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SIEMENS

Aqualifting, de schoonheidskuur
van Siemens voor uw linnen

Aqualift, de uitvinding van
Siemens luidt een nieuw wastijdperl< in: het linnen dirigeert
voortaan de wasmachine.
De revolutionaire trommel
besproeit het linnen met net
voldoende water en zeep.
Zo wordt het linnen héél zacht,
tot in de kleinste vezel ge-aqualift.
Tevens past het waterniveau zich
automatisch aan het gewicht en
het absorptievermogen van het
wasgoed aan.

Met dit nieuwe systeem bespaart
Siemens op magistrale manier
tijd, energie, water en detergent.
Zelfs linnen opfrissen in 30 minuten is voortaan mogelijk!
Op de zachte aqualifting volgt het
progressief droogzwieren met intervals. Met tussenpozen wordt
het linnen herschikt in de trommel zodat het niet door rekken
of wringen beschadigd wordt.
Het komt bijna kreukvrij tevoorschijn. Dringend gaan strijken is
niet langer een must!

Onze voorsprong geeft
u meer tijd om te leven

EERST DIT

GEEN UNITAIR EUROPA

T

ERWIJL Frans Grootjans in alle stilte het staatshoofd informeert en de binnenlandse politieke
wereld verder de wonden likt draait Europa op
volle toeren. Verleden week waren in Straatsburg
delegaties van Europese regio's samen om zich te
beraden over hun toekomst in de EG-strukturen
en begin volgende week komt de Top van Maastricht aan de beurt, daar moet blijken hoe veel
pluimen de centraal bestuurde staten van hun
macht willen laten.
Want zoveel Is duidelijk: de vrees om van het
toekomstige Europa een nieuwe staat-natie te maken is niet
gering. Ons moet men niet overtuigen dat het gevaar bestaat
dat tot de laatste snik zal gepoogd worden een sterk
gefederalizeerd Europa te verhinderen. Maar de Vlaamsnationalisten hebben niet generaties na mekaar geijverd voor
een federaal België om morgen een unitair Europa boven het
hoofd te krijgen.
De Belgische delegatie reist naar Maastricht op een ogenblik dat er geen parlementaire kontrole kan uitgeoefend
worden, haar beslissingsruimte is dus beperkt. Het is opletten
geblazen!
Martens en Co moeten zich in Maastricht enkel laten leiden
door de slotverklaring van de Konferentie van de Regio's van
Europa zoals zij verleden week in
Straatsburg werd goedgekeurd.
Want de Europese Unie zal, geleerd
door de evolutie van de volkeren in het
hele kontinent, geen unie zijn van staten zoals zij door brute macht, bloed en
tranen werden afgelijnd, maar een unie
van natuurlijke regio's zijn.
Vanuit ons federalistisch gedachtengoed kan enkel een unie aanvaard
worden waarin de regio's een kernrol
spelen, de lidstaten aan beslissingsmacht inboeten en de Europese Unie
een door het EP kontroleerbare Raad
van ministers krijgt.
De Top van Maastricht dreigt er een
van de gemiste kans te worden wanneer aan de regionale
verzuchtingen niet voldaan wordt. Regio's zoals de onze, de
Waalse en de Duitse Lander, die reeds reële bevoegdheden
hebben, worden niet op hun waarde geschat. Dit geldt zowel
voor het statuut van de regio's als voor de toegang tot het Hof
van Justitie.
Omdat sommige regio's ekonomische uitschieters zijn, of
dat niet zijn, zijn ze blijkbaar alleen interessant om er over te
praten, de regio's zijn ook en op de eerste plaats sociale en
kulturele entiteiten die Europa ma/cen. Wie aan een Unie
denkt kan dat niet anders dan met het Kommunautaire
Handvest voor de Regionaiizering in de hand. Dit dokument,
dat reeds in 1988 door het EP werd aangenomen, geeft een
gedetailleerde regeling over interregionale grensoverschrijdende samenwerking binnen de EG en de deelname van de
regio's in de besluitvorming.
Als borg om de eigenheid en de belangen van de regio's te
verzekeren moet zo snel mogelijk een Senaat van de Regio's
opgericht worden. De voorgestelde wijziging van het artikel in
het EG-verdrag dat de daadwerkelijke deelname van de
regionale vertegenwoordigers mogelijk maakt is een mooi
vooruitzicht. Het voorziene Komitee van de Regio's is een
goede zaak, maar vergt de noodzaak dat het samengesteld is
uit regionale verkozenen én niet uit naamloze ambtenaren,
het Komitee moet bovendien ook nog geraadpleegd worden
voor alle EG-voorstellen die betrekking hebben op de regio's.
De overdracht van de bevoegdheden van de Lidstaten naar
de Unie vergt een grotere demokratische kontrole. Dat dient
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op de eerste plaats te gebeuren door het Europees parlement
zelf. Aan dat ,demokratisch tekort' moet zo vlug mogelijk een
einde komen.
Het Europese burgerschap is een fraai klinkend begrip
maar moet dan wel goed begrepen worden, het geeft voordelen aan de burger maar draagt ook verplichtingen in zich. Het
recht om via verkiezingen aan het plaatselijk beleid deel te
nemen is mooi maar de eigenheid, de taal en de kuituur van
de gaststreek dienen te worden gerespekteerd. De toestand
in Brussel en Vlaams-Brabant noopt tot voorzichtigheid en
bescherming. Wie wil meespreken in het beleid moet de
vereiste taalkennis bezitten en ook delen in de lasten. De
regio in kwestie, dus ook de Vlaamse!, beschikt over het
laatste woord terzake. En aangezien zo'n voorstel door alle
lidstaten unaniem moet aanvaard worden moet dus ook
rekening gehouden met zo'n standpunt. Er is dus geen ruimte
om over een eigen alternatief te onderhandelen.
Wie Europese eenheid zegt denkt onmiddellijk aan gelijkschakeling van kuituren en dat is een probleem waar de
komende Top het nog even moeilijk mee zal hebben. Men wil
van kuituur en onderwijs een EG-bevoegdheid maken, maar
de geruststelling dat met de regionale verschillen rekening
zal gehouden worden is voor ons onvoldoende. Helemaal
onvoldoende is de onduidelijkheid over het vrijwaren van de
,kleine' talen. De kulturele verscheidenheid is de grootste rijkdom van
Europa, de volkeren moeten hier hun
volledige originaliteit kunnen uitleven
zonder dat er van bovenuit wordt tussengekomen, anders worden deze volkeren in hun bestaan bedreigd. Het is
duidelijk dat raken aan dit beginsel de
deur openzetten is voor een monokultuur die een gelijkschakelende verarming tot gevolg zal hebben.
De Top van Maastricht zorgt ook
voor gekibbel over een al dan niet
gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en één Europese munt. Uit
die problematiek is men nog verre van
uit. Voorstellen over een eigen legermacht of deel blijven van
de NAVO staan lijnrecht tegenover mekaar. En hoe wordt de
neutraliteit van een lid als Ierland opgelost? Moet de Europese onmacht inzake konflikten als dit in Joegoslavië nog langer
gedragen worden? Wat wordt er Europees voorzien om de
wapenhandel aan banden te leggen?
En dan is er nog het sociale Europa, of liever het gebrek er
aan. Euro-nationals sluiten arbeidsovereenkomsten boven de
hoofden van de werknemers. Maar wie kijkt er op toe? Zeker
de verkozenen niet...
De Top van Maastricht kan een stap betekenen, volgens
Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke eerder een
tussenstap. De komende federale en regionale regeringen
van dit land zullen vrij vlug gekonfronteerd worden met e ^
nieuwe situatie. Zij en de vernieuwde politieke frakties in de
parlementen zullen standpunten moeten innemen die bepalend zijn voor onze toekomst.
De wisselwerking tussen de regionale demokratie en de
supra-nationale instellingen is enkel mogelijk door een federalistisch samenleven, want de eenheid van Europa zal pas
mogelijk zijn in verscheidenheid. Laat de regio's beslissen
over wat ze zelf van uit hun eigenheid aankunnen en laat ze in
grotere gehelen samenwerken om grensoverschrijdende
vraagstukken op te lossen.
De VU Vlaamse Vrije Demol<raten stelt en handhaaft deze
ziens- en werkwijze voor dit land en voor Europa.
Maurits Van Liedekerke
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Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke
legt
uit
waarom de EG-top van Maastricht zo belangrijk is.
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Frans Grootjans kreeg als informateur de opdracht de mogelijkheden voor een nieuwe
regeringskoalitie af te tasten.
Zijn kimspel zal waarschijnlijk niet
veel rezultaten opleveren.
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'^®* gebeurt niet elk jaar
^^^ het Verdrag van
Rome gewijzigd zal worden. Zullen de regio's er
na de EG-top van Maastricht beter
voor staan ?
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Op 27 november overleed VU-eresenator dr.
Robert Roossens.
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^ W Twee elkaar wonderwel
g aanvullende Europaliaf
tentoonstellingen lopen
nog tot 15 december. Via
Orientalis en Van Goa tot Lissabon
gaan bovendien door in Brusselse
bankinstellingen, op wandelafstand.
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Het Mozartjaar loopt op
^ 1 z'n laatste benen. Het
^
tijdschrift
Vlaanderen
luidt met een intrigerend
Mozartnummer het feestelijk jaar
uit.
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Wie zich interesseert voor
de mythen en sagen van
oude volkeren heeft aan
Anthony Horowitz een uitstekende gids.
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Er zijn in dit land nog een
aantal streken en mensengroepen die er blijkbaar een andere mening
op nahouden dan de doorsnee kiezer. Een overzicht van de dissidente
kiesrezultaten, per streek en per
partij.
4
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^'^'^erlecht hoort bij de
laatste 8 in de Beker van
landskampioenen.
Zij
spelen voor het eerst een
mini-Europese kompetitie. Maar is
dat voor het voetbal wel zo'n goede
zaak?
(omslagfoto R. Szommer)

DOORDEWEEKS

FEDERAUZERING SZ
Volgens prof. Herman Deleeck, die de
geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië
in de SZ in l<aart bracht, is een volledige
splitsing van de sociale zekerheid onverantwoord. De verschillen in de SZ tusen Vlaanderen en Wallonië situeert hij vooral aan de
kant van de inkomsten. Het verschil in uitgaven voor gezondheidszorg blijft beperkt tot
ongeveer 3,5 miljard frank. Maar aan de
inkomstenzijde bedraagt het verschil honderd miljard. Dit komt omdat in Vlaanderen
de tewerkstelling en het produkt per hoofd
hoger ligt dan in Wallonië, en het is op die
bazis dat de bijdragen berekend worden.
Denken dat de Vlamingen na de volledige
splitsing die honderd miljard niet meer zouden moeten betalen en dat daarmee veel
problemen opgelost zullen zijn, is al te simpel, meent Deleeck.
Want een volledige splitsing zou de doodsteek betekenen voor het Waalse sisteem
van gezondheidszorg. Dat zou onrechtvaardig zijn, het gaat immers om de werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen, de invaliditeitsvergoedingen, kinderbijslagen,... allemaal uitkeringen waarop de Waalse werknemers in het verleden afhoudingen op hun
destijds hogere lonen hebben betaald.
Bovendien zijn de grote sociale organizaties, omwille van de doelmatige werking van
het sisteem, voor het nationaal houden van
de SZ. Zij hebben recht van spreken omdat
zij, en niet de staat of de privésektor de
dragers zijn van de SZ. Volgens Deleeck
kunnen de politici slechts zeer gedeeltelijk
het recht opeisen om daar anders over te
beslissen.
De volledige splitsing zou bovendien het
einde van de Belgische sociale, ekonomische en monetaire unie betekenen. Dat staat
haaks op de Europese eenmaking en zou
volgens Deleeck chaotische gevolgen hebben. Deleeck ziet een gedeeltelijke federalizering wel zitten. Dan zouden Vlaanderen en
Wallonië meer bevoegdheden krijgen om
een eigen beleid te voeren, bvb. in de gezondheidszorg, maar zou de financiering
vanuit de bijdragen nationaal blijven gebeuren. Deleeck waarschuwt ervoor dat de Vlamingen moeten oppassen als ze uiteindelijk
niet het deksel op de neus willen krijgen.

OEKRAÏNE
De Oekraïne heeft bij referendum beslist
om de Sovjet-Unie te verlaten. De kiezers
zeiden massaal ja aan de onafhankelijkheidsmotie die het door nationalisten beheerste parlement had voorgelegd. Sovjetpresident Gorbatsjoven zijn Russische kollega Jeltsin hadden nochtans gewaarschuwd
dat het vertrek van de Oekraïne uit de Unie
een ramp zou zijn.
Na de verkiezingen herhaalde Gorbatsjov
zijn waarschuwing, en breidde ze nog wat

In Bombay betoogden kinderen van prostituees op de Aids-dag. "Bescherm
onze moeders, gebruik een kondoom", zeggen ze. Verleden weekend werden
overal ter wereld manifestaties georganiseerd in het kader van de ziekte
waarvan genezing onmogelijk is.
(foto Reuter)
uit: het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heet
nu een ramp voor de wereld te zijn.
Die republiek is de tweede grootste van de
voormalige USSR. Ze wordt de graanschuur
van de Sovjet-Unie genoemd en telt ongeveer 50 miljoen inwoners. De Verenigde
Staten ontkenden de geruchten dat ze de
onafhankelijkheid van de Oekraïne onmiddellijk zouden erkennen. Polen deed dat al
wel, en Canada liet weten snel te zullen
volgen.
Bij de vrije presidentsverkiezingen in de
republiek Kazachstan, een van de weinige
die zich nog niet afgescheurd hebben van de
Sovjet-Unie, werd zoals verwacht de Gorbatsjov-gezinde hervormer Nazarbajev verkozen. Hij was de enige kandidaat.

KROATIË
De waarnemers van de EG in Kroatië
hebben in een geheim maar uitgelekt rapport
zeer zware kritiek geleverd op het Joegoslavische federale leger. Volgens de waarne-
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mers bestookt het leger dat door Servië
wordt gedomineerd, sistematisch burgerdoelwitten, zoals scholen, ziekenhuizen, muzea. Het Joegoslavische leger zou bovendien hele Kroatische dorpen platwalsen en
opzettelijk burgers ombrengen. De EG-waarnemers riepen de EG op tot selektieve
machtsontplooiing en inzet van geweld tegen het federale leger.
De oorlog gaat intussen verder. De Serviërs verzetten zich tegen de komst van VNblauwhelmen in de woongebieden van de
Servische minderheden in Kroatië. Ze mogen alleen op de grenzen bepaald door de
huidige frontlinies postvatten. Bovendien willen de Serviërs niet dat de Joegoslavische
miltairen zich bij de komst van de VNtroepen uit de Servische woongebieden
moeten terugtrekken.
Van haar kant schrapte de EG de sankties
tegen vier van de zes Joegoslavische republieken die volgens de EG het vredesproces
niet trachten te boykotten. De sankties blijven alleen gelden voor Servië en Montenegro, dat voluit de Servische kaart trok in de
burgeroorlog in Kroatië.
WIJ — 6 DECEMBER 1991
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STANDEN
CVP-jongerenvoorzitter
Caluwé heeft
geen schrik om heilige huisjes omver te
werpen. In het verleden liet hij zich al herhaaldelijk opmerken door (weliswaar voor
een CVP'er) gedurfde uitspraken. Na de
verkiezingen eiste hij nog het ontslag van
CVP-voorzitter Van Rompuy, van de brusselende (eerder krasselende) premier Marlens
en van durver-doener (eerder arrangeur) Dehaene.
En nu staat in het liberale Laatste Nieuws
te lezen dat Caluwé de standen binnen de
CVP (bvb. Boerenbond, ACW, NCMV) afgeschaft wil zien. Caluwé heeft niet alleen lef,
hij heeft ook voldoende gezond verstand om
in te zien dat de verzuiling één van de
oorzaken is waarom onze instellingen zo
kraken, dachten wij. Maar we hebben verkeerd gedacht.
Want Caluwé wil de standen niet afgeschaft zien omwille van hun overdreven invloed en macht op het beleid en hun daardoor fundamenteel ondemokratisch karakter
(de zuilorganizaties worden niet verkozen),
maar om louter opportunistische redenen.
We citeren: Het is goed voor een partij dat
ze goede l<ontal(ten heeft met verenigingen,
maar de lijstvorming en de samenstelling van
tiet partijburo mag niet van lien afhangen. In
onze ogen l<an een partij alleen worden
opgebouwd door de leden. Il< stel overigens
vast dat die standen samen meer leden
hebben dan wij kiezers. Dat wijst op een
gebrek aan doorstroming. Die verenigingen
zijn de klantenorganizaties van de CVP,
maar er loopt wat mis, want de klant kiest
voor een ander produkt.
Er is werk aan de winkel voor produktmanager Caluwé.

Minstens 25.000 landgenoten hebben te weinig geld om op een menselijke
manier te overleven en zijn dakloos. Volgens de hohderd jaar oude wet op de
landloperij zijn deze mensen strafbaar. Als protest tegen de verouderde wet en
tegen liet gebrek aan opvangcentra voor thuislozen organizeerden een 150-tal
welzijnswerkers en daklozen een sleep-in op het Brusselse Muntplein. (foto
VUM)
volgens Corne leidt zelfs de nu toegelaten
0,8 promille reeds tot motorische en mentale
stoornissen bij de bestuurders. Vooral jonge
bestuurders zijn kwetsbaar. Zij zijn minder

VERKEERSSLACHTOFFERS
Met de eindejaarsperiode voor de boeg is
ook de anti-alkoholkampanje op de weg van
start gegaan. Echte chauffeurs rijden alkoholvrij, luidt de nieuwe slogan die de feestvierders ertoe moet aanzetten om geen alkohol te drinken wanneer ze nog achter het
stuur moeten kruipen.
Deze week trokken de verantwoordelijken
van de spoedafdelingen in enkele ziekenhuizen aan de alarmbel. Volgens Het Laatste
Nieuws, dat zijn licht opstak bij het Universitair Ziekenhuis van Jette, had van de ongeveer 1.500 mensen die gewond waren geraakt bij ernstige verkeersongevallen en er
op de spoedgevallendienst binnengebracht
werden, één op twee meer gedronken dan
wettelijk toegelaten. In andere spoedafdelingen zou dit cijfer gelijklopend zijn.

LEOPOLDSORDE
Aan een 180-tal parlementsleden wordt bij
koninklijk besluit een nationale orde verleend. Ook heel wat VU-ers vielen in ae
prijzen. Onder hen André De Beul, Herman
Candries, André Geens, Patrick Allewaert,
Jean-Pierre Pillaert en Luk Vanhorenbeek
Van de voornoemden blijft na de verkiezingen alleen Candries in het parlement zetelen.
VU-voorzitter Jaak Gabriels wordt Officier
in de Leopoldsorde, senaatsfraktieleider Jef
Valkeniers wordt Grootofficier in de Leopoldsorde. Volgens De Standaard weigerde de
niet meer herkozen senator Walter Luyten de
onderscheiding die hem aangeboden wordt
door de Belgische staat.

Dr. Corne, hoofd van de urgentie-afdeling
in Jette, pleit voor een nuldrempel: wie rijdt
mag geen druppel alkohol drinken. Want
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BELBUS SUKSESBUS
In november hebben 274 reizigers gebruik
gemaakt van de splinternieuwe belbus, in de
Westhoek. Dat is gemiddeld 16 reizigers per
dag. Volgens de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn mag dit bemoedigend genoemd worden. De rezultaten overtreffen de
verwachtingen. De Lijn zal daarom in de loop
van volgend jaar het eksperiment uitbreiden
naar de regio tussen Veurne en Diksmuide.
Sedert half november kunnen de bewoners van het landelijk gebied tussen Roesbrugge-Haringe en Veurne gebruik maken
van de belbus. Ze moeten daarvoor telefoneren naar het groene nummer 11.36.63 en
worden dan opgepikt aan de halte in hun
buurt door een busje van het tipe Renault
Traffic dat plaats biedt aan 7 passagiers.
De meeste mensen bellen een of zelfs
meer dagen op voorhand om hun busrit vast
te leggen. Vooral bejaarden maken er gebruik van, gevolgd door kinderen en huisvrouwen. De prijs schommelt tussen de 35
en 90 frank, afhankelijk van de afstand.

