordt enkel toegestuurd na betaling)
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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

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07
Maandag gesloten
Rustieke sfeer

JfoM

^

SL
(091) 60 26 27

M

NELEKOUTCR 13 — 9620 ZOnEGEM

TEHUIS ALLER VLAMINGEN

Streekbieren - Snacks - IJs - Wafels Pannekoeken
Sfeervol trelnmeubllalr - Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9930 SLEIDINGE
Tel.: 091/57 68.46. - Zat en zond gesloten

Caf^ Zj*i

kUnsUrytnua 3 3Ó90 hm

RODE EN WITTE WIJNEN
TYPE PORTO (rode en witte)
TYPE CHERRY
TYPE CHAMPAGNE

VLAAMS HUIS
'DE ROELAND'
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis

^

HOOFDVERDELER KAAPSE WIJNEN

Drank- en spijshuis
Open van 11 tot 01 uur
St.-Kwintensberg 48 - 9000 Gent
Tel. 091/25.16.56

Banketbakkerij

Uoerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill
Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-I^artens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruitoften en banketten
O vereinde 8 AS
011/65.73.05 - 65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
banketbakkerij
R. DE BEULE
Heirbaan 53
2730 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98

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

SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room

Hostellerie

Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek

ygte««
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fijne Franse keuken è la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en Aangepaste menu s
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogeli|kheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007

Spaar en win.
5 autowaardebons van SOO.OOOfr.
20.000 Subito-abonnennenten.

Beter met de bank van hier.