KORTWEG
• Eric Gryp heeft Agalev verlaten omdat de groene paröj haar
standpunt over de Integratie van
migranten niet konsekwent genoeg heeft nagevolgd. Agalev
verkoos een immigrant van Marokkaanse afkomst niet te koöpteren als senator.
• Na ruim vijf jaar gevangenschap is de Amerikaan Joseph
Cicippio door zijn Libanese gijzethouders vrijgelaten. Een dag
later kwam ook Alann Steen vrij
en nog een dag later de Amerikaanse joernallst Terry Anilerson. Nu blijven nog twee Duitsers door pro-lraanse sjiieten in
Ubanon gegijzeld. De vrijlating
van Anderson zou nakend zijn.
• Omdat minister van Kuituur Patrick Dewael totaal onverwacht
de sinds 1936 in Vlaanderen georganlzeerde Vlaamse Poêasledagen niet langer te subsidiëren, zette het Poêziecentrum te
Gent deze aktlvttelten met eigen
inbreng verder. De Prijs van de
Vlaamse Poëzledagen (waarde
50.000 fr.) werd toegekend aan
Luuk Gruwez voor zijn bundei
Dikke Mensen.
• VU-kamerlid Hugo CoveUers
werd veroordeeld tot het betalen
van é é n firank morele schadevergoeding aan een gepensioneerde rijkswachtkolonel. Coveliers had in een interview verklaard dat onder zijn bewind wapens van de Diane-groep gestolen waren, en dat hij paarden was
gaan kopen In Ziild-Amerlka. Gepensioneerd kolonel Arseen Pint
ontkende alles. Toen de diefstal
getwurde was hij niet meer verantwoordeiljk voor de groep, en
In Zuid-Amerika was hij nog nooit
geweest.
• Jos Huypens werd in opvolging van Lou De Clerck hoofdredakteur van de Gazet van Antwerpen. Hu^>ens was reeds adjunkthoofdredakteur.
• David Duke, de voormalige
Klu Klux K/an-ietder die verslagen werd bij de goevemeursverkiezlngen In de Amerikaanse
staat Louisiana, gaat meedingen
naar de nominatie van de Republikeinse partij voor de komende
presidentsverkiezingen van '92.
Duke is o.m. oprichter van het
Nationaal Vert>ond voor het Welzijn van Blanken.

MAASTRICHT: DE TOP VAN
DE GEMISTE KANSEN?
Op 9 en 10 december aanstaande vindt in
Maastricht de halfjaarlijkse Top van
Staatshoofden en Regeringsleiders van
de EG plaats. Wij hadden een gesprek met
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke die de gebeurtenissen op de voet
volgt.
• Wat staat er eigenlijk te gebeuren op die
Top van Maastricht?
„De vorig Jaar opgestarte konferenties
over de totstandbrenging van een Europese
Politiel(e, Ekonomische en Montaire Unie
moeten er normaal hun beslag krijgen. Eigenlijk gaat het om een heuse staatshervorming op Europees vlak, want het Verdrag
van Rome van 1957 zou er in belangrijke
mate moeten worden aangepast.
Bedoeling is dat de huidige besluitvormingsprocedures worden gewijzigd tem/ijl
de Europese Gemeenschappen ook nieuwe
bevoegdheden zullen krijgen. Deze konferenties over de totstandbrenging van een
Europese Politieke Unie (EPU), en een Ekonomische Monetaire Unie (EMU) zijn onderhandelingen tussen de twaalf regeringen van
de EG-lidstaten. De regio's werden niet betrokken en wat mij betreft moet er nog heel Vandemeuiebroucke: „De top van
wat aan de ontwerpteksten gesleuteld wor-IWaastricht wordt een tussenstap.
Binnen 3 a 4 jaar zal het werk moeten
den. "
worden overgedaan."
• Uw algemene indruk is dus niet zo
positief?
„Alles laat uitschijnen dat Maastricht hele-worden naar een uitbreiding van het huidig
maal niet de grote stap voorwaarts wordt. aantal lidstaten. Nu al staat een aantal lanHet zogenaamde „demokratisch deficit" den van de Europese Vrijhandelsassociatie,
wordt niet gedicht. Integendeel: het Euro-zoals bv Zweden, te trappelen om lid te
pees Parlement, nochtans de enige recht-worden. De onderhandelingen worden dan
streeks verkozen Europese instelling, krijgt
alleen nog maar moeilijker!"
niet meer macht. In wezen blijft het een
adviesorgaan. De besluitvormingsprocedures worden nog uitgebreid. Van doorzichtig-• Welke zijn volgens u de knelpunten?
heid in de besluitvorming is helemaal geen „Laat me vooreerst vertellen dat het EP
sprake. Zeker de jongste weken zie je trou-bijzonder op zijn hoede is. Onze Institutionewens ook dat heel wat inhoudelijke punten, le Kommissie komt op 13 december te
Straatsburg onmiddellijk bijeen om de resulvooral op sociaal vlak, naar beneden worden
gehaald en dat alleen maar om Groot-Brittan- taten van Maastricht te bespreken en op 14
december volgt er reeds een plenair debat.
nië te plezieren.
Het is helemaal niet uitgesloten dat de ReVorige week nog woonde ik de tweede genboogfraktie de venNorping van de resulKonferentie van alle Europese regio's bij te taten van deze Europese Top zal vragen. We
Straatsburg. Haast alle Europese regio's hebben daar een aantal goede redenen voor.
waren er vertegenwoordigd door hetzij parlementsleden of regeringsleiders. De regiona- Eén. In het hoofdstuk over het burgerle dinamiek was er bijna lijfelijk voelbaar. Deschap van de EPU wordt geopteerd voor
vraag naar meer betrokkenheid van de regio- passief en aktief stemrecht voor EG-burgers
nale entiteiten in het Europese besluitvor- voor de Europese en de gemeenteraadsvermingsproces was er algemeen. In Maastricht kiezingen. Wij willen daar een hele reeks
wordt daarentegen wellicht geopteerd voorvoorwaarden aan verbinden: de streektaal
een minimum-oplossing... De Top wordt dus kennen, de plaatselijke belastingen betalen,
vrijwel zeker een tussenstap. Binnen 3 è 4 voldoende lang in het kiesgebied verblijven.
jaar zal het werk moeten worden overgedaan. Dat is dus echt tijdverlies want op dat
(lees verder biz. 15)
moment zullen er al duidelijke stappen gezet
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PERSSPIEGEL
Met wat terugblik van meerdere
dagen laten we enkele gekende
kommentatoren over het verkiezings»ebeuren aan het
woord. En wat denkt men bij
onze „Dietse broeder" over het
gebeuren in ons Vlaams wereldje? Ondertussen zal het
fundamenteel probleem van
het volksnationalisme een oplossing moeten krijgen. Dat bewijst opnieuw het onafhankeHjkheldsreferendum in Oekraïne, en de blijvende tragiek in
Kroatië.

De Standaard
Manu Ruys vraagt blijvende aandacht
voor de verhouding Viaanderen-Wallonië
en is bekommerd voor het Vlaanderenbeeld in Nederiand.
„Waarom wordt er plots gezwegen over de
verhouding tussen Vlaanderen en Wallonië?
De vervreemding blijft nochtans toenemen.
De zege van Ecolo bewijst dat Wallonië
verder verlinkst. De winst van het Blok en
van ROSSEM, dat spijts het anarcho-kapitalisme van zijn stichter vooral rechtse kiezers
heeft verleid — radikaal links stemde Regenboog of PvdA — duidt op een andere trend in
Vlaanderen.
Ontgaat het onze politici dat de Waalse
leiders de verrassing zijn te boven gekomen,
arroganter dan ooit spreken en neerkijken op
het „fascistisch-racistische Vlaanderen"?
(PSC-voorzitter Deprez op RTBf: „Wij moeten nu verstand opbrengen voor twee").
En wat met de recente opening naar Nederland? Gebrekkig geïnformeerde Nederlandse kranten — NRC-Handelsblad ha"b het
over de Vlaamse vrijzinnige demokraten van
de VU — zien Vlaanderen in een bruin
moeras verzinken. Laat men de verkeerde
interpretatie onbeantwoord, zodat de kanalen naar het noorden dichtslibben?"

kiezen, maar omgekeerd wel. Dat is op 24
november dan ook gebeurd. De tenoren van
de huidige politieke klasse hebben onze
demokratietot het uiterste beproefd. Daarom
dienen ze konsekwent af te treden en de
Wetstraat aan anderen over te laten. Als ze
zich thuis geoefend zullen hebben in de
ouderwetse deugden van goedheid, waarheid en schoonheid, mogen ze proberen
terug te komen."

Plet Plryns die jarenlang In Nederland
joernallst was en er een gunstig Vlaanderenbeeld zag evolueren maakt zich hierover ook zorgen in zijn artikel onder de
titel „Denkend aan Holland".
„Maar vooroordelen hebben een taai leven. Aan Vlaamse kant stak het partikularisme opnieuw de kop op. De weerzin van een
aantal Antwerpenaren tegen de Marokkaanse medemens wordt slechts geëvenaard
door hun fobie voor Hollanders die op zondagochtend tegen hun katedraal plassen. De
hooggeleerde professor sociolinguïstiek Kas
Deprez meent te weten dat „de overgrote
meerderheid van de Vlamingen het gekwek
van de Hollanders verafschuwt"? Vlamingen
moeten met een bic schrijven en niet met een
balpen, ze kopen hesp bij de beenhouwer en
niet bij de slager. En in Nederland ging het
vingertje weer omhoog: Vlamingen praten
niet alleen krom, het zijn ook nog racisten.
Door de verkiezingsuitslag van 24 november
wordt die parti pris opnieuw gevoed."

De voorzitter van de CVP-jongeren Ludwlg Caluwe anallseert zijn eigen partij en
bredere mistoestanden In de politiek.

Frans Verleyen relativeert een aantal
van de te snelle uitroepen van de gevestigde politlekers en onder de titel „en nu
naar huls" raadt hij hen aan zich wat
fundamenteler te gaan bezinnen.
Het komt de afgestrafte politici goed uit, de
gedegouteerde landgenoot, ja zelfs de schrijver van het Burgermanifest een rechtse populist te noemen. Jammer voor hen en hun
onvrede kunnen zij niet een andere burger

Het dienstbetoon leidt tot een afhankelijkheid, die zij niet meer pikken. Men mag van
een recht geen gunst maken! Wat de pers en
het Vlaams Blok betreft, zeg ik alleen: deze
partij is niet gemaakt door de media, zij ligt
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Het overdonderend „ja" voor de onafhankelijkheid van de Oekraïne ontlokt
Custers de beschouwing, dat deze gang
naar zelfstandigheid onstuitbaar Is maar
In goede banen moet geleld worden.
,,Het percentage dat voor de onafhankelijkheid koos, is zo groot dat men moet
besluiten dat zelfs de grote Russische minderheid in de Oekraïne — met op kop de
volledig gerussificeerde hoofdstad Kiev —
liever in een onafhankelijk Oekraïne wil wonen dan in een Sovjetunie onder leiding van
Gorbatsjov. Ook de Krim, waar de oorspronkelijk Tataarse bevolking vervangen werd
door Russische kolonisten, sprak zich uit
voor afscheiding van de Sovjetunie.
De bereidheid van het Westen om de
Oekraïne internationale erkenning te geven
is veel groter dan destijds voor de Baltische
landen of voor de Zuidslavische republieken
die eveneens via algemene verkiezingen en
een referendum tot de onafhankelijkheidsverklaring kwamen. Kleintjes zoals de Esten
of de Slovenen kan men nog over het hoofd
zien. Zij leggen toch geen gewicht in de
schaal. De stem van miljoenen mensen kan
men echter niet negeren."

HET LAATSIE NIEUWS LE SOIR
„Een wortel kan pas schieten als er grond
is. Ik kon tegen aanhangers van Van Rossem
niet zeggen dat hij een oplichter is, want zij
repliceren onmiddellijk dat alle politici de
grote oplichters zijn. En hoe kunt ge nu een
dergelijke konfrontatie aangaan wanneer ge
dossiers onder de neus krijgt geschoven in
het soort van Walid Khaled, de Bende van
Nijvel, of de zaak Ramboer? Dat komt dan
nog bij de kritiek dat er te veel ministers zijn
en dat iedereen zegt de regering te zullen
inkrimpen, maar het niet doet. Ook de jongeren stellen vast dat zij alleen wat kunnen
bekomen als ze een politieker kennen.

Knack

overigens slecht in de pers en heeft geen
dagblad dat haar ideologie schraagt.
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Zoals voor de Koerden men het beginsel
van de niet-inmenging In binnenlandse
aangelegenheden even opzij zette begin
dit jaar, wordt het hoog tijd hiervoor ook in
Kroatië te durven opkomen.
„Niet minder vreemd en ons meer nabij
dan de ramp die de Koerden van Irak trof in
de lente moet men bij het lijden van Kroaten
en Serven het recht van inmenging om
humanitaire redenen toepassen dat men in
het land van Saddam Hoessein heeft toegepast en dat de internationale gemeenschap
in regels tracht te gieten. .../...
Welke de voorwendsels ook zijn van de
ekstremisten van de twee kampen om hun
kwellend optreden verder te zetten en waardoor de wereld mee zijn onverschilligheid
kan verantwoorden, de bevolking van Kroatië heeft recht op dringende bescherming. Zij
is slachtoffer van tegelijkertijd wisselende
berekeningen van zijn leiders en van wat
duidelijk wordt genoemd de brutale agressie
van een superieure macht."

WETSTRAAT

HET KIMSPEL
VAN GROOTJANS

H

ET zijn droevige dagen voor
Wetstraat-joernalisten. De nieuwe Kamer en de nieuwe Senaat
zijn nog niet ingezworen. De
traditionele partijen likken de
wonden en hullen zich in stilzwijgen. Frans Grootjans, liberaal minister van staat en door
de koning belast met de moeilijke opdracht van informateur, wil
in volslagen mutisme (volgens
Van Dale: stilzwijgen; (geneesk.) toestand
van niet-spreken die niet berust op een
absoluut onvermogen, maar op een nietspreken-willen) aftasten met welke partijen
er een volgende regerlngscoktail gemikst
kan worden. Grootjans zal alleen verslag
uitbrengen bij zijn opdrachtgever, en Boudewijn kennende, is het weinig waarschijnlijk
dat er van dat verslag iets bekend wordt.

BLOK IN AFZONDERING
Blijft er voor de pers alleen nakaarten over
die zwarte zondag, of nieuwkomers van Rossem en Vlaams Blok ten tonele voeren. Het
vijftal Blokkers dat maandag op een perskonferentie de verkiezingsrezultaten analizeerde, mocht dus bepaald niet klagen over de
belangstelling van de media.
Er is gelukkig maar geen sprake van dat
het Vlaams Blok in de media (nog langer)
geboykot zal worden. Integendeel, het
Vlaams Blok zou wel eens kunnen zweten
onder de hete lampen en hevige flitslichten,
want in persmiddens geldt vooral dat je wat
moet te zeggen hebben vooraleer je (tenminste in de neutrale pers) aan het woord mag
komen.
Iets te zeggen hebben, dat was op de
eerste perskonferentie van het Vlaams Blok
na de memorabele verkiezingsoverwinning
niet bepaald het geval, zo verklaarde radiojoernalist Bouveroux. En de toekomst zal
wellicht geen verbetering brengen. Zelfs in 't
Pallieterke, op haar partijblad na het enige
blad dat het Vlaams Blok welgezind is, werden ernstige vraagtekens geplaatst bij de
kwaliteit van de nieuwe Blok-verkozenen.
VB-voorzitter Dillen wordt er de raad gegeven om met zijn poulains in afzondering te
gaan in opeenvolgende seminaries. Aan één
seminarie zullen de meeste nieuwe Vlaams
Blok-parlementsleden inderdaad niet genoeg hebben. Het Antwerpse weekblad geeft
het voorbeeld van oud-VMO-leider Buisseret, van wie hoofd redakteur Jan Nuyts zelf

Een archieffoto van Grootjans en premier Martens. De leans dat deze laatste
nog ooit een regering zal leiden, is vrijwel onbestaande.
(foto Photo News)

Het heeft koning Boudewljn behaagd om de liberale minister
van staat Frans Grootjans te
belasten met een informatieopdracht. Aan de diskretie
waarmee hij te werk gaat vaK te
merken dat Grootjans zijn opdracht zeer ernstig neemt: er
lekte nog bijna niets uit van de
informatie die hij reeds vergaarde. Hij vroeg al wat partijprogramma's op, tastte wat lange tenen af en observeerde enkele driftige baltsen. Het rezultaat van zijn kimspel zai echter
in de mist van Laken blijven
hangen.

zegt dat hij er nooit een groot licht in heeft
gezien. Geen kwaje jongen, Buisseret, voor
zover ik hem ken, schrijft Nuyts, maar niet
van het nivo om in de praatbarak ernstig
genomen te worden. Tja, als je als vers
verkozene in je bevriende pers al zo diep

gekraakt wordt nog voor je je mond hebt
opengetrokken, kan je er maar beter vier jaar
lang het zwijgen toe doen.
Nu, het zullen zeker en vast niet de Blokkers of de Rosssems zijn die straks de lakens
zullen uitdelen in de te vormen regering.
Daarvoor kan Grootjans alleen terecht bij
partijen die meer in hun mars hebben dan
roepen aan de zijlijn of inspelen op een
algemeen gevoel van mistevredenheid over
de werking van de demokratie en over de
aanwezigheid van vluchtelingen en migranten.

ROGD-BLAUW-GROENf
Louter rekenkundig heeft Grootjans vele
mogelijkheden om aan een meerderheid te
geraken. De eenvoudigste is de roomsrode
koalitie, CVP-SP-PS-PSC. Maar de CVP wil
niet het initiatief nemen om de politieke krisis
te ontwarren, verklaarde haar voorzitter Van
Rompuy. Waarmee hij bedoelt dat de Vlaamse kristendemokraten eerst nog een beetje
de kat uit de boom willen kijken.
Volgens sommigen zou de CVP zelfs de
taktiek van de verrotting willen bovenhalen:

ï>
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vorming van de staat naar konfederaal model, op bazis van de volgende principes:
tweeledige besluitvorming op konfederaal
vlak (overheveling van zoveel mogelijk bevoegdheden naar de deelgebieden), aanvaarding van het principe van niet-inmenging
(splitsing Brabant, geen stemrecht voor
Franstalige raden aan Franstaligen die in
Vlaanderen wonen), uitbreiding van de
Vlaamse waarborgen in Brussel naar het
gemeentelijk nivo, herziening van de solidariteitsmechanismen (met een belangrijke federalizering van de sociale zekerheid). Voor
minder doet de VU het niet, zodat ook de
formatie rooms-rood-groen-VU niet erg waarschijnlijk is.
De VU is wel bereid om onder bepaalde
voorwaarden vanuit de oppositie mee te
werken aan de verdere omvorming van de
staat. De VU Vlaamse Vrije Demokraten zou
het immers onverantwoord vinden om de
staatshervorming onafgewerkt te laten. Gewoon al om het demokratisch deficit te verminderen is bvb. de afschaffing van het
dubbelmandaat een dringende noodzaak.
Werd Walter Luyten ook al bij informateur Grootjans geroepen? Neen, de foto
werd enkele jaren terug genomen op een 11 juli-viering..
(toto oann)
de andere partijen eerst wat laten aanmodderen, zodat duidelijk wordt dat ofwel een
regering zonder de CVP geen lang leven
beschoren is, ofwel dat zo'n regering gewoonweg niet geformeerd kan worden, en
men noodgedwongen toch bij de knstendemokraten terecht moet om de chaos te vermijden. De benoeming van Grootjans tot
informateur is volgens deze stelling slechts
een intermezzo om te bewijzen wat te bewijzen was: zonder CVP lukt het niet.

KLASSIEKE TRIPARTITE?
Een regering zonder de CVP is nu eenmaal met eenvoudig te vormen, zoveel is
duidelijk. Grootjans was volgens bepaalde
bronnen de haalbaarheid van een roodblauw-groene koalitie aan het onderzoeken.
Afgezien van de programmatonsche kloof op
socio-ekonomisch vlak tussen liberalen enerzijds en socialisten en groenen anderzijds,
staat ook het gebrek aan Vlaamse meerderheid van zo'n koalitie haar formatie in de
weg. Om nog, zoals De Morgen opmerkte, te
zwijgen van de vraag welk migrantenbeleid
een regering waar Beysen naast Vogels in de
kabinetsraad zit zou uitstippelen.
Ook de klassieke tripartite (rooms-roodblauw) lijkt op het eerste zicht weinig realistisch. Grootjans zelf verklaarde reeds (weliswaar toen hij nog met tot informateur benoemd was) dat hij van deze formule geen
voorstander is. De jongste tnpartite waren de
twee kabinetten Leburton, die samen van 26
januari 7 3 tot 25 april 74 standhielden.
De hermnenngen aan deze onzalige kabinetten zijn met van aard om de goede oude
tijd op te hemelen. Deze regering onder
leiding van de Nederlandsonkundige Lebur-
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ton werd gevormd uit vrees voor nieuwe
verkiezingen, waarbij de traditionelen wel
eens de tweederde meerderheid zouden
kunnen verliezen om de grondwet te hervormen. De kommunautaire kopzorgen hadden
immers in de voorgaande jaren reeds serieus
geschommeld in de rangen van CVP en
BSP. De drieledige regering werd de laatste
kans genoemd om de grondwetsherziening
van 1970 te voltooien. Naast de gewestvorming was het de tijd van de oliekrisis, het
RTT-schandaal en vooral de Ibramco-affaire,
die uiteindelijk tot het ontslag van de regering zou leiden.
Pikant detail: hoewel daartoe nog pogingen ondernomen werden (onder impuls van
de toenmalige CVP-vice-premier Tindemans) slaagde men er wegens het verzet van
de PSC toen niet in om een verklaring tot
grondwetsherziening op te stellen. Het nieuwe parlement zou dus niet als konstituante
kunnen optreden,
Dit kan nu wel, maar of er een regenng met
een tweederde meerderheid gevormd kan
worden, is hoogst twijfelachtig. De Gazet van
Antwerpen zette alle eventueel haalbare
(zonder Vlaams Blok of Rossem dus) formule's op een rijtje, en kwam tot een totaal van
dertien, waarvan slechts twee met tweederde meerderheid, nl. de klassieke tnpartite
(die op bitter weinig entoesiasme kan rekenen) en rooms-rood-groen aangevuld met de
VU Vlaamse Vrije Demokraten.

MET OF ZONDER VU?
Wat de VU betreft, zal deze partij pas aan
een regeringsdeelname denken op bazis van
de prioriteiten die vastgelegd werden op het
Biezonder Partijkongres van Leuven van half
oktober. Deze prioriteiten betroffen de her-
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Natuurlijk maakt een deftige staatshervorming buiten de regering om veel minder kans
om ooit het daglicht te zien. Om dit te
illustreren kunnen we terug venwijzen naar
1973, toen de VU weigerde in de parlementaire kommissie te zetelen die de regering
zou advizeren over artikel 107 quater van de
grondwet. De Volksunie noemde die kommissie destijds terecht een vertragingsmaneuver.
Ook tijdens de afgelopen legislatuur poogde men de problemen in het parlement op te
lossen. Men kwam weinig verder dan het
opstellen van een inventaris. Die ligt er dus,
maar is intussen achterhaald. De institutionele atoombom van de PS veegde alle
blauwdrukken immers weer van tafel, maar
zorgde tegelijkertijd voor een kortsluiting in
de parlementaire ijskast waarin men de
kommmunautaire problemen pleegt weg te
moffelen. Het kijk- en luistergeld, het dubbelmandaat, de gewestelijke wapenkomitees,...
deze zaken dulden geen uitstel.
Zonder een regeerakkoord hierover zal het
nochtans zo goed als onmogelijk worden om
de staatshervorming uitsluitend via het parlement te realizeren. Slechts de groenen, de
P W en informateur Grootjans menen dat dit
kan. Het valt daarom te venwachten dat
Grootjans geen pogingen zal ondernemen
om een meerderheid van tweederden te
zoeken.
Wanneer we dus de optelsom maken,
moet Grootjans terug naar af. Tripartites met
tweederde meerderheid lijken onrealistisch
of ongewenst, gewone meerderheden lijken
zonder de CVP programmatorisch onverzoenbaar. Men kan van de liberaal Grootjans
ook niet venwachten dat hij de weg zal
effenen voor een regering zonder de PVV,
geleid door de CVP. Tenzij men weer 's
lands belang bovenhaalt en eigen wensen en
afkeren opzijschuift, verliest Grootjans zijn
tijd.

(pdl)

VERKIEZINGEN

DE DISSIDENTE KANTONS
R zijn — gelukkig — in ons landje
toch nog een aantal streken en
mensengroepen die zo vrij zijn, er
andere meningen op na te houden dan die van de toonaangevende meerderheid
Wij hebben ze opgespeurd, per
streek en per partij Als statu quo
beschouwen wij uitslagen + of I die minder dan 1 % bedragen

Ondemchtingen
voor de kiezer

ANTWERPEN
In de provincie Antwerpen boert de P W
achteruit in de kantons Antwerpen (- 1%),
Heist-op-den-Berg (- 1,9%), Lier (- 1,8%),
Kapellen (- 1,1%) en Puurs (- 2,9%).
Ze gaat daarentegen vooruit in de kantons
Turnhout (+ 1 1%), Arendonk (+ 2%) en
Hoogstraten (+ 4%)
Agaiev gaat achteruit in de kantons Boom
(-1 %) en Kapellen (-1 %). Het gaat vooruit in
de kantons Puurs (+ 1,3%) en Turnhout
(+ 1,1%).
De CVP slaagt er in, geen verlies te lijden
in het kanton Heist-op-den-Berg en zelfs
5,8% winst te boeken in Puurs.

OOST-VLAANDEREN
In de provincie Oost-Vlaanderen wint
Agaiev in de kantons Assenede (+ 1,4%),
Deinze (-i- 1,4%), Destelbergen (+ 2,3%),
Eekio (+ 1,5%), Evergem (+ 2,2%), Gent
(+ 2,9%), Kaprijke (+ 2%), Nazareth
(+ 2,6%), Nevele (-i- 2,1%), Oostetzele
(+ 1,6%), Zomergem (+ 1,3%-, Zele
(+ 1,3%), Horebeke(+ 1,3%), Oudenaarde
(+ 1,2%) en Ronse (-H 2,4%). Het verliest
evenwel in Beveren en Geraardsbergen (telkens 1%).
De PVV stijgt in Assenede (+ 1,4%),
Destelbergen (% 3%), EekIo (-^ 4,8%), Gent
(-1- 1%), Kaprijke (+ 2,1%), Nazareth
(+ 3,4%), Waarschoot (+ 3,6%), Hamme
(+ 3,9%), Wetteren (+ 2,1%), Zele
(-1- 2,4%),Temse(+ 3,2%), Aalst (+ 1%)en
Geraardsbergen (+ 3,6%).
Ze daalt daarentegen in Lokeren (- 7%),
Herzele (- 3,5%), Zottegem (- 5,4%), Brakel
(-3,2 %), Horebeke (- 1,3%) Kruishouten
(- 3,9%), Oudenaarde (-2,3%) en Ronse
(- 4,8%).
De CVP weet zich te handhaven in Nevele,
Ninove en Ronse.
In Brakel (-i- 2,9%) en Kruishoutem
(-f- 2,2%) gaat ze zelfs vooruit.
De VU tenslotte weet haar stellingen in
Kaprijke, Nazareth en Brakel te behouden.

In het kieshokje besliste de kiezer soeverein. En ging hij hier en daar tegen de
gangbare trends in.
(toto R. szommer)

WEST-VLAANDEREN
In West-Vlaanderen haalt Agaiev winst uit
de kantons Brugge (+ 1,1%), Torhout
(+ 2%), Diksmuide(+ 1,1%), Oostrozebeke
(+ 1%), Roeselare (+ 1,2%), Tielt

Het staat nu wei voor iedereen
vast: CVP, SP en Vü zijn door
de Idezers afgelteurd. PW en
Agaiev beiwuden iiun positie,
VB gaat vooruit en nieuwicommer ROSSEM doet een hoge
gooi.
Betekent dit nu dat heel Vlaanderen dsze trend voigt? Grosso
modo is dit natuurlijk juist,
maar helemaal juist is het ook
weer niet.
Onze medewerker Karei Jansegers zette per provincie ètie
kantons naast mekaar en pikte
er de „dissidenten" uit. Een
merkwaardige oefening...

(+ 1,4%), Kortrijk (+ 1%), Poperinge
(+ 1,2%), Vleteren (-i- 1,2%) en Wervik
(+ 1,3%).
De VU houdt stand in Brugge, Diksmuide,
Gistel, Hooglege, Izegem, Roeselare en H/lesen. Winst zit er in Veurne (+ 1,8%).
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De P W stijgt in Torhout (-H 3,5%), Gistel
(+ 4,6%), Oostende (+ 1,5%), Veurne
(-1- 1,5%), Hooglede (+ 1,3%), Izegem
(+ 1,1%), Oostrozebeke (+ 3,6%), Tielt
(•I- 1%), Poperinge (-i- 3,6%), Vleteren
(+ 3,2%) en Zonnebeke (-t- 2,3%). Ze daalt
wel in Brugge (- 2,8%), Meulebeke (- 2,6%),
Ruiselede (- 2,7%) en Harelbeke (- 1,4%).
De CVP gaat vooruit in Nieuwpoort
(+ 2,1%), Lichtervelde (+ 3,6%), Meulebeke (+ 9,3%), Ruiselede (+ 8,1%) en leper
(-1- 3,6%). Bovendien behoudt ze haar percentage in Hooglede, Izegem, Tielt, Avelgem, Mesen, Poperinge en Wervik.
Voor de SP één enkele afwijking: een statu
quo in Harelbeke.

LIMBURG
Limburg biedt weer een ander beeld.
De VU blijft statu quo ante in Benngen en
in Herk-de-Stad. Ze boekt zelfs 11,8% winst
in Voeren.
De P W gaat achteruit in Beringen (-1,2%)
maar vooruit in Hasselt (-i- 2,1%), SintTruiden (-1- 2,3%), Bilzen (+ 2,9%), Borgloon ( + 5,4 %), Bree (+ 2,9%), Maseik
(+ 2,5%), Maasmechelen (+ 6,4%), Peer
(-1- 3,7%), Riemst (+ 6,5%), Tongeren
(+ 5,5%) en Voeren (-i- 1,4%).
De SP wint in Sint-Truiden (+ 2,6%) en
lijdt geen verlies in N^aaseik, Neerpelt, Peer
en Voeren.
Agaiev verbetert in Sint-Truiden (-i- 1%),
Borgloon (+ 1,8%), Bree (+ 1,4%), Peer
(+ 1%) en Riemst (-i- 1%).
[>
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VERKIEZINGEN
De CVP houdt zich overeind in IViaaseil<. In
Neerpelt wint ze zelfs 2,3 % bij.

BRABANT
De uitslag in de provincie Brabant tenslotte ziet er weer heel verschillend uit.
Agaiev weet zijn stellingen te verbeteren in
Asse (+ 1,1%) en Leuven (+ 1,6%).
De VU wijkt niet in de kantons Brussel,
Eisene, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek,
Sint-Joost-ten-Node en Ukkel.
De CVP behoudt haar stellingen in Lennik,
Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.
De PVV gaat vooruit in Vilvoorde (+ 1%),
Glabbeek (+ 3,6%), Haacht (+ 1%), Tienen
(+ 1,1%), Zoutleeuw (+ 6,6%) en Landen
(+ 2,1%). Ze gaat achteruit in Schaarbeek
(- 1,2%), Sint-Joost-ten-Node (- 1,1%), Aarschot (- 1%) en Diest (- 1,2%).
De SP blijft ter plaatse in Sint-Gillis, Aarschot en Diest.
•

•

SAMENGEVAT KAN
MENSTELLEN:
• De PVV dankt haar statu quo minder aan
een veralgemeende stabiliteit van haar kiezerskorps dan aan een evenicht tussen streken waar ze vooruit gaat met andere waar ze
achteruit gaat. Dit is waar voor alle provincies, behalve voor Limburg, waar ze hoofdzakelijk aan de winnende hand is.
• Voor Agaiev geldt een gelijkaardige bemerking met dien verstande dat in OostVlaanderen het verlies zeer beperkt is en in
West-Vlaanderen, Limburg en Brabant zelfs
onbestaand.

De media (en Happart) hadden reeds bij voorbaat rond de verkiezingen in
Voeren veel tamtam gemaal<t. Het was dus uitl<ijken. De VU (hier in de persoon
van haar raadslid en kandidaat Jean Duyssens) ging tegen de trend in met
+ 11,8 % vooruit.
(foto R. Szommer)

VOORKEURSTEMMEN
(RECHTZETTING)
In ons lijstje van de voorkeurstemmen VU-senaatslijst (WIJ, 29 nov. j.i.)
stonden enkele onjuistheden. Wij drukken de preciese cijfers af. lUlet onze
verontschuldigingen.

• De VU beschikt spijts alles nog over enkele egelstellingen in Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen, Limburg en zelfs in de bedreigde agglomeratie Brussel.
• Ook de CVP beschikt over een paar
,,burchten" in Antwerpen en Limburg, zelfs
over wat meer terrein in Brabant en vooral
West-Vlaanderen.
• De SP-uitslagen worden gekenmerkt door
grote eenvormigheid: overal afgang behalve
één steunpunt in West-Vlaanderen, een drietal in Brabant en wat meer houvast in Limburg.
Een verklaring voor al dit afwijkend gedrag
is niet gemakkelijk te vinden: de invloed van
bepaalde politici, verschil in sociologische
omstandigheden, eigenzinnigheid van sommige streekbewoners, politieke tradities, historische achtergronden en wat nog al meer.
Politologen en partijstrategen hebben er
een kluif aan.
Karei Jansegers
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PROV. OOST-VLAANDEREN
Arr. Aalst-Oudenaarde
André Geens: 6.315
PROV ANTWERPEN
Arr. Antwerpen
Hugo Schiltz: 17.511
Arr. Mechelen-Turnhout
Walter Luyten: 6.379

PROV. BRABANT
Arr. Brussel-Halle-Vilvoorde
Jef Valkeniers: 13.446
Arr. Leuven
Willy Kuijpers: 12.955
PROV. LIMBURG
Arr Hasselt/ Tongeren-Maaseik
Laurens Appeltans: 8.001
Jef Van Bree: 6.860
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Arr. Gent-Eekio
Bob Van Hooland: 7.149
Arr. St.-Niklaas/ Dendermonde
Antoine Denert: 10.716

PROV. WEST-VLAANDEREN
Arr. Brugge-Torhout
Ward Baert: 2.051
Arr. leper-Kortrijk
Michel Capoen: 4.357
Arr. Oostende-Veurne-Diksmuide
Frank Verlinde: 3.517
Arr Roeselare-Tielt
Patrick Allewaert: 4.556

VERKIEZINGEN

VU VERKIEZINGSFONDS
VIJFDE LIJST
Totaal vierde lijst:
D.B.-V.D.W , Schilde
W.C, Heverlee
C.V.D.H., Kortrijk
A.B., Zandbergen
R.V.D.B., Drongen
B.S., Tongeren
V.D.S., Mechelen
A.PVBA, Brugge
V.D.L, Essen
T.V., Asse
J.K., Wachtebeke
L.G., Mortsel
J.S'H., Sint-Truiden
J.V, Scherpenheuvel
P.D., Schoten
J.P., Brugge
M.N., Lanaken

707.109
250
500
1.000
1.000
2.500
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
400
200
5.000

F.D.B., Dilbeek
N., Lier
D.V., Moorslede
P.D., Merelbeke
L.B., Brussel
M V., Overijse
A.U., Gierie
A.B., Schoten
A.D., Liedekerke
G.-L, Hove
Naamloos
H., Berlaar
L.D.B., Roeselare
August De Buyser, Wolvertem
F.F., Boechout
J.K., Mechelen
Totaal vijfde lijst

..

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
100
2.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100
754.159

GEKOOPTEERD
De partijraad van de VU Vlaamse
Vrije Demokraten heeft verleden zaterdag een beslissing getroffen voor de
koóptaties voor de senaat Dat was
geen gemakkelijke opgave Door de
slechte verkiezingsuitslag waren heel
wat parlementsleden uit de boot gevallen. De partijraad heeft ervoor geopteerd om dit verlies zoveel mogelijk te
verlichten
Voor de provinciale koóptatie voor
West-Vlaanderen werd Jan Loones
aangeduid Voor de provinciale koóptatie voor Oost-Vlaanderen koos de partMraad Nelly Maes De nationale koóptatie werd gereserveerd voor Willy Kuijpers
De andere kandidaten waren Simonne Janssens-Vanoppen, Walter
Luyten, Antoine Denert, Fonne Crick,
Laurent Duchateau, Andre Geens, Patrick Allewaert en Rob Geeraerts
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WIJ IN EUROPA

HOORT MAASTRICHT
STEM REGIO'S?

V

ANDAAG speelt het Europarlement nog een tweederangsrol, en worden de nationale
parlementen, niet of slecht ingelicht. Europa moet dichter
bij het volk gebracht worden,
zo luidt een uitgangspunt. Reden te over, zo dacht de Regionale Kommissie van het
Europees Parlement, om een
krachtige boodschap mee te
geven over de rol van de regio's in de
toekomstige strukti/ur van Europa. Want zij
staan zonder twijfel het dichtst bij de bevolking, en hebben vaak belangrijke bevoegdheden.

VERVELEND BROERTJT
ledereen heeft het over internationalisering. Terecht: in eerste instantie zal het gaan
over nieuwe Europese bevoegdheden. Dat
veel lidstaten daar niet al te gelukkig mee zijn
is door iedereen al duidelijk gemaakt.
Duitsland wil zijn eigen koers varen in
Oost-Europa, Frankrijk wil zijn voorname rol
niet verliezen en ziet zichzelf nog steeds als
de navel van Europa en de Britten zijn en
blijven zeer gesteld op hun autonomie.
De Denen zijn klassieke dwarsliggers die
in Europa alleen maar een bedreiging van de
eigen identiteit zien, maar ook de armere
lidstaten Spanje, Portugal en Griekenland
zijn bang dat een eengemaakte ekonomische politiek hun ekonomische marginaliteit
nog zal aksentueren. En in heel dat kluwen
komen zich nu ook meer en meer de zogenaamde regio's mengen. Die willen niet
alleen mee aan de internationale tafel zitten,
maar eisen ook meer en meer „nationale"
bevoegdheden voor zichzelf. De staten zien
hun rol verminderen langs twee kanten, en
dat zint hen duidelijk niet.

DUIDELIJKE EISEN
De tweede konferentie van het Europees
Parlement met de regio's in de Gemeenschap werd — niet tot eenieders genoegen
— een belangrijke stap in de bevestiging van
de rol van die regio's in het toekomstige
Europa. De eerste konferentie had plaats in
het voorjaar 1984, maar in die zeven jaar
veranderde heel wat. Meer en meer zijn
regio's en volkeren een belangrijke plaats
gaan innemen en kregen bevoegdheden die
in de sfeer liggen van de Gemeenschap.
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Het lag dan ook voor de hand dat zij voor
zichzelf een belangrijke rol gingen opeisen in
het institutioneel kader van die Europese
Gemeenschap. ,.Vlaanderen in Europa",
„Scottish Independence in Europe", zijn
gekende eisen. De Europese Vrije Alliantie
was dan ook sterk aanwezig in Straatsburg
en Jaak Vandemeulebroucke speelde een
belangrijke rol in de totstandkoming van de
eindverklaring.

Loopt de Europese Top van
Maastricht uit op een flop? Niemand weet weike aap het klubje van staatshoofden en regeringsleiders uit zijn mouw gaat
schudden. Feit Is dat men niet
om het jaar het Verdrag van
Rome wijzigt, en dat de gevolgen van de Top wel eens verreikend zouden kunnen zijn. Hierbij wordt natuurlijk in eerste
instantie gedacht aan de uitbreiding van de bevoegdheden
op het vlak van de buitenlandse
politiek, op ekonomisch en monetair vlak. En om dat op muziek te kunnen zetten moeten
de Europese Instellingen niet
alleen méér bevoegdheden
krijgen maar moeten ze ook
vlotter kunnen draalen. Raad,
Kommissie en Parlement staan
nu voor bijzonder ingewikkelde
procedures om beslissingen te
nemen. Er dringt zich een vereenvoudiging op. En de beslissingen moeten meer demokratisch genomen worden (het zogenaamde demokratisch deficit moet weggewerkt worden),
In alle openheid door organen
die rechtstreeks worden verkozen.
Gaston Geens kan wel elektorale kampanje voeren met Vlaanderen in Europa, maar
wanneer het erop aankomt ook iets te doen,
schittert hij door afwezigheid. Vanuit de
Vlaamse Raad en Vlaamse regering was
trouwens niemand daar, hoewel Geens,
Waltniel én De Batselier hadden toegezegd!
Het waren Jaak Vandemeulebroucke en
Paul Staes (Agaiev) die voor de Vlaamse

14

In het Berlaymontgebouw is het deze
dagen stil. Niet alleen omdat de EGtop in het Nederlandse Maastricht
plaatsvindt en niet in Brussel, maar
vooral omdat het gebouw van de
Europese administratie grondig gerevizeerd moet worden.
aanwezigheid zorgden, hierin trouwens zeer
goed bijgestaan door de Brusselse afgevaardigde Jan Beghin (CVP).
Geens maakte alleen zijn opwachting op
de slotzitting vrijdagvoormiddag. Van Vlaamse inzet gesproken. Schandelijk natuurlijk,
want iedereen weet dat de Belgische staatshervorming in het buitenland zeer wordt
gevolgd en op prijs gesteld. Van Waalse
zijde waren wel ministers en de ministerpresident aanwezig...

WIJ IN EUROPA

EVA AAN DE SPITS
Ons Sardisch parlementslid Mario Melis
was verslaggever over de belangrijke kwestie van de Institutionele vertegenwoordiging
van de regio's in de Gemeenschap. De
besluiten van deze groep waren ongetwijfeld
doorslaggevend voor de politieke draagwijdte van de hele konferentie. Het was er om te
doen de regio's te doen meedraaien in het
kommunautair raderwerk. En hier is er baanbrekend werk geleverd. Het was Jaak Vandemeulebroucke die erin slaagde de verplichte aanwezigheid van de regio's in de
Ministerraad te doen inschrijven. De huidige
toestand laat dat niet toe, ook niet voor zaken
waar de regio's eksklusieve bevoegdheden
hebben binnen hun lidstaat!
Vandemeulebroucke lag ook aan de basis
van de eis om een onafhankelijke regionale
instantie op te richten, een begin van Senaat
van de volkeren, waarvan de leden worden
aangeduid door de regionale raden en parlementen.
Tot slot kreeg hij — hierin gesteund door
de Duitse Lander — gedaan om het toegangsrecht tot het Hof van Justitie voor de
regio's in de slotverklaring te doen inschrijven.

MET LEDE OGEN
Wat door sommigen bedoeld was als een
rad voor de ogen van de regionalisten en
nationalisten werd een stevige politieke verklaring ondersteund door vertegenwoordigers van alle regio's in Europa. Europese
socialisten en kristen-demokraten hebben
nog geprobeerd om nietszeggende verklaringen in te lassen (het kabinet van EP-voorzitter Baron was hierin zeer aktief!) opdat men
de regionale eisen toch niet al te fel zou
benadrukken. Maar ze werden teruggefloten
door hun eigen partijgenoten uit de Lander.
Dat is de reden waarom de eindverklaring
van deze tweede konferentie politiek veel
sterker is dan wat het Europees Parlement
ooit zelf heeft willen produceren.
Alleen dit jaar al werden met sukses drie
pogingen ondernomen om sterk regionale
teksten in de plenaire zitting van Straatsburg
te kelderen. Nu moet men met lede ogen
aanzien dat in diezelfde zaal in Straatsburg
vertegenwoordigers van de volkeren en regio's van Europa eensgezind het Europees
integraal federalisme hebben geëist.

HOOPVOL
Niets is moeilijker om bij de gesprekken
over de internationalisering van Europa regionale eisen te gaan stellen. Die worden
vaak afgedaan als retrograde stappen van
kultuurdromers. De vereniging van ,,Europe-

se federalisten" (what's in a name?) droomt
van een Europese superstaat. De Europese
Vrije Alliantie heeft zich nooit verzet tegen
meer bevoegdheden voor het Europarlement
en vindt het zinvol dat het buitenlands beleid
op Europees niveau wordt geregeld. Maar is
het niet even belangrijk zo niet essentieel
voor de mens dat hij zich kan blijven herkennen in het grote Europa? In al zijn eigenheid
met zijn taal, zijn geschiedenis en traditie
zeker en vast. Maar ook met zijn eigen
opgebouwde ekonomische en sociale verhoudingen, zijn landelijke inrichting en zijn
milieu.
Zuid-Tirol en Aaste In de Alpen zijn zo
verschillend van Sardinië of van het nabije
Lombardije. Dat moet niet alleen in Italië zijn
uitdrukking kunnen hebben, maar ook in
Europa, zeker wanneer dat meer bevoegdheden zal en moet krijgen.
De Europese regionalisten en nationalisten willen dan ook een eenvoudige Europese
struktuur waarin ook zij demokratisch vertegenwoordigd zijn. Alleen dèn zal Europa en

de internationale gedachte van vrede en
solidariteit heel bewust en konkreet kunnen
tot stand komen. Dan zal Europa geen optelling meer zijn van partikuliere staatsegoïsmen.
De konferentie van de regio's in Straatsburg stemt ons hoopvol, omdat al die vertegenwoordigers over strikte partijgrenzen
heen die demokratische betrachting in klinkende eisen hebben omgezet. Een duidelijker boodschap voor de Top van Maastricht
kon er niet zijn.
(h.v.)

— De volledige tekst van de resolutie
van Straatsburg kan bekomen worden op
het sekretarlaat van de Europese Vrije
Alliantie, 02/284.30.41 of 284.23.94 of op
haar adres: Europees Parlement, Belliradstraat 97 te 1047 Brussel. Bij afwezigheid:
33-88.17.40.69. IMaar dat is dan wel in
Straatsburg.

DE TOP
VAN DE GEMISTE KANS
(vervolg van biz. 7)
Twee. Kuituur en onderwijs worden een
nieuwe EG-bevoegdheid. Men zegt wel dat
er moet rekening gehouden worden met de
regionale verschillen. Dat Is positief, want in
de allereerste teksten werd dat niet eens
vermeld. Anderzijds wordt er met geen
woord gerept over de vrijwaring van de talen
en dat belooft voor de zogenaamde kleinere
taalgebieden als het Nederlands of het
Deens...

moeilijk mee, temeer de WEU op geen enkele manier demokratisch wordt gekontroleerd.
Dat Is écht onaanvaardbaar. Bovendien
wordt op geen enkele manier duidelijk gemaakt dat Europa geen grootmacht wil worden maar integendeel op wereldvlak de weg
wil aantonen van onbloedige verandering,
van dialoog en wederzijds respekt en van
een anders begrepen veiligheids- en vredesdroom."

Drie. Er zal een soort Komltee van de
regio's worden opgericht. Op zich een positieve stap voorwaarts. Anderzijds wordt dit
komltee niet noodzakelijk samengesteld uit
verkozen regionale vertegenwoordigers. Het
is gewoonweg onaanvaardbaar dat een regionaal adviesorgaan wordt bevolkt door
ambtenaren! Bovendien worden Raad en
Kommissie alleen verplicht het Komltee van
de regio's te raadplegen in een beperkt
aantal gevallen. Wat mij betreft moet dat
Komltee verplicht geraadpleegd worden voor
alle EG-voorstellen die regionale weerslag
hebben. Dat is het absoluut minimum."

• Deze week nog kwamen de ministers
van Arbeid en Sociale Zaken bijeen. Wordt
er vooruitgang geboekt op sociaal vlak?
„Helemaal niet. We weten allen dat het
sociaal beleid hopeloos het ekonomisch en
monetaire beleid achternaholt. Dit ontwerp
van akkoord brengt ook op sociaal terrein
geen soelaas. De EG krijgt niet echt meer
uitgebreide bevoegdheden op sociaal terrein. Voor het merendeel van de sociale
terreinen moet er met eenparigheid van
stemmen besloten worden. Dat betekent een
feitelijk vetorecht op sociaal terrein voor
landen als Groot-Brittannië of Denemarken.
De sociale partners krijgen de mogelijkheden om Europese KAO's af te sluiten. Dat
alles terwijl het EP aan de kant wordt geschoven.

• Wat staat er in de ontwerpsteksten over
het buitenlands en veiligheidsbeleid?
„Dat is meteen ons vierde kritiek. Het
hoofdstuk over het buitenlands en veiligheidsbeleid zorgt ervoor dat we stilletjes de
Westeuropese Unie binnenglijden. Een neutrale staat als Ierland heeft het daar terecht
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Om te besluiten: dit wordt hoogstwaarschijnlijk de Top van de gemiste kansen. Als
er al een akkoord uit de brand wordt gesleept
zal het écht niet veel om het lijf hebben."
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IN MEMORIAM

ERESENATOR DR. ROBERT ROOSENS
Bij de groei van de Volksunie en van de
federalistische gedachte kan men nooit voorbijgaan aan de rol van vele Vlaamse akademici, verenigd o.m. in het Algemeen Vlaams
Oud-Hoogstudentenverbond, het Vlaams
Geneesherenverbond enz... De grote inzet
van een 20-tal volkse artsen-parlementsleden, die met hun kennis en populariteit het
eerste elektorale draagvlak voor de VU vormden, was daarbij even ontegensprekelijk.
Dokter Robert Roosens, naast: dr. Rik Ballet, dr. Geerard de Paepe, prof. dr. Leo Elaut,
dr. Hektor Goemans, dr. Rik van de Kerckhove, prof. dr. Herman Verduyn e.a., behoorde
tot die „lichting". Allen zijn ze blijvend opgetekend in onze dankbare herinnering!

MAX...

Dokter Roosens op een VU-meeting geflankeerd door dr. Ballet en dr. Geerard
de Paepe.
(,o,o wu)

Robert Roosens (20 aug. 1912 — 27 nov.
1991) noemde zich dikwijls een Antwerps
jezuïetenprodukt. Hij was door hen gevormd I
Hij trok vrij jong nog naar het tweetalige
Leuven om tenslotte in het vernederlandste
Gent op 22 jaar doctor in de geneeskunde te
worden. Vandaar een jaartje (1936) bijkomend naar de Université Libre de Bruxelles
om er (in 't Frans!) het licentiaatsdiploma
Lichamelijke Opleiding en Sportgeneeskunde te behalen. Onder zijn studentennaam
„Max" kenden de meesten hem. Die verwees naar de populaire en romantische
Vlaamse letter- en geschiedkundige Max
Rooses. Maar Robert — Max was geen echte
redenaar zoals de progressief-liberale Max
Rooses, die in 1907 voorzitter zou worden
van de Vlaamse Hogeschoolkommissie. Robert bleek eerder een organisator. Als lid van
het Vlaams Geneesherenverbond stond hij
de vooroorlogse drijvende kracht, dr. Frans
van Hoof, in 't VEV bij. Tijdens de 2e WO zou
deze de wet van 1938 i.v.m. de Orde der
Geneesheren uitvoeren en sekretaris van de
Orde worden. Met 15 jaar werd hij hiervoor
bestraft; 6 zat hij ervan uit. Intussen zou
Robert Roosens zeer voorzichtig het Verbond van Vlaamse Geneesheren in België (!)
herstichten. Tot in 1963 bleef hij er sekretaris
van. De naam werd echter opnieuw kort en
goed: Vlaams Geneesherenverbond! In
1950 werd Robert erkend als internist en tot
in 1976 zou hij zijn dokterspraktijk uitoefenen.
Een andere waarde van hem lag in het feit
dat hij de politieke kracht van een onafhankelijk ziekenfondswezen begreep en de federalisering ervan voorzag. In Namen richtte hij
daarom een zelfstandige Waalse kas op,
naast ,,zijn" Onderlinge Ziekenkas. Ook lag
hij mee aan de grondslag van het Artsensindikaat De Brabanter en richtte hij een Medisch-Sociaal Bureau op.

SENATOR
Robert Roosens vond zich niet té akademisch om voor de Vlaamse Concentratie en
later voor de Volksunie zijn naam-te-lenen en
er zich voor in te zetten, ook binnen een
Antwerps OCMW-mandaat. 12 jaar lang, tussen 1961 en 1973, werd hij als senator
verkozen. Ook t.a.v. sektaire Franstaligen
bleef hij overtuigend — hij wist wat onderhandelen was! — dikwijls in hun taal, die hij
vloeiend sprak. Robert, een enige zoon afkomstig uit een eerder Franstalig-gerichte
Antwerpse officierenfamilie, was een beminnelijke, diskrete man met grote relativiteitszin. Zijn hoog aantal voorkeurstemmen
groeide uit zijn verbondenheid met zijn ziekenfonds, met zijn harmonie en met zijn
drukke praktijk. Hij behoorde tot de wijze
senatorengroep in de Volksunie, die de
waarde van onze opvattingen liet doordringen in middens die toen geen enkel goed
oog hadden t.a.v. het federalisme.

ZIJN GEZIN
De Noordnederlandse Johan Reiling, afkomstig uit Arnhem, was tijdens de tussenoorlogse krisisperiode naar het ekonomisch
sterkere Antwerpen uitgeweken. Met 6 kinderen was het nu eenmaal geen gemakkelijke opdracht rond te komen in die berooide
tijd. Vader Reiling kwam als bediende in de
Antwerpse elektriciteitsmaatschappij terecht. Hij werd een overtuigd Heelnederlander. Met een deel van de kinderen nam hij
aktief deel aan de Vlaamse Beweging. Betsy
Reiling, de oudste van de dochters, kwam
jammerlijk om tijdens het grote bombardement van Mortsel op 5 april 1943. Het VNJ
deed er goed aan om haar persoon met een
schaarnaam te blijven gedenken.
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Vader Reiling werd na de oorlog gedurende 17 maanden geïnterneerd en dan uitgewezen naar Nederland. Zijn ecfitgenote, Elisabeth Baars, en Annie, een der kinderen,
volgden hem; de rest van de familie bleef in
Vlaanderen. Rikki Reiling was, net zoals
Robert, zeer sportief — zwemmen en tennissen ! Zo leerde ze Robert Roosens — die 9
jaar ouder was — kennen. Ze huwden op 12
september 1945 en stichtten op 28 maanden
een gezin met 4 dochters: Magda, Hilde,
Greta en Vera. Dit jonge zware doktersgezin
(met een tweeling!) kreeg de hulp van een
Kroaats en — later — een Macedonisch
dienstmeisje. Vandaar dat Robert, die een
talenknobbel bezat, een aardig mondje Serbokroaats opstak. Daarmee verwonderde hij
zijn kollega's bij een kommissiebezoek in
Joegoslavië!

ONZE EREGROET...
Robert schreef voor hoe hij begraven wilde
worden, in alle bescheidenheid met zijn familie, in de St.-Laurentiuskerk aan de Markgravelëi, die een „stuk" van zijn familie was. De
jongste vier maanden waren lichamelijk voor
hem zeer moeilijk geweest. Zijn lichaam
miste zuurstof... En zoals ze — Hendrika en
Robert — hun leven samen gedragen hadden, ook de moeilijk-familiale jaren, waren
Rikki en Max dat laatste deel van hun inzetrijk leven samen-moedig. Zaterdag voor de
verkiezingen stond de hele familie rondom
Robert-Max op het Schoonselhof. Dokter
Robert de Beule, zijn sekretaris-opvolger en
huidige opvolger in het Vlaams Geneesherenverbond, verwoordde zeer goed de waarde van dit inzetrijke leven. Hendrika Reiling
en de hele familie Roosens-Reiling wensen
wij met de Volksunie veel levensterkte toe.
Willy Kuijpers
Alg. Sekretaris

TENTOONSTELLING

DE WEG
NAAR HET OOSTEN
N de loop van de15de en 16de eeuw
openden de Portugese ontdekkingsreizen voor heel Europa de zeeweg naar het
Oosten. De beperktheid en de armoede
van de Portugese bodem dwongen dit
land er toe de zee tot mogelijke uitweg te
kiezen en de aangeboren handelsgeest
in tot dusver onbekende streken te gaan
uitproberen.
Vooral Hendrik de Zeevaarder had hier
de noodzakelijke impulsen gegeven. Een
nieuw soort schip werd gebouwd: het beroemde, monumentale karveel. De verovering van de oceanen werd bovendien mogelijk gemaakt dankzij de ontwikkeling van een
gespecialiseerd technisch instrumentarium,
waardoor voortaan kon overgegaan worden
tot de wetenschappelijke observatie en opmeting van de zeeën en de sterrenhemel.
Dankzij de ontwikkeling van efficiëntere wapens konden de karvelen omgebouwd worden tot varende ,,forten".

VIA ORIENTALIS

~

Het kleine Portugal met een bevolking van
amper anderhalf miljoen inwoners, kon met
deze ontdekkingsreizen sistematisch zijn
buitenlandse invloed uitbreiden en gaan
doorwegen op de handelsrelaties met Brazilië en Japan. De ontplooiing tot reële konkurrerende wereldmacht was volop aan de
gang. Zodoende kon de hoofdstad Lissabon
zich uitbouwen tot de zenuwknoop van de
wereldhandel en werd ze het konkrete kruispunt van kulturele uitwisseling en internationale uitstraling.
De karvelen met hun grote zeilen, versierd
met het rode kruis van de Orde van Kristus,
zorgden voor de feitelijke verspreiding van
de grote Europese gedachtenstromingen
over de hele wereld. Verder zorgden ze voor
de nieuwste informatie over verre streken en
kuituren, door observatie van ooggetuigen.

Afonso de Albuquerque.
Lissabon tot in Japan en terug. De diverse
reisetappes worden geïllustreerd met produkten in verscheiden materialen en technieken, zoals brons, goud, ivoor, porselein,
lakhout, tekstiel, borduurwerk, skulptuur en
schilderkunst.
De tijdssfeer van Lissabon wordt opgeroe-

Op zijn beurt zorgde Portugal voor de
toevoeging van een belangrijke waarde: de
verspreiding van het kristendom. Dit objektief was de achterliggende geestelijke drijfveer voor al deze overzeese ekspedities.
Deze zendingen gingen dan ook door met de
zegen van de Heilige Stoel. De uitgezonden
katolieke missionarissen zorgden weldra
voor de stichting van zelfstandige bisdommen in Afrika, Indië en Brazifië.

In het kader van Europalia lopen nog tot en met zondag 15
december twee tentoonstellingen die Portugal in den vreemden belichten. De expo's vullen
meltaar wonderwel aan, zij zijn
dan ook met een gekombineerd tikket te bezichtigen.
Via Orientalls en Van Goa tot
Ussat)on gaan door in twee
bankinstellingen in het centrum van Brussel, op wandelafstand.ln één klap dus...

Voor de opstelling van de tentoonstelling
Vla Orientalls werd een geografische logika
aangehouden, volgens de vaarroute van de
karvelen vanaf de havens van Lagos en

pen met schilderijen en verluchte kronieken,
met afbeeldingen van de belangrijkste initiatiefnemers in deze uitgebreide koloniale on-
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derneming, vanaf de infant Don Henrique
(Hendrik de Zeevaarder) tot de regering van
Don Sebastlaan.
De scheepvaart en de handel worden
geïllustreerd met wetenschappelijkje instrumenten, zeevaarttraktaten, de scheepsbouw, zeekaarten, maten en gewichten. De
basisinformatie hiervoor werd gehaald uit
officiële kronieken en reisverhalen (zoals bij
voorbeeld het verhaal over een twaalftal
schipbreuken door Bernardo Gones de Brito,
de Peregrlnagao van Fernao Mendes PInto
of het poëtische hoofdwerk Os Lusiadas van
LUIS de Camoës).

Het verblijf van de Portugezen in de verschillende nederzettingen langs de ,,route
naar het Oosten" wordt verder verduidelijkt
met landkaarten, herdenkingsstenen van de
ontdekte plaatsen, allerlei voorwerpen in
ivoor, porselein, lakwerk, brons, fekstiel en
goud. Daarbuiten werden allerlei getuigenissen van de Namban-kunst (door Portugal
geïnspireerde produktie van kunstvoorwerpen), en produkten van de zogenaamde
mengkulturen, zoals de sino-Portugese (Chinees-Portugees), de luso-Afrikaanse (Portu-
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gees-Afrikaans) en singalo-Portugese (Ceylonees-Portugees), met andere woorden allemaal getuigenissen van de geslaagde simbiose tussen deze diverse kuituren.

PORTUGEES INDE
Op de zeeroute, die door Vasco da Gama
tussen Lissabon en het Verre Oosten geopend werd, bevindt zich één van de oudste
overzeese Portugese provincies, bovendien
één van de meest prestigieuze, in het bijzonder door haar artistieke uitstraling. We bedoelen het Portugese Indië met Goa als
hoofdstad. Goa is gesitueerd op de westkust
van het Indische subkontinent, ten zuiden
van Bombay.
Gebouwd op een eiland tussen de mondingen van twee kleine stromen, nam deze
Portugese faktorij door haar gemakkelijke
bereikbaarheid vanuit zee in korte tijd een
zeer hoge vlucht.

Na diverse lokale veldslagen en strategische verdragen bouwde Alfonso de Albuquerque in 1515 Goa uit tot hoofdstad en
administratief centrum van een stevige Portugese enklave, voortaan onder Portugezen
gekend als hun „Indische Staat".
Goa was bovendien gezegend met een
gunstig klimaat. Het was er dus goed leven
en werken. De stad Goa ontwikkelde zich zo
snel en spektakulair, dat ze in het midden
van de zeventiende eeuw door bezoekers
Goa Dourada (het Gouden Goa) of het Rome
van het Oosten genoemd werd. Haar talrijke
kerken en kloosters was hier zeker niet
vreemd aan.
Goa was dus een belangrijke stopplaats op
de uitgestrekte Portugese handelsroute, de
zogenaamde Via Orientalis. Deze stad ontwikkelde zich tot een kruispunt voor interkulturele beïnvloeding en artistieke uitwisseling.
Dit gebeurde ook reeds ondenweg, langs
de Afrikaanse kust. De ivoren en bronzen
voorwerpen, die door de Afrikaanse inwo-

ADVERTENTIE

ners van streken als Sierra Leone en Benin
vervaardigd werden, illustreren duidelijk dat
met scherpe observatiezin westerse modellen werden gekopieerd. Verderop langs de
handelsroute ontvingen ook Perzië en Indië
opdrachten voor de aanmaak van kunstvoorwerpen vanwege Portugal. De Europese
voorbeelden werden daarbij vaak verrijkt met
tipisch Oosterse karakteristieken (cf. De
kunstwerken uitgevoerd in prachtige eksotische houtsoorten, zijdestoffen en geraffineerd borduurwerk).
Deze kleinere tentoonstelling over IndoPortugese kunst wil een licht werpen op de
sakrale kunst in het Oosten, met andere
woorden de pracht en praal van de katolieke
kerk in Indië.
Vooral in de loop van de zeventiende eeuw
bestelde Lissabon heel wat Indo-Portugese
kunstvoorwerpen, zoals polikrome kansels
gedekoreerd met een tipisch Indische ornamentiek, prachtige kalvaries in fijn uitgewerkt metaalwerk, rijke priestergewaden in
goud- en zilverbrokaat en veelkleurige zijdestoffen, kultusvoonwerpen in edele metalen en ivoren skulptuurtjes van de Goede
Herder.
Deze tipische Indo-Portugese kunst zal
vanuit het kerngebied Goa zowel gaan uitstralen naar het Westen als naar het Oosten.
Op deze weg zal trouwens het karakteristieke blauw-wit kontrast van de Chinese porseleinen geassimileerd worden om met een
geraffineerd uitgepuurde stijl Japan te bereiken.

ends
Konkurrentie voor Bodson
De Samenwerkende Vennootschap voor de Produktie van
Elektriciteit wordt groot. De publieke elektricien met vooral
Waalse inslag, investeert de komende jaren vele miljarden,
ook in Vlaanderen. Philippe Bodson, topman van Electrabel,
noemt SPE een "paard van Troje". Wie zijn de mensen achter
SPE? Wat is de strategie? Trends zocht het uit.

Niet welkom in België
"TRM"
Lyonnaise des Eaux-Dumez, één van de grootste Franse
groepen, met wereldwijde tentakels, lonkt begerig naar de
Belgische waterdistributie, waterzuivering en
afvalbehandeling. Maar Tractebel zorgt voor weerwerk.
Hoe groot zijn de Franse ambities?

De hier geëksposeerde kunstobjekten, uitgeleend door kerkgenootschappen en allerhande kollekties in Portugal, zijn in oorsprong alle afkomstig uit dit,,Gouden Goa".
Met de armada-vloten vol specerij-ladingen
zijn ze in de loop der jaren naar het Portugese moederland overgebracht. In hun glorieperiode verrijkten ze en deden ze dienst in de
prachtige kloosterkompleksen van de fransiskanen, dominikanen, jezuïeten en augustijnen in Goa.
In deze tentoonstelling wordt eveneens
aandacht besteed aan het dagelijks leven
van de reguliere en sekuliere geestelijkheid
van Goa, aan de hand van fijnzinnige gebruiksvoorwerpen.
Dirk Stappaerts

Oosterse cocktail
Op de Belgische markt zijn nu een 20-tal verre Oostenfondsen te krijgen. Vooral de fondsen met veel "tijgers" (de
nieuwe industrielanden) deden het behoorlijk. Het beste fonds
haalde een return van ruim 35% in Belgische frank op
9 maanden. Maar 12% op 4 maanden verliezen kan ook.

Trends / Beleggen
NU BIJ UW DAGBLADHANDELAAR
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Via Orientalis. ASLK, Kreupeienstraat
12 te 1000 Brussel. Tot 15 december aiie
dagen van 10 tot 18u. Inicom: 150/120/60
fr. (in l(omb. met Van Goa tot Lissabon
250/200/100 fr.) Katalogus beschikbaar.
Van Goa tot Lissabon (16de-18de
eeuw). Bank Brussel Lambert (BBL), Koningsplein 6 te 1000 Brussel. Tot 15 december, alle dagen van 10 tot 18u., 's
woensdags tot 21u. Inkom: 150/120/60 fr.
(in komb. met Via Orientalis 250/200/100
fr.). Katalogus: 200 biz., 700 fr.

MUZIEK

AFSCHEID VAN MOZART
EN kan zich afvragen of er
na de duizenden bladzijden
die in het Mozartjaar werden
volgeschreven, nog ruimte
is voor een nieuwe benadering. Het antwoord is onontkoombaar ja. Op de eerste
plaats omwille van het muzikale genie dat zich nooit
volledig zal prijsgeven. Verder omwille van het standpunt waarop de samenstellers van dit Vlaanderen-nummer zich geplaatst hebben: Mozart en Vlaanderen, zowel het Vlaanderen
van de 18de eeuw zoals Wolfgang en zijn
vader Leopold het moeten gezien hebben,
als het Vlaanderen van de 20ste eeuw waar
Mozart de kunstenaars niet loslaat.
Ten derde, en dit is merkwaardig: nieuwe
gegevens omtrent de relatie van Mozarts
kunst tot werk uit onze streken zien in dit
nummer het licht.

WERELDWONDER
De samenstelling van het Mozartnummer
was in handen van twee redaktieleden van
het tijdschrift: klassikus-musikus Gaston De
Cock en Kamiel D'Hooghe, direkteur van het
Koninklijk Vlaams Konservatorium te Brussel
en internationaal gerenommeerde organist.
Zij hebben een uitgelezen schare van Mozartliefhebbers en deskundigen weten te
verzamelen die vanuit hun discipline de
Vlaamse kontekst oproepen die Mozart aantrof, een muziek-analitische beschrijving geven van aspekten van het fenomeen Mozart
en de omgang van hedendaagse kunstenaars met Mozart illustreren.
Na een getuigenis van Mark Eyskens over
de betekenis van het,,Wereldwonder", vestigt Kamiel D'Hooghe de aandacht op het
Van Peteghem-orgel dat Mozart in 1765 in de
Gentse Baudeloo-abdij bespeelde en dat
zich thans in de Grote Kerk in het Nederlandse Vlaardingen bevindt. Jean-Luc Meulemeester geeft een overzicht van de politieke,
sociale en kultureie betekenis die de Oostenrijkers in de 2de helft van de 18de eeuw voor
ons hadden door het beleid van Maria-Theresia. Jozef II en Leopold II. In een bijdrage
over ,,Reizen in Vlaanderen in de 18de
eeuw" toont Piet Lenders aan hoe het reizen
in die tijd een onstpanning werd en hoe de
Europese wereld openging voor kunstenaars
van bij ons, tenwijl anderen naar Vlaanderen
kwamen.
ReinderPols onderzoekt hoe de Brusselse
Muntschouwburg (1700) funktioneerde en
stelt vast dat pas in 1807 de eerste Mozartopera in de Munt werd opgevoerd. Een erg
late Brusselse erkenning van het operage-

in het recent verschenen nummer van het tijdschrift Vlaanderen wordt op
boeiende wijze nagegaan welke de relatie was tussen Mozart en Vlaanderen.
nie. Tenor Louis Devos, die in La Louvière
het manuskript terugvond van de ,,Messe
des Morts" (1760) van de Henegouwse komponist Gossec, werpt een nieuw licht op het
Requiem van Mozart. Gossec die in Parijs
furore maakte en door Mozart „mein sehr
guter Freund" werd genoemd, heeft met zijn
Dodenmis een onmiskenbare invloed op Mo-

Olsteren was het tweehonderd
faar geleden dat een uur na
middernacht op 5 december
1791 hét wonder van de muziek
overleed. Om het Mozartjaar uH
te iui<ien bezorgt het tijdschrift
Vlaanderen ons een gevarieerd
en intrigerend Mozartnummer.
zart gehad. Devos toont dat op overtuigende
wijze aan voor wat Mozarts Requiem betreft
en zet daarmee de vermeende bijdrage van
Süssmayer, die het Requiem zou voltooid
hebben, definitief op de helling. Een ander
braakliggend terrein betreedt Willy Van Rom-
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paey, die de simfonikus Pieter van Malderen
(1729-1768) aanwijst als een bron van muzikale tema's voor o.m. Bach en Mozart.
Het historische luik wordt afgesloten door
Luc Rombouts die een beeld schetst van de
18de-eeuwse hoogbloei van de tipisch
Vlaamse beiaard die de Mozarts op hun reis
in de Vlaamse steden hebben gehoord maar
die blijkens hun reisnotities niet erg onder de
indruk van dit klavierinstrument waren.

NIEUWE VELDEN
Een leerrijke luisteroefening biedt de bijdrage van Jules van Ackere die ,,Le Nozze di
Figaro" bloemlezend analiseert. Pertinente
vragen omtrent Mozarts klavierkunst stelt
Ghislain Potvlieghe, bouwer van oude instrumenten: hoe speelde Mozart Mozart en in
welke mate en op welke instrumenten kan
men vandaag Mozarts Mozart benaderen?
Rudolf Van de Perre, die op de jongste
openbare vergadering van de Koninklijke
Akademie een opgemerkte lezing hield over
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MUZIEK
Mozart in de Nederlandse poëzie uit Noord
en Zuid, ontleedt de Mozart-gedichten van
Herwig Mensen en benadrul<t de kreatieve
vrijheid van de dichter in zijn persoonlijke
benadering van IVIozart. Samensteller De
Cock bewandelt zijn klassiek domein en
toont aan hoe de 15-jarige Mozart in het door
Cicero geïnspireerde libretto van Metastasio's „Sogno di Scipione" zijn volle rijpheid
heeft bewezen. De bijdragen worden afgerond met beschouwingen van beeldend kunstenaar Harold Van de Pene die met zijn
revelerende vergelijkende werkwijze het
baanbrekend werk van Kart-Ernst Hermann
voor de Mozart-cyklus in de Munt belicht.
Door zijn regie- en dekorkreaties noemt hij
Herman con-geniaal met Mozart.
Uit dit overzicht mag blijken dat dit Mozartnummer in de veelheid en de variatie van zijn
duidelijk omlijnde en beknopte bijdragen op
een waardige wijze de Mozartpublikaties van
het Mozartjaar afsluit. De talrijke illustraties
en de opname van partituurfragmenten verhogen de waarde van dit Vlaanderen-nummer. En de nieuwe velden die hier worden
betreden wijzen erop dat met het Mozartjaar
het laatste woord over de kunstenaar en zijn
werk nog niet gezegd is.

VERGEEFSE MOEITE?
Tijdens de voorstelling van het Mozartnummer in het unieke kader van de Boesdaelhoeve, het prachtig gerestaureerde buitengoed van het Konservatorium te SintGenesius-Rode, wees mede-samensteller en
gastheer Kamiel D'Hooghe op het feit dat er
in Mozarts tijd geen akademie of konservatorium bestond, terwijl er vandaag ondanks die
talrijke instellingen vooralsnog geen Mozart
is opgestaan. Of loopt er misschien toch wel
ergens een kleine Mozart in spe rond die,
met een onderwijssisteem dat kreatieve
krachten ruimte moet geven én met de steun
van ouders naar het voorbeeld van Leopold,
kan openbloeien? En hij verwees daarbij
naar het veelzeggend citaat uit een brief van
Wolfgang aan Leopold;
tenzij de Vorst U
of mij vertrouwt en ons volmacht geeft dat te
doen wat voor de muziek noodzakelijk is,
anders is het vergeefse moeite."
Met deze woorden van Wolfgang opent het
Mozartnummer dat bewijst dat men toen de
juiste keuze heeft gemaakt, dat niets tevergeefs is geweest, zelfs in die mate dat men
vandaag nog steeds niet uitgesproken en
uitgeschreven geraakt over dat muzikaal
wonder.
p. lateur
— Het Mozartnummer Is los verkrijgbaar aan 275
fr. Een volledige jaargang Vlaanderen kost 800
fr. (5 nummers). Bestellen kan door het passende bedrag over te maken op rek. 712-1102147-19
van het CVKV, p/a Adiel van Daele, Lindenlaan
18, 8700 Tielt. Proefnummer op hetzelfde adres.
Jaargang 1992 bevat volgende temanummers:
Oostvlaamse Musea, Brabantse prozaschrijvers, Vlaamse devotleprenten uit 17de-19de
eeuw. Kunst en komputer, Volkskunde.
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Mozart: een muzikaal genie dat zich nooit volledig zal prijsgeven

TOON 75
Op vrijdag 13 december a.s. organiseert
het A.N.Z. (Algemeen Nedertands Zangverbond) in co-produktie met BRTN-T1 en de
VARA TOON 75 in het Sportpaleis van Antwerpen. In WIJ nr. 47 van 22 november
hadden wij het uitvoerig over deze belangwekkende gebeurtenis. Graag vestigen we u
nog eens even de aandacht op dit groots
opgezet spektakel.
Toon 75, dat opgevat wordt als een GrootNederlandse hommage aan Toon Hermans
ter gelegenheid van diens 75ste verjaardag,
wordt mede mogelijk gemaakt dank zij de
steun van CERA, MEUBELCENTRALE HEYLEN en de NATIONALE LOTERIJ.
Volgende artiesten hebben nu hun medewerking definitief toegezegd: Clouseau,
Compagnie Aimé de Lignière, De Nieuwe
Snaar, De Frivole Framboos, Henk Luyckx,
Herman Van Veen, Johan Verminnen, Kinderen voor kinderkoor, Koorgroep ANZ-Koorfederatie. Les Bubb, Liesbeth List, Muziekvereniging Philharmonie van Sittart, Oleg
Popov, Paul Dee Big Band, Robert Long,
Salvatore Adamo, Stedelijk Instituut voor
Ballet, Studio Herman Teirlinck en Theater
Pittoresque. De prezentatie is in handen van
Astrid Joosten en Bart Peeters.
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Ook Clouseau doet mee aan het „Verjaardagsfeestje" voor Toon Hermans.
Kaarten (vanaf 640 fr.) voor deze unieke
hulde aan Toon Hermans kunnen bekomen
worden op het Sportpaleis, tel. 03/326.10.10
elke dag van 10 tot 22 uur (ook zaterdag en
zondag) of bij Ticketel, tel. 02/675.54.14.
Nadere informatie is te bekomen op liet
nationaal ANZ-sekretariaat, Baron Dhanislaan 20, bus 2, 2000 Antwerpen, tel. 03/
237.93.92 of 237.96.43.

HOROWITZ' SAGEN
SPRINGLEVEND

E

EN zaal vol jonge, entoesiaste
lezers op de slotdag van de Boekenbeurs voor een gesprek met
Anthony Horowitz was het beste
bewijs dat de Engelse auteur in
Vlaanderen echt doorgebroken is.
Nadien signeerde Horowitz in de
stand van zijn uitgever Facet. Een
overrompeling die uitgever Walter
Soethoudt deed glunderen. Het
verhaal van de vertaling is er een
waarvan elke uitgever droomt. Een paar jaar
geleden op de Londense boekenbeurs:
Soethoudt snuffelend door een zee van boeken tot een kleine boekje zijn aandacht trekt,
hij begint te lezen, zet zich neer want moet
verder lezen, stapt na een uur op richting
uitgever. De rest is een geduldig wachten op
het spel van literaire agenten. Maar na negen maanden wordt het vertaalkontrakt geboren. Aan de fijne neus van de Vlaamse
uitgever heeft sindsdien jong en oud ontzettend plezierige en spannende leesuren te
danken, met o.m. Daar ga je Frederick K.
Bower, De Malteser erfenis en Kernenergie
voor de duivel. En weldra wacht hun een

FLAGRANTE
FLATER
In WIJ nr.46 van 15 november drukten wij een kort interview af met Wim De
Mont, de sekretaris van de Vereniging
ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB). We titelden dat „Meer
dan 150.000 boekenwurmen" de weg
naar de boekenbeurs vonden. Dit klopt
inderdaad, maar iets verder in de tekst
sloeg de zetdulvel onverbiddelijk toe,
hij reduceerde het bezoekersaantal tot
amper 15.876.
Voor alle duidelijkheid hier nog even
de preciese cijfers: 150.876 (en met
het volk van de openingsavond erbij
151.876) boel(enliefliebbers bezochten de 55ste boel(enbeurs. Daarnaast
waren er ool( nog eens meer dan
5.400 toeschouwers voor de literaire
toernee En nu serieus.
Wij hopen op deze wijze onze vergissing te hebben rechtgezet, en wensen
de VBVB veel sukse toe met de voorbereidingen voor de 56ste boekenweek I

primeur, want Horowitz' volgend boek verschijnt eerst in het Nederlands en pas later in
het Engels...

GODEN EN HELDEN
Vanwaar die stormloop? Horowitz (°1955)
staat voor spanning en lichte horror (nomen
est omen) én humor in goed gekomponeerde
verhalen met een soepele stijl. Zijn werk als
scenarioschrijver (o.m. ook voor de TV-reeks
Hercules Poirot) is daaraan niet vreemd.
Verbeelding en fijne spot breken de hardheid
van de ,,ernstige" detektiveverhalen voor
jonge lezers en elk hoofdstuk wordt vakkundig op een moment vol spanning afgebroken.
De lezer moét verder lezen, net als die eerste
Vlaamse lezer-uitgever op de Londense
Bookfair.

Waarom heeft de staart van een
pauw zoveel ogen en levert de
spin zo'n kunstig web af?
Waarom vind je de wilde narcissen aan de oever van stille
venne^es of zijn de vruchten
van de moerbeiboom roodpaars? En waarom werpen de
Cheyennes voedsel en tabait in
de rivier vooraleer verder te
trekl(en? Lees de mythen en
sagen van oude volkeren. Een
goede gids: Anthony Horowitz!
Dezelfde spanning, fantasie en Engelse
humor heeft de nog jonge schrijver ook
gelegd in verhalen over historische helden
als Willem Teil (De Kruisboog). Vorig jaar
verruimde Horowitz zijn schrijfveld even tot
Griekse myten en sagen en verhalen over
goden en helden uit de hele wereld. Zijn
ongebreidelde fantasie en rake vertelkunst
maken de oude verhalen weer springlevend.
In De honden van Aktaioon. Griekse myten
en sagen en De tien vingers van Sedna.
Myten en sagen uit de hele wereld kombineert Horowitz getrouwe weergave van de
oude myten met zijn persoonlijke vertelstijl.
Wat Schwab, Damsté, Lechner, MacGregor
e.a. tot dusver brachten was uitstekend.
Maar misschien waren die auteurs iets teveel
bekommerd om de zuivere weergave van de
myten en sagen, tot in het detail, en ontbrak
hun precies dat surplus aan vertelkunst die
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de myten voor jongeren ook leesbaar maakt.
Overigens is de vraag naar de zuivere myte
onoplosbaar. Men leze Robert Graves'
Griekse myten (Unieboek, Houten 1990) en
men zal vaststellen dat de zevenhonderd
dunbedrukte bladzijden tal van varianten
bevatten die wijzen op de evolutie en de
lokale toevoegingen die de myten der Grieken tot een netwerk van verhalen maken.

APETROTS
Horowitz kiest voor de draad van het
verhaal zoals die al eeuwen wordt gevolgd.
Maar zijn inleving en verhaaltechniek geven
er een meerwaarde aan die bij jongeren
aanstekelijk werkt en dus motiverend om
zich toch maar te wagen aan ,,die oude
dingen". Hij schuwt geen anakronismen
waar hij bijv. in het verhaal van Orpheus en
Eurydice de veerman van de ondervtrereld
van een brilletje voorziet. En met een knipoog naar de psichoanalitici zegt hij van
Oedipus: „Hij was een nogal komplekse
figuur" (Aktaioon, 104 en 116). Ronduit
schitterend is Horowitz waar hij aktualiseert.
De Doos van Pandora, zo weet iedereen,
bevatten alle kwalen ter wereld. Voor de
oude Griek en de moderne lezer zijn ziekte,
ouderdom en dood uiteindelijk dezelfde kwalen. Voor Horowitz vormen die een aanleiding tot wat wellicht de langste enumeratio
uit de jeugdliteratuur is geworden met o.m.
terrorisme, toerisme, jeugdpuistjes, diplomatieke onschendbaarheid, hamburgertenten
(Aktaioon, 39-41).
Bevat Aktaioon zestien verhalen uit de
Griekse oudheid, Sedna geeft negentien myten en sagen uit haast evenveel verschillende kuituren. Deze verzameling is o.m. interessant voor de vergelijking die zich opdringt
met bekende myten. Het Babylonisch verhaal van Pyramus en Thisbe (bekend uit
Ovidius' Metamorfosen en de bewerking ervan door tal van komponisten) is een variante
op het tema van Romeo en Julia. „De
wensen van Savitri", een myte uit India, is
een omgekeerd Orpheus en Eurydice-verhaal. En het Chinees verhaal van de eerzuchtige en overmoedige aap Sun, die,.apetrots was op zichzelf..." (103) is een variante
op de talrijke hybrisverhalen van de Grieken.
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SPIEGEL
Myten en sagen gaan terug tot de tijd lang
voordat vertellers en dichters hen neerschreven. Onder de indruk van die oeroude wijsheid die in het geheugen van de mensheid
bleef doorwerken, hebben schrijvers die verhalen min of meer vastgelegd zodat lezers
ook vandaag nog in die myten, als in een
spiegel, de menselijke ziel kunnen ontdekken. Niet gebonden aan tijd of ruimte, ondanks de Griekse, Keltische, Japanse of
Romeinse inkleding, vertellen zij ons iets van
het wedervaren van dé mens. Horowitz respekteert die verhalen, zoals.ze werden doorgegeven, zonder moraliserende nabeschouwingen of interpretaties. Voor alles vertélt hij
en in de ban van zijn woord moeten jonge
lezers ongetwijfeld gevoelig worden voor het
verhaal achter het verhaal.
Deze twee verhalenbundels (in een sterke
vertaling van Annemarie van Ewijck!) kunnen ook uitstekende diensten bewijzen als
introduktie in het onderwijs. Voor het vak
Nederlands zijn myten en sagen in het programma opgenomen en uiteraard is Aktaioon gesneden brood voor leerlingen die de
oude talen volgen.
Wie na de Boekenbeurs nog iets in de
geldbeurs heeft of op de boekenplank nog
een plaatsje vrij ziet, kan n.a.v. Sinterklaas of
de ei ndejaarsfeesten zoon of dochter verrassen met twee vliegen in één klap: de myten
én Horowitz.
p. lateur

— De honden van Aktaioon. Griekse mythen en
sagen. Anthony Horowitz. 159 biz.
— De tien vingers van Sedna. Mythen en sagen
uit de hele wereld. Anthony Horowitz. 154 biz.
Beide uitgegeven bij Facet, Antwerpen-Dronten,
1990, 477 fr. per deel.

HOTEL - RESTAURANT

axiino
'an
Berg 17 - B 3790 St. Martens-Voeren
Tel. 041/81.09.08 - 041/81.09.29
Gastronomie in een groene oase
Diverse forel spec, en streekgerechten
IVIarktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voen/allei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geieid bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.
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HET DOEMDENKEN
VOORBIJ
Leo De Haes bundelde enkele van zijn
recensies en essays uit De Nieuwe Maand,
De Brakke Hond en De Groene Amsterdammer, „revizeerde" de meeste grondig, en
hopsakee, daar ligt Het doemdenken voorbij,
over politiek en literatuur. Gewoonlijk hebben we iets tegen zo'n bundelingen van
eerder verschenen bijdragen, maar dit werkje bevelen we iedereen die zich tegen het
kultuurpessimisme in dit Avondland wil verzetten (en niet geabonneerd is op De Nieuwe
Maand) graag aan.
De titel dekt nochtans de inhoud niet
geheel. Sommige bijdragen hebben weinig
te maken met literatuur (bvb. Kijken is de
kunst), of hebben slechts in de verte aanknopingspunten met politiek (bvb. Milan Kundera, De ideologie is dood, leve de imagologie).
En dat De Haes een wrede liefde voor het
boek koestert is weinig meer dan gewoon
prettig om lezen.
De Haes portretteert het denken van enkele invloedrijke hedendaagse literatoren-filosofen-politici als Vaclav Havel, Mario Vargas
Llosa, Hans Magnus Enzensberger, George
Steiner, Primo Levi, Danilo Kis.
Hij knoopt er zelf zijn eigen bedenkingen
aan vast, legt verbanden met andere denkers, geeft af en toe hevige sneren (in de
bijdrage over Paul De Grauwe: een ekonoom
in het donker wordt de liberale professor
vakkundig in de grond gestopt).

sionele kritici en het gebrek aan lezers. Wat
moet er dan gebeuren?
Vlaanderen heeft maïtres é lire nodig,
mensen die net als in Nederland, Frankrijk,
Duitsland of Engeland met evenveel gezag
kritiek schrijven als auteurs boeken. Kritici
moeten meesters onder meesters zijn, schrijvers met een fulltime job in plaats van
stiekeme bijverdieners. Herman de Coninck
heeft ooit geopperd dat een heus literatuurbeleid moet beginnen met het kweken van
professionele lezers. De massa volgt dan wel
vanzelf Ik kan hem geen ongelijk geven.
De Haes vindt niet dat de overheid deze
professionele kritici moet onderhouden. Die
inspanning moet door de kultuurdragers bij
uitstek, de pers, geleverd worden. De mediaIndustrie heeft daar zelf belang bij. Spijtig
genoeg hebben we niet de indruk dat wie de
knip op de portemonnee houdt bij de media
hiervan ook overtuigd is.
(Pd|)
— Leo De Haes. Het doemdenken voorbij, over
politiek en literatuur. Uitg. Dedaius, Antwerpen,
118 biz, 599 fr.

LITERATUURKRITIEK
Leo De Haes is naast redakteur van De
Brakke Hond, literair recensent van Trouw
en De Nieuwe Maand, medewerker van De
Groene Amsterdammer en gewezen Humojoernalist ook uitgever van Houtekiet/Hadewijch. Het essay over de kritiek vinden we
één van de pareltjes uit de bundel. De Haes
heeft overschot van gelijk: de literatuurkritiek in Vlaanderen is onderontwikkeld. Recensenten zijn bij ons onderwijzers, sociaalkultureel werkers, ambtenaren of all-roundjoernalisten die zich in hun vrije tijd aan
huisvlijt te buiten gaan en al blij zijn dat ze
een boek gratis krijgen. Kritiek is in Vlaanderen een hobby, geen hoofdberoep. Vlaamse
kritici zijn schnabbelaars.
Zelfs de enige kranten die literaire kritiek
ernstig proberen te nemen (De Standaard en
De Morgen) slagen daar volgens De Haes
niet in. Maar ook bij de uitgeverijen is het een
zootje, en de literaire tijdschriften ontbreekt
het aan vastbetaalde krachten.
De Haes meent nochtans dat er een verband bestaat tussen het gebrek aan profes-
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De Haes portretteert het denken van
enkele invloedrijke hedendaagse literatoren-filosofen-politici zoals Vaclav
Havel (foto), Vargas Llosa en Hans
Magnus Enzensberger.

BOEKEN

OVER DE OERKNAL
EN ONZE AARDIGE PLANEET
Toen Galilei in 1610 door z'n primitieve
kijker naar de manen rondom Jupiter loensde, krabde hij zich wellicht peinzend in z'n
baard. Weliswaar leverde Galileo Galilei, met
behulp van zijn teleskoop, het bewijs voor de
theorie van de Pool Copernicus dat de aarde
om de zon draaide en niet omgekeerd, maar
In alle grote misteriën des heelals zag hij
bijiange nog niet klaar: hoe groot is dat
heelal ? Is er leven op mars ? Hoe zwaar is de
zon ? Wat is een vallende ster? Hoe zit dat nu
precies met die fameuze oerknal, de melkweg, zwarte gaten, kometen, ufo's en buitenaardse wezens...?

1
2
3
4

sneeuwval
sneeuw wordt samengeperst tot tp
sneeuwgrens
accumulatiegebied
(aangroeigebied)
5 gletsjerspleten
6 ablatiegebied (alkalvingsgebied)
7 los gesteentematenaat vormt de
8 Aan het einde van de gletsfetlong
vormen scherpe stenen en keien de
eindmorene
9 grondmorene
10 smeltwater
11 rotsachtige ondergrond

Het kleurrijk geïllustreerde lees-en kijkboek Van oerknal tot ruimteschip, uitgegeven bij Gottmer-Haarlem, beantwoordt deze
en tal van andere vragen over onze planeet,
de ons omringende ruimte en het heelal. Als
in een fantastische ontdekkingstocht door
het verleden en naar de toekomst wordt de
lezer meegesleept doorheen het boek.
Auteur en bewerker van het boek staan
borg voor juiste informatie en degelijke dokumentatie. Stuart Atkinson die het werk
schreef is een kei op het vlak van sterrekunde, hij richtte ook een tijdschrift over sterrenkunde op en levert regelmatig bijdragen aan
wetenschappelijke tijdschriften als Popular
Astronomy en Astronomy. Carl Koppeschaar
heeft het boek bewerkt en vertaald in het
Nederlands. Hij heeft sterrenkunde gestudeerd en is wetenschapsjoernalist. Koppenschaar is medewerker van het populair-wetenschappelijk maandblad KIJK.
Van oerknal tot ruimteschip heeft in de
eerste plaats jeugdige, in wetenschap geïnteresseerde lezers als doelgroep, maar uiteraard heeft ook u soms behoefte aan eenvoudige en duidelijke verklaringen voor moeilijk
te vatten verschijnselen uit de ruimte. Tenzij
u natuurlijk niks ervaart van de geheimzinnige, sensationele aantrekkingskracht die het
heelal al duizenden jaren op ons uitoefent.

TERUG OP AARDE

^

Minstens van hetzelfde nivo is de onlangs
verschenen Gottmer Junior Atlas. Toch ware
het ons inziens beter geweest dat men de
oorspronkelijke titel Unsere Erde, Eine Iebendige Geographie für Kinder, ietwat letterlijker had vertaald, omdat deze nu eenmaal
beter de inhoud van het boek dekt. Toch
geldt hier hetzelfde als voor dat andere,
schitterende boek waarover we het daarnet
hadden: het is een spannend aardrijkskundeboek voor iedereen vanaf 9 jaar.
Een atlas hoeft beslist niet altijd saai te
zijn. Deze Gottmer Junior Atlas zit logisch en

Verhelderende illustraties zijn onontbeerlijk voor een modern, populairwetenschappelijk boek.
zeer overzichtelijk ineen, de verschillende
onderwerpen worden vlot, haast als in een
verhaal beschreven. De tekeningen en kleurenfoto's zijn verhelderend, op zulke illustraties zitten ze in menige school al jaren te
wachten. Ook de wijze waarop de materie
behandeld wordt steekt schril af tegen wat tal
van muffe schoolboekjes ons te bieden hebben : deze atlas is nu gemaakt en niet in 1948
of vroeger.
De atlas is niet eng opgevat. Tal van
aspekten in onze samenleving, die grotendeels gedetermineerd worden door of determinerend zijn voor de geografie en de geologie worden belicht. In het boek staan hoofdstukken over het ontstaan van de aarde, het
heelal, het weer, planten en dieren, de andere volkeren en hun kuituur, maar ook over
energie en het milieu. Ruime, kritische aandacht wordt ook besteed aan de talloze
gevaren die het bestaan van onze planeet
bedreigen. Het,,verhaal" vangt aan dicht bij

huis: hoe vind je de weg? En hoe ziet je
omgeving er van boven uit? Je leest hoe een
stad ontstaat, over reizen en de strijd tegen
het water. Eerst leer je de Benelux —dit is
gelukkig geen ,,Hollands" boek— kennen,
daarna trek je de wijde wereld in.
We willen De Gottmer Junior Atlas niet tot
een schoolboek degraderen, dit is voorwaar
een te groot affront voor de samenstellers en
de uitgever. Maar sommigen van ons zouden
nu met hun kennis over onze aardbol heel
wat verder hebben gestaan indien we destijds ook eens een leerboek van dit gehalte
onder ogen hadden gekregen.
(ts)
— Van oerknal tot ruimteschip. Stuart Atkinson
en Carl Koppeschaar. Uitg. J.H. Gottmer, 1991.
92 biz., 590 fr.
— Gottmer Junior Atlas. Siegfried Aust, Matthias Beck, Willem De Bruin en Thomas Menzel.
Uitg. J.H. Gottmer, 1991. 80 bIz., 790 fr.

BLOEMEN ROUWKRANSEN
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KOESTERSTAD,
VER WEG EN TOCH DICHTBIJ
„Hartelijk welkom in KoesterstadI" is
geen uitspraak van Filip Dewinter t.a.v. de
migranten in Antwerpen. Neen, het is een
zinnetje uit het l<inderboel< Een vreemdeling
in Koesterstad van Ivan Gantshev.

HET BEGIN
„Eerst was er het donker...
toen kwam de wereld.
Eerst was er de maan...
toen kwam de ochtend...
En toen kwam er een dik mannetje."

Op een dag stapt professor David Astropopov die op de planeet Jaguar woont in zijn
luchtschip en gaat op reis. Hij komt terecht in
Koesterstad, waar hij hartelijk venwelkomd
wordt. De professor laat de mensen in Koesterstad zien hoe ze een kas moeten bouwen,
zodat ze ook in de winter volop groenten en
bloeiende bloemen hebben, en hij bouwt
vliegtuigen voor hen. Dan wordt Astropopov
verliefd op Hortensia, de dochter van de
apotheker, en hij besluit nooit meer uit Koesterstad weg te gaan.
Een vreemdeling in Koesterstad is een
mooi, romantisch, ietwat voorspelbaar verhaaltje met een en-ze-leefden-nog-lang-engelukkig-einde. Voorzichtig krijgen de lezertjes een boodschap ingelepeld: lief zijn voor
vreemdelingen, wederzijds respekt leidt tot
wederzijdse bevruchting. Bevruchting dan
vooral m figuurlijke betekenis. De kleurrijke
akwarellen die het boekje verluchten geven
aan het geheel zo'n beetje de sfeer van een
,,Oosteuropese" animatiefilm.

Dit zijn de eerste regels van een nogal
bijzondere versie van het scheppingsverhaal. Het uiterst charmante boekje Eerst was
er het donker van Anna Höglund kwam tot
stand in samenwerking met haar driejarig
zoontje Otto. Het is dus Otto's visie op hel
begin der dingen die aan de basis ligt voor dit
grappige prentenboek.
Eerst was er het donker is een plezierig
kijk- en voorleesboek voor de allerjongsten,
wanneer uw spruiten echter de ambitie koesteren om teoloog of bijbelkenner te worden
houdt u het boekje best voor hen verstopt!

„En toen kwam er een dik mannetje."
Of hoe een driejarig jongetje de eerste aardbewoner ziet.

— Een vreemdeling In Koesterstad. (van Gantshev. Uitg. De Vier Windstreken, 1991. 470 fr.
— Eerst was er het donker. Anna Höglund. Ultg.
Querldo, 1991. 450 fr.

HET VALS LICHT VAN HET HOERENLEVEN
In de roman Vals licht laat Joost Zwagerman een wat bizarre hoerenloper opdraven
die verliefd wordt op een meisje van lichte
zeden. Het verhaal speelt zich af tegen de
achtergrond van het hoerenbestaan, in al
zijn vormen en met al zijn kenmerken. De
hoofdfiguur Simon Prins raakt al op jonge
leeftijd gebiologeerd door de prostitutie, de
ekonomie van het vlees. Hij wordt een ekspert in de rituelen van de hoerenkoten, de
vaste-uurprijsgrijns van de eskortedames, de
wiskundige aanrakingen en voorgeprogrammeerde handelingen, de werk-lingerie en de
opzichtige schmink.

In die wereld is geen plaats voor liefde,
voor genegenheid. Nochtans wordt Simon
verliefd op Lizzie Rosenfeld, een Amsterdams hoertje. De liefde is wederkerig. Lizzie
stapt omwille van Simon uit het beroep. De
liefde van Lizzie en Simon blijkt echter al
gauw een onmogelijke liefde. Het hoerenbe-
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staan is per definitie een leven dat het
daglicht (en de waarheid) schuwt. Dat wordt
door Lizzie vrij letterlijk genomen. Ze sluit
zich op m haar,,onderwaterkamer", waar ze
het daglicht bant en 's nachts leeft. Lizzie is
fyzisch en mentaal zwaar geraakt door haar
achtergrond. Voor Simon blijft ze van onderen gesloten.
Langzamerhand krijgt Simon een beeld
van Lizzies voorgeschiedenis. De sluiers
worden opgelicht, maar met een tergende
traagheid. En wanneer een sluier weggenomen wordt, laat hij nog niet de naakte waarheid zien. Want dat is de rode draad in Vals
licht, de ingebakken leugen van het hoerenbestaan.
Leugens voor de familie, voor de vrienden,
voor de buren, voor de geliefde. Simon lijkt
wel nooit achter de waarheid te komen. En
wanneer hij die toch denkt gevonden te
hebben, moet hij even later weer vaststellen
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dat het weeral een leugen was, en dat de
echte waarheid nog verschrikkelijker is. Dat
de echte problemen nog onoverkomelijker
zijn.
Beetje bij beetje worden ze toch opgelost.
Totdat beiden inzien dat wanneer de problemen volledig opgelost zijn, het met de liefde
tussen hen ook gedaan is. Ontsnapping aan
het hoerenbestaan is voor Lizzie enkel mogelijk via Simon, maar om echt te ontsnappen is de mislukking van de relatie met
Simon een noodzakelijke voorwaarde. In de
peeskamer \s geen plaats voor genegenheid.
Genegenheid die geboren wordt in de peeskamer mag en kan daarbuiten niet overleven. Dat is een wet die zo oud is als de
hoererij.
(pdj)
— Vals licht. Joost Zwagerman. Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam. 1991, 276 biz, 699 fr.

BOEKEN

HUREN ZONDER PROBLEMEN
Sedert 1 maart van dit jaar is de nieuwe
huurwet van kracht Voor het eerst wordt in
het Burgerlijk wetboek een specifieke afdeling (dwz een geheel van bepalingen) ingevoerd, die uitsluitend gewijd is aan de huurovereenkomsten die betrekking hebben op
de woning die als hoofdverblijfplaats van de
huurder dient
Naar aanleiding hiervan werd het huurboek Je rechten als huurder volledig herschreven Het IS een handige huurder-vnendelijke wegwijzer, geschreven vanuit de dagelijkse praktijk, en voor de leek vlot leesbaar Je rechten als huurder is samengesteld
door de Huurdersbond Antwerpen, een organizatie die de belangen van de huurders
verdedigt tegenover de verhuurders en de
overheid Enkel huurders kunnen een beroep doen op de Huurdersbond Zij kunnen
ofwel lid worden ofwel tegen betaling juridisch advies bekomen
In Je rechten als huurder komen de verschillende aspekten van het huren aan bod
Het eerste deel geeft een overzicht van de
huurwetgeving en haar ruimere kontekst
Het tweede behandelt het stelsel van de
pnve-huur en de woninghuur (het huurstelsel
waarbij de huurder van een partikuliere eige-

naar huurt) Hier komt de huurovereenkomst
aan bod, de waarborg, de plaatsbeschrijving,
de rechten en plichten van huurder en verhuurder, de huurprijs, het beëindigen van de
huur, etc
In het derde deel wordt het stelsel van de
sociale huur belicht Dit stelsel is van kracht
voor huurders die een woning betrekken van
een sociale huisvestingsmaatschappij Het
vierde deel schetst de administratieve aspekten van het wonen premies, toelagen en
overheidsmaatregelen die invloed hebben
op de huurovereenkomst

— Je rechten als huurder Huurdersbond Antwerpen Uitg. Epo, Berchem, 1991, 310 biz, 550
fr.

Ruwbouw of sleutelklaar!
n.v. ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme

Tel. 052-47.88.09

Met traditionele
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit
Keuze uit verschillende t y p e s .
O o k voor uyv eigen « schets » - idee
h e b b e n wij een sleutelklare
oplossing.

BON
Huurdersbond Antwerpen

(Pdj)

domus - ujoningen

Je rechten als
huurder

•

Het vijfde deel behandelt de mogelijke
betwistingen tussen huurder en verhuurder,
en tenslotte worden nuttige adressen voor
huuradvies en informatie gegeven Verschillende delen worden gekompleteerd met een
aantal nuttige bijlagen als modelbrieven,
schema's etc Kortom, wie huurt of gaat
huren, vindt in het werk van de Antwerpse
Huurdersbond een volledig vademekum

VOOR INLICHTINGEN
(OPSTUREN A U B )

NAAM :
ADRES:
TEL. :
BOUWGROND TE :
wenst inlichtingen en dokunnentatie (types, beschrijving, pnjzen )
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FRANS-VLAANDEREN
ONTDEKKEN
Ja hoe doe je dat eigenlijk, Frans-Vlaanderen ontdekken '> Als je door het zuidelijkste
deel van de Nederlanden rijdt, zie je overal
franstalige wegwijzers en verkeersborden,
en als je met goed naar bijvoorbeeld de
straatnamen kijkt, of met de mensen praat,
waan je je in het hartje van Frankrijk
Om het Vlaamse karakter van FransVlaanderen op een ludieke en sportieve
manier te ontdekken, heeft de Werkgroep de
Nederlanden uit Popennge een brochure
,,Zoektochten en nuttige adressen in de
Nederlanden in Frankrijk" uitgebracht Die

brochure is dit jaar in een meer uitgebreide
versie voor de tweede keer uitgebracht Je
vindt er speurtochten in van enkele uren
(bijvoorbeeld door Kassei, Smt-Winoksbergen en Belle) tot trektochten van meerdere
dagen
Telkens weer drukken de vragen en antwoorden van die zoektochten de geïnteresseerde met zijn neus op het Vlaamse karakter van de streek En voor het gemak vind je
ook de antwoorden in de brochure Zo wordt
ze gesneden brood voor leiders van jeugdverenigingen die hun jongeren eens een

ander facet van Vlaanderen willen tonen De
brochure bevat ook heel wat adressen van
mensen waar je zonder problemen in het
Nederlands en dus met alleen in het plaatselijk dialekt terecht kunt
Zeker voor jongeren, maar met alleen voor
hen IS deze brochure een gedroomd werk- en
stapinstrument Een ideaal kado Te krijgen
door storting van 200 fr op rek nr 4469618521-44 van de Werkgroep de Nederlanden, Popennge

ADVERTENTIE

H e t levende water.
rezondhêiG begint bij Tonisstêinsr Al 20C1CI faar een bron van ftatuurlsjic truneraateter njk
aati magnesium en calcium Daarom werkt het Öevofderend op de »ert(mg van hart en meren Het normaliseert afle iiChaamsfunHfes en is een uiterst
geschikt dieet-watfir Tonissteiner lekker braisend of zacht sprankelend kCKStert |e gezondheid Verkrijgbaar in de tjstere voedmgs enöranteaak
Sftsnato IMroflTAaTSTansssaKwresSS 3^aBIS!SSK{<Ofi8£EK-lO)
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BOEKEN

DE ZIEL VAN
EEN COLUMNIST
In het begin werd de wereld niet geschapen zoals de bijbel dat aan 'n fundamentalistisch lezer vertelt. Voor het licht moet er een
plan geweest zijn... en van de mens kan
vooraf geen plan bestaan. Wezenlijk is hij
dat, wat hij er zelf van maakt, vrijheid dus.
De schepper had 'n perfekte machine
kunnen maken. Die was echter even dood(s)
geweest als 'n horloge: steeds weer dezelfde
verschuiving, nooit iets nieuws. De schepper
schiep het heelal echter van meet af aan
onaf.,,Temidden van alle wetmatigheden liet
hij wat spontaneïteit toe, en veel ruimte voor
fantasie. Hij liet het heelal de ruimte ooit alles
uit zijn vaste baan te lichten. Van bij het
begin voorzag hij daarmee in de mogelijkheid van menselijkheid... Langzaam zou het
groeien."

schillige stof, ook niet enkel willend bewustzijn. „Materie" en ,,geest" zijn twee hoedanigheden van het bestaan: het vermogen om
een objektieve orde te handhaven en het
vermogen aandacht te schenken en vreugde
om de wereld te ervaren. Het „ i k " oefent die
aandacht konkreet uit.

zwind torst, kan rustig genieten van deze
serene en optimistische kijk. Wie het vertrouwen missen moet, of niet minder dan bewijzen wil, komt stellig niet aan zijn trekken.
Daar kan Gérard Bodifée weinig aan veranderen. Het is dus geen verwijt.

Dit is maar een greep uit deze boeiende
beschrijving, die lang niet alles oplost, nog
minder bewijst. Wie zelf niet krom staat van
argwaan ten opzichte van het leven, wie
onzekerheidsgevoelens bewust en nogal ge-

M. Cels
— Aandacht en aanwezigheid. Over creativiteit
In een onvoltooide wereld. Gérard Bodifée. Ultg.
DNB/PeIckmans, Kapellen, 1991. 124 biz., 450
fr.

ADVERTENTIE

OPEN BOEK
Dit is één van de reflekties van Gérard
Bodifée, natuurkundige en wetenschappelijk
redakteur van De Standaard. Ze vond 'n
plaatsje in een vroeger bundeltje van hem
(Reflecties, 1989). Bij zulke stukjes kon je 'n
beetje in het ijle zoeken naar de gedachtengang die er achter stak. Vandaag kan niemand dat nog zeggen. Vermelde reflektie
geeft in notedop de toonaard en de inhoud
aan van Bodifée's jongste essay, een samenvatting van zijn kosmische visie.
In Aandacht en aanwezigheid. Over creativiteit in een onvoltooide wereld wordt de
lezer op een verrassend heldere wijze en in
snelle draf rondgeleid in de doolhof van het
bestaan. De ziel van de columnist is even
een open boek. Je leest er de geschiedenis
van de aandacht in, een geschiedenis die
God als bestemming heeft. Van relatieve
blindheid groeit het leven tot menselijk bewustzijn. Bij hem bestaat de aandacht op
twee sporen: de analise die ritmen opneemt,
en in klassen sorteert, de intuïtie die zin
sticht, het leven vat, die aandacht omsmeden kan tot liefde. Zowat het verschil tussen
reeksen geluidstrillingen en muziek.

Een dimensie
"
méér!
Voor uitstekende dienstverlening
tegen competitieve prijzen

„Aan het begin ligt slechts een amorfe,
onkenbare leegte. De bestemming is een
voltooiing; zij is de volheid van aandacht en
van een bestaan zonder onvolkomenheden.
Het kwade is eruit verdwenen. (...) Wat
mensen beseffen wanneer zij de wereld
uitbreiden met inzicht en liefde is de aanwezigheid van de levende God."
Zo klinkt het besluit van deze'toch wel
samenhangende beschrijving door Bodifée,
vanuit zijn ervaring van de werkelijkheid!
Tussen onkenbare leegte en voltooiing ligt
het heelal, onze wereld. Niet enkel onver-

ELECTRABEL
elektriciteit, aardgas, TV/FM-signalen
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DE ZEKERHEID VAN
„HET ONVOORSPELBARE"

D

E historische eindronde met
(tweemaal) vier werd vorige
week woensdag opgestart op de
Europese voetbalvelden en nog
voor de negentig minuten voorbij waren werden luidop vragen
gesteld. Wat er nu eigenlijk wel
veranderd was? Op de meeste
terreinen werd er „potdicht" gespeeld. Panathinaikos hield op
Anderlecht de deuren en vensters hermetisch gesloten, bekommerde zich
om niets of niemand en zeker niet om de
amusementswaarde van de match en geraakte met de dubbele nul weg. Opdracht
uitgevoerd. Gans Griekenland tevreden en
onrust bij Anderlecht. Trainer de Mos legde
onmiddellijk de vinger in de wonde: „We
mogen over veertien dagen tegen Belgrado
niet verliezen indien we het verdere verloop
van de eindronde sportief en financieel veilig
willen stellen...".
Lieve mensen wat is er nu eigenlijk veranderd na de match van honderd miljoen?
Niets, helemaal niets. Dezelfde onzekerheid,
dezelfde kommer en kwel, dezelfde uitleg en
dezelfde ekskuses. Voor de afstandelijke
waarnemer begint het lachwekkend te worden. Het heette dat enkel Barcelona-Sparta
Praag een ,,andere" match was. Maar dat
had niets te maken met het nieuwe poulesisteem. Het had wel alles vandoen met de
voetbalopvattingen van Johan Cruyff. Altijd
en overal aanvallen. Na elke nederlaag
noemt men de Nederlandse supercrack-vantoen een naïeve gek, na elke overwinning
gaat hij door voor wereldverbeteraar. Nu al
wijst veel in de richting van een mogelijke
finale tussen Sampdoria en ,,Catalunia".
Daar kunnen we dan toch misschien eens
één keer negentig minuten wel bij varen.

WONDERE WERELD
Intussen dreigt er een kleine oorlog te
ontstaan tussen de klubs van eerste klasse
onderling en ook nog eens tussen de klubs
en de Bond. Oorlog is een groot woord maar
de meningsverschillen beginnen duidelijke
vormen aan te nemen. De topklubs beklagen
er zich over dat zij teveel wedstrijden in een
korte spanne tijds moeten spelen. Het kampioenschap, de bekermatchen, de Europakups en de nationale ploeg (waarvan de
toonaangevende ploegen hofleverancier
zijn): het wordt allemaal veel te veel. Ook
voor de toeschouwer die de onophoudende
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aanslagen op zijn portefeuille onmogelijk
lang kan overleven (toegangsprijzen van
1.500 frank en meer zijn geen uitzondering
meer!) en „met graagte" begint te passen.
In dat voornemen gesterkt door de zekerheid

Er werden in de voorbije weleen
nogal wat trlomfltreten gehoord in onze sportwereld, Anderlecht bij „the finale eight".
Het goud moest nog slechts
worden opgeraapt. Voor basketbalklub Racing Mecheien
herleefde het glorieuze verieden. Bij the final eight maal
twee. In het Nederlands heet
dat bij de laatste zestien maar
in basketbal hanteert men gewoontegetrouw - dat is trouwens de enige „traditie" in
deze sport - andere waardeschalen. Er werd zelfs een heuse rekiamekampanje rond opgezet om de sponsors te sussen. Een klucht van jewelste.
Racing Mecheien heeft al driemaal een pak rammel gekregen
en sportief stelt wat nog komen
moet al helemaal „niets" meer
voor. Sport laat zich nog altijd
niet maneuvreren door marketingtechnieken en dat is een
verheugende vaststelling. Al
rukken de managers wei verder
op natuurlijk. FlCP-baas Hein
Verbniggen is nu opgeklommen tot de hoogste rang in de
internationale wielerwereid en
de financiers hopen nu dat de
Nederlander zich (verder) ontwikkelt tot de Bemie Ecclestone van het veloke. Of de wielersport daar uiteindelijk beter zal
van worden is een andere
vraag.
dat alle matchen van enig belang op de buis
,,moeten" komen. Hoe men er uit geraakt
weet niemand en de Bond nog het minst van
al. Die wrijft zich inmiddels al wel in de
handen omdat men voor de wereldbeker
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kwalifikatiereeksen met zeven ploegen wil
opzetten. Kwestie van de recettes te vermeerderen en de oprukkende sponsors tevreden te stellen.
Het gros van de eerste klasse klubs wil niet
horen van een ,,sanering" van de nationale
kompetitie. Zestien i.p.v. achttien eerste
klasse klubs is in wezen niet bespreekbaar
voor drie vierden van de betrokken verenigingen. Vreemd genoeg denken ook die uitsluitend aan hun eigen belangen... Precies zoals
de Bond en de topklubs. Het eerste (gelukkige) slachtoffer wordt vermoedelijk de Beker
van België. Aan het sisteen van heen- en
terugmatchen wordt vrijwel zeker gesleuteld.
Om terug te keren naar het vroegere k.o.sisteem. Het enige dat echt deugt in soortgelijke kompetities. Dat wist men al voor twintig
en voor vijftig jaar, maar de beproefde formule moest node gewijzigd worden om de
geldhonger tijdelijk te stillen. Wondere wereld.
De Europese basketbalavonturen van Racing Mecheien beginnen van langsom meer
op een grap te gelijken. Wellicht komt ene
meneer Wandel eerstdaags voor de mikro
vertellen dat het sukses nooit groter was en
de klubs en hun nationale ploeg de toekomst
en vooral het geldgewin voor zich hebben
maar een normaal mens denkt daar al lang
het zijne over. Er zijn in Europa doodgewoon
geen zestien ploegen van niveau voorhanden om een internationale topkompetitie
vorm en inhoud te geven. En zo die dan toch
gevonden worden hoeven de Belgische vertegenwoordigers zich geen illusies te maken.
Racing Mecheien, dat in de loop van de week
voor eigen volk door de Duitse landskampioen werd ,,vernederd" dat het niet meer
mooi was om zien, dweilde nationaal met
konkurrent Oostende de sporthal op en dat
zegt toch genoeg.
De basketbalpredikanten zijn zelfs geen
missionarissen meer: zij zijn sprookjesvertellers geworden. Een plus een is drie. Dat
proberen ze ons nu al jaren wijs te maken.
Ook wanneer het de nationale ploeg betreft.
Die zou niet meer te stuiten zijn in haar
opmars naar de Europese top. Wellicht.
Maar wat stelt het allemaal voor? In klubkompetities van niveau worden de verschillen overal gemaakt door ingehuurde buitenlanders. Dat is zo in Italië, Spanje, Nederland
en Engeland. Dat is zo bij ons. Wat kan of
mag men dan nog op redelijke gronden van
de nationale ploegen verwachten? Juist, u
hebt het geraden.
Flandrien

SPORT

DE WERELD VOLGENS HEIN
Hein Verbruggen, de Nederlandse marketing-adviseur die in België woonachtig is,
werd in Milaan gekozen tot voorzitter van de
Internationale Wielerunie. Een verrassing
was dat niet.
De vijftigjarige Verbruggen heeft in zijn
zevenjarig voorzitterschap van de FICP (de
profsektie) diepe sporen gedrukt. Hij heeft de
wielersport inhoudelijk en vormelijk veranderd. Zoveel Is zeker. Hij zette de wereldbeker op, hij voerde de ranking (puntenklassement) van renners en wielerploegen In, hij
pleitte voor mondialisering, hij lag aan de
basis van veranderingen In de wlelerkalender, hij predikte zijn geloof in een,,gezonde"
(wat nog niet noodzakelijk hetzelfde is als
dopingvrije) wielersport, hij sloeg bruggen
naar geloofwaardige sponsors, hij onderstreepte de noodzaak van doorzichtigheid en
geloofwaardigheid van de internationale
wielrennerij. Verbruggen was (is) een man
van veel woorden en veel daden. Een zeldzame kombinatie, dat zeker. Hij is een onverbeterlijke doorzetter die veel tradities in vraag
stelde, die het wielerhuis op andere (sollede)
fundamenten opnieuw wil opbouwen...
Verbruggen is nog niet aan het einde van
zijn latijn. Hij heeft al veel weerstanden
overa/onnen en schuwt geen nieuwe uitdagingen. Hij bevindt zich nu in een heuse
machtspositie en eigenlijk zou alles nu gemakkelijker en sneller moeten kunnen verlopen.

VALLEN EN OPSTAAN
We vinden dat het nog veel te vroeg is om
Verbruggen gelijk of ongelijk te geven. Men
moet de tijd zijn werk laten doen. Voor het
grote publiek is de aantrekkingskracht van
de wielersport verminderd. Omdat de grote
kampioenen te zeldzaam zijn geworden. De
supporter heeft nu eenmaal geen boodschap
aan marketingtechnieken, aan „produkten"
waarvoor ,,konsumenten" moeten worden
gevonden, aan ploegbudgetten van om en bij
de tweehonderd miljoen. De gewone man,
die het veloke heeft groot gemaakt, heeft
nood aan kampioenen die zijn verbeelding
beroeren. Hij verlangt naar heroïsche wedstrijden waarin ,,herkenbare favorlet(en)"
triomferen of strijdend ten onder gaan. Meesters en knechten. Vallen en opstaan. Verbruggen haalt er vermoedelijk de schouders
voor op en misschien heeft de man vanuit
„technisch" standpunt volkomen gelijk. Blijft
enkel de vraag of de liefhebber van elke dag,
die zonder achterliggende gedachten of bekommernissen naar ,,het veloke" opkijkt, de
wielersport nog zal (willen) herkennen, of er
nog sprake zal (kunnen) zijn van identifikatie.
We vinden het geen erg dat er een man van
deze tijd — zijn voorgangers waren te vaak
apparatsjiks die de wielersport als een ,,relikwie" voor modernisering meenden te moe-

Het grote publiek heeft weinig aan de hervormingen van Verbruggen. Voigend
jaar verdwijnen Histor-Sigma (met Herman Prison) en Weissmann (met Jan
Goessens) uit het profpeloton.
(,oto VUM)
ten behoeden — aan het hoofd van deze
machtige sportbond komt te staan. Zijn
FICP-puntenklassement bijvoorbeeld is er
debet aan dat kwalijke begrippen als kombine en manipulatie (lees „geflik") danig zijn
afgezwakt omdat iedereen zelf de punten
nodig heeft... Wie vandaag geschenken uitdeelt besteelt zichzelf. Onvermijdelijk.
Verbruggen moet er evenwel voor waken

niet te ver te gaan. Hij mag het kind niet met
het badwater weggooien. De wielersport kan
niet zonder enige romantiek, zonder enig
drama. Zij zal nooit vanuit loges of business
seats kunnen worden bekeken. Zelfs niet
wanneer men de circuits ,,sluit" en de koersen in afstand (verder) terugdringt. Haar
populariteit zal altijd moeten stoelen op de
man in de straat.

H O F DE D R A E C K
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf
Pas henngerichte luxekamers
Midweekarrangement- drie
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendiners. 4.950 B F
per persoon
Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel. (041) 81.10.17
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BEREIDT U VOOR OP DE FEESTDAGEN
Het is met de films van Jim Abrahams zo
dat je veel andere films moet hebben gezien,
W\\ je ook maar ene moer snappen van wat hij
nu weer heeft uitgebroed. Dat geldt eveneens voor zijn gabber David Zucl<er, die in
1988 zijn solo-regiedebuut maal<te met The
naked Gun en het recente vervolg.
Dit tweetal vormde een drietal samen met
Jerry Zucker en samen waren ze verantwoordelijk voor de verrassingstreffer van 1980:
Airplane. Dit trio was ook verantwoordelijk
voor de Emmy-winnende TV-serie Police
Squad en na in 1984 Top Secret te hebben
gemaakt gingen ze Ruthless People met
Danny DeVito en Bette Midler regisseren.
Toen ging ieder zijn eigen weg.
Nu probeert Jim Abrahams, samen met
scenaris Pat Proft, mede verantwoordelijk
voor Police Squad en The naked Gun, maar
vooral bekend als mede-scenarist van Police
Academy, de draak te steken met de Tom
Cruise hit: Top Gun, vermengd met een
snuifje ^/7 Officer and an Gentleman, wat the
Fabulous Baker Boys, een tikje 9 1/2 Weeks
en wat Gone with the Wind.
Was het allemaal zeer leuk die eerste keer
met Airplane, nu begint het een beetje op
elkaar te gelijken, en grapjes met de generiek zijn na het schitterende Franse Delicatessen, ook maar minderwaardig.
Als dit voorgaande om je te vertellen dat
Jim Abrahams met Hot Shot niet zo'n denderende film heeft gemaakt, wel goed voor
een lach her en der en sommigen zullen je
zelfs vertellen dat ze hem heel leuk vonden:
wel ja, als je van ietwat boertig houdt...

iNGÖlN
DE REDDERTJES
Als je Lassie roept zullen zowat alle collies
ter wereld hun hoofd omdraaien, Rin Tin Tin
is een beetje uit de mode geraakt en sinds
Benji hebben alle vuige bastaardhonden ook
een kansje om graag gezien te worden, maar
de hond Bingo, een slechte imitatie van
Benji zal niet veel volk naar de bios lokken.
Alhoewel hij duidelijk een videokarrière tegemoet gaat, om de ,,kids" thuis zoet te houden, want dit ongelooflijk slimme dier dat
wegrent van een slechte behandeling in het
cirkus heeft de nodige traanklieren.
Met Bernard en Bianca in Kangoeroeland dat uit de Disneystudio's ontsproot
hebben we gelukkig een sterke tekenfilm
voor de feestdagen. Best dat wij de Engelse
versie met de stemmen van Bob Newhart,
Eva Gabor, John Candy en George C. Scott
konden bewonderen en als volwassene is dit
ook aan te raden, maar er is uiteraard ook de
Nederlandse versie voor de ouders die hun
kinderen willen verblijden. Het verhaal van
de reddertjes heeft alles wat het nodig heeft,
een tikkeltje Indiana Jones, een tikkeltje
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De reddertjes in Kangoeroeland
Arthur, een tikkeltje het Oneindige Verhaal
en veel Crocodile Dundee. Gewoon leuk.

HARLEY DAVIDSON &
THE MARLBORO MAN
De cowboys in deze film over goeden en
slechten rijden hier met motors. De twee
knapen die zichzelf zien als een legende,
terwijl alle anderen hen niet voor vol aanzien,
zullen een overval plegen om een vriend te
helpen. Gelukkig voor de filmmaatschappij
zijn die twee knapen echter wel Don Johnson
en Mickey Rourke, zodat er toch nog enkele
tikkets zullen worden verkocht, want waren
het Janssens en Peters geweest, was geen
hond er op afgekomen, het of moest misschien Bingo zijn. De zoveelste slechte film
voor Rourke, die echt bezig lijkt zijn karrière
op te blazen. Harley Davidson & The Marlboro Man hoeft helemaal niet.

PROSPERO'S BOOKS
Vele ongelukkige bezitters van een TVtoestel die af en toe naar RTBf 2 kijken,
zullen zich de jongste weken wel hebben
afgevraagd tijdens de uitzending en bij het
kijken naar de oorspronkelijke versies van
diverse films van Peter Greenaway wat die
man allemaal wel wil zeggen. Ze blijken te
appeleren aan een cinefiel-publiek (voor
drievierde bestaand uit snobs) en Drowning
by Numbers en The Belly of an architect
trokken cinefielen over heel de wereld. Prospero's Books is dan ook op zowat alle dito
festivals vertoond, vooraleer in de zalen te
verschijnen. Greenaway's films vragen de
zesvoudige aandacht die een andere film
van je eist en zijn zowel op intellektueel als
op erotisch gebied, met frontale naaktheid
van zowel mannen als vrouwen, een eerste
klasse menu dat enkel te genieten valt door
kenners. Zijn verhalen gaan over de arrogan-
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tie en de waarde van het artistieke proces en
om dit alles gestalte te geven heeft hij
gebruik gemaakt van akteurs van klasse.
Ook nu weer, met deze vrije bewerking van
Shakespeare's Tempest, laat hij niemand
minder dan John Gielgud opdraven, die
meteen een geestelijk testament ten afscheid geeft.
Prospero's Books biedt alles wat Greenaway voordien al bood, de vervorming van
realiteit in kunst, de omlijsting van objekten
met de omringende architektuur, water in
alle kleuren en alle mogelijke verschijningsvormen, standbeelden van mensen, de nummering van de meest ernstige tot de meest
dwaze dingen, de reeds genoemde naaktheid. Het is een visueel feest dat je (volgens
een germanisme) begeesterd achterlaat. Mij
echter bezorgt Greenaway af en toe buikpijn
en als ik dan een goeie wind laat moet ik
soms aan hem denken, maar laten we het
netjes houden...

AFSCHBD_
De wereld nam afscheid van Freddie Mercury die met de groep Queen wel eens
verantwoordelijk was voor filmmuziek en
eveneens van de Duits-Pools akteur Klaus
Kinski, die op 65-jarige leeftijd in Californië
overleed. Deze laatste wist met de films van
Werner Herzog door te breken tot de internationale (h)erkenning. Wie Aquirre, der Zorn
Gottes en Fitzcaraldo zag, vergeet hem nooit
meer.
Spijtig voor beiden dat ze niet dood gingen
in Hongarije, want daar wordt men tegenwoordig begraven in doodkisten die gemaakt
worden door de timmerlui van de rekwisieten-afdelingen van de filmstudio's die wat
graag een centje bijverdienen, nu dat de
staat geen doodkisten gratis meer ter beschikking stelt en de filmstudio's op apegapen liggen...
Willem Sneer

MENGELWERK

HERSENBREKER
OPGAVE 112
HORIZONTAAL
4. Dat gevaarlijke wapen kreeg toch een
kristelijke naam (10)
7. Historisch en kultureel gewortelde gemeenschap (4)
8. Bij ons waalt die wind nooit (7)
10. Zij is vroom, beminnelijk èn Vlaams (9)
12. Iedereen heeft daar recht op (4)

13. Plat (6)
14. En niet anders! (2)
15. Zo in een kringetje lopen is zeker bedoeld om iets te ontvangen (8)
19. Dat moet wel de hoogste vorm van
springen en huppelen zijn (9)
20. Processiegerief (8)
21. Verhuizen? Dat nooit! (8)

VERTIKAAL
1. Anderhalf paar (4)
2. Bedoeld om je boodschappen aan op te
hangen als je voor toonbank staat? (10)
3. Kleine dwaze dingen (7)
5. Er ontbreekt geld, maar toch zal de serre
uitgebreid moeten worden (9)
6. Fietsende voetballer (7)
9. Deze roofvogel zoekt In hogere regionen
(9)
11. Maasstad (6)
13. Smekend woord (4)
16. 't Moet afgelopen zijn! (6)
17. In die Oostvlaamse stad hebben ze de
allermeeste paling (5)
18. Wereldwijd verbond (3)
20. Dit vaartuig beweegt zich heel gemakkelijk (4)

10

'^n IP nil
11

11

12

ZIZIZITJZ
19

SATERDAG

OPLOSSING OPGAVE 110
Horizontaal: 1. Slok; 7. kieskampanje;
9. gesprekspartner; 10. havenmeester;
11. visa; 12 zon; 14. gewend ; 16. stijl;
17. slurf; 18. sta; 20. roepstem.

Bouw klaagt baksteen en been
•
Tabaksreklame gaat
In rook op

Vertikaal: 2. lijnen; 3. kleur; 4. gezeemd; 5. sporter; 6. stemadvies; 7.
koppensneller; 8. kosteloos; 13. lijst
zes; 15. dartel; 19. Est.

•
In het verschiet:
EG-MaastrIchtlIjnen

Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 112 ten
laatste dinsdag 17 december 1991 op
de redaktie: Barrikadenpiein 12,
1000 Brussel.
Frans Smet uit de De Beuckerstraat
66 in 2018 Antwerpen wint een boekenpakket want zijn gele briefkaart
met de juiste oplossing van opgave
110 werd door een onschuldige kinderhand uit de talrijke inzendingen
getrokken.

•
Bouw: baksteen op de maag
•
Moskou zonder geld:
Leninggrad
AHASVERUS
„ Paling sterft uit ", las Ahasverus
Zijn niet meer te paaien...
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Oosten wil enkel Duitse auto's
Rijdt Konstant in Opel
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TELEVSIE

ZATERDAG 7 DECEMBER

ZONDAG 8 DECEMBER

MAANDAG 9 DECEMBER

TV1
10 30 Supermachten, Rusland en de SU; 11 05
Veiligheid in en om het huis, 11 20 Tijdrover,
doe-het-zelf 11 30 Ekologisch tuinieren, december, 12 00 Babel, voor migranten, 15 30 De zwarte
tulp, film, 17 05 Sparky's magische piano, tekenfilm, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Schoolslag, spel, 18 40 Vlaanderen Vakantieland, toenstisch progr , 19 20 Joker- en lottotrekking;
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 FC De Kampioenen, Vlaamse serie
20 35 Dank u wel, Vlaanderen!, slotgala Kom op
tegen kanker
22 25 Kunstzaken
22 30 Sport op zaterdag
23 00 Vandaag
23 25 Dank u wel, Vlaanderen

TV1
09 00 Samson; 1010 Pro Civitate, l\/luziekwedstri|d, 11 00 De zevende dag, praatkaffee, 13 15
Hulzen kijken, info, 13 30 Willy de mus, tekenfilm, 15 00 1 voor Iedereen, gevaneerd familieprogr , 1 7 30 Bassie en Adriaan en de schatkaart, jeugdserie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Merlina, jeugdserie, 18 30 Meester, hij
begint weer, komische reeks, 19 00 De Cosby
show, komische sene, 19 30 Nieuws, 19 45
Sportweekend.
20 30 Alfa-Papa-Tango, Vlaamse serie
21 15 Tijd voor Koen, klassieke muziek
21 30 De Pré Historie, 1976
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 Memphis, kultureel mag

TV 1
14 30 Afrika, schooltelevisie, 15 00 Bouwstenen
van de chemie, schooltelevisie, 17 30 Mooi en
meedogenloos, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Plons; 18 10 Alfred Judokus Kwak;
18 35 Duupje; 18 40 Backroads, jeugdfilm, 19 03
Buren, serie, 19 20 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, serie
20 30 Tien voor taal, VI -Ned taalstrijd
21 10 Tanamera, serie
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo
22 35 Vandaag
22 55 De Vlaams-Nationale Omroepstichting

TV 2
15 00 Tennis, ECC 1ste halve finale
20 00 Tennis, ECC 2de halve finale
VTM
15 30 Hanna Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip
Club, verzoekklips, 16 35 Lassie, gezinssene,
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste
prijs, spelprogr , 1 9 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Blanco, spelprogr
20 30 Good morning Vietnam, film
22 35 Nieuws
22 50 VTM Sport
23 05 The champ, film
01 10 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 35 Wijnwereld, Ribera del Duero, Rueda, Toro, 16 00 Nieuws; 16 05 Hollands
dekor, literaire wandeling, 1615 Heb ik iets gemist?, terugblik, 17 00 Gophers, tekenfilmene,
17 25 Brieven aan de Koningin, kinderwensen in
vervulling, 17 35 Ko de Boswachtershow, natuurmag , 1 8 00 Boggle, woordspel, 18 30 Sportpanorama; 19 00 Preview, filmmag , 19 30 Growing
pains, sene.
20 00 Nieuws
20 25 Goldfinger, Bond-film
22 18 Jasperina in het Concertgebouw, koncert
22 48 Karel, praatshow
23 35 The Yakuza, film
01 25 Nieuws

TV 2
14 00 Sport extra, volleybal en tennis
19 00 Sport extra, loting voorronde WK-voetbal
VTM
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy
Brown, serie, 14 00 Dynasty, sene, 14 45 Clip
Club, verzoekklips, 15 00 Reflections in a golden
eye, film, 16 45 The Bubbles, serie, 17 00 De
kinderakademie; 17 50 VTM-Sport; 18 00
Nieuws; 18 05 Mimi, praatprogr , 19 00 Nieuws
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Walters verjaardagsshow
21 30 Ramona, serie
22 00 Nieuws
22 20 De Sportshow
23 25 Wilf, wild world of animals, dok
23 50 Nieuws
Ned. 1
11 00 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 35
Wijnwereld, kursus, 15 00 Het gezongen woord,
koorzang, 15 30 Geloven in vrijheid; 16 00
Nieuws; 16 07 Heb ik iets gemist?, terugblik,
17 00 Tom en Jerry, 1710 Anna, jeugdserie,
18 00 Boggle, woordspel, 18 25 Nummer 28,
serie, 19 00 Perfect strangers, serie, 19 25 Waku
Waku, spelshow
20 00 Nieuws
20 12 Vreemde praktijken, sene
20 40 Ook dat nog, konsumentenmag
21 25 Brandpunt, aktualiteiten

Ned. 2
13 00 Nieuws; 1516 Met Witteman, diskussieprogr , 16 00 Nieuws; 16 08 Museumschatten;
1617 Kinderen voor kinderen, kinderkoren,
17 07 De jongen van Andromeda, jeugdsene,
17 31 Man over de vloer, sene, 18 00 Nieuws;
1818 Kassa!, konsumenteninfo, 18 57 Lingo,
woordspel, 19 25 Twaalf steden, dertien ongelukken, gedramatiseerd verhaal
19 57 Flying Doctors, serie
20 48 Zeg 'ns aaa, komische reeks
21 17 Sonja op Zaterdag, praatprogr
22 12 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 46 Twee voor twaalf, kwis

Ned. 2
09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Bump; 09 30
Argo; 09 40 Het futiliteitenmuseum, de olijf,
09 55 Tin toy, tekenfilmpje, 10 00 Hoe zit dat en
waarom, dok , 1015 De Grote Laura & Lena
Fhijnbeenshow, 10 35 Zakken, de zak van de
zaak, 11 00 Reiziger in muziek, 12 00 Voetbal
plus, 12 46 De Vara Matinee, klassiek, 17 00
VPRO's Beste Wervers, 18 00 Nieuws; 18 05
Paul Haenen vijf over zes, kult -humor progr,
18 40 Buren, ruzies, 19 00 The wonder years,
komische serie, 19 25 Onrust!, m a g , 20 00
Nieuws
20 10 Keek op de week, satire
20 32 Belevenissen, aktualiteiten
20 57 We zijn weer thuis, dramaserie

Ned. 3
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws, 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaa! extra; 18 55 Lottotrekking; 19 00 Voorbij de zeven zeeën, jeugdsene
19 30 Witmakers aan de nieuwe waterdag, dok
19 55 Zie zoo, kortfilms
20 00 Nieuws
20 25 Kenmerk, aktualiteiten

Ned. 3
08 55 Nieuws; 10 00 Jaouaz, voor Marokkanen,
10 30 Aktüel, voor Turken, 11 00 Echtscheiding
in Marokko, 11 30 Omrop Frysidn; 12 00 Het
Capitool, 13 00 Logistiek, kursus, 13 30 Effektief
vergaderen; 14 00 Integraal management, 18 30
Sesamstraat; 18 45 Studio sport;
20 00 Nieuws
20 10 Han De Wit, TV-film
21.44 Tussen twee zusters, animatiefilm
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TV 2
18 55
19 05
19 30
19 55
20 00
21 00
21 30
22 05

Nieuws
Schooltelevisie, Afrika
Grensstad, westernserie
Now, dok serie
Uitzending door derden
Het Grensgevoel, dok serie
Nieuws
Matroos 512, film

VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara,
16 45 Clip Club, 17 00 Webster, serie,
Home and away, sene, 18 00 Nieuws;
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel,
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke klips
20 30 MacGyver, serie
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis
22 00 Nieuws
22 30 Vroemtuigen, motormag
23 00 Highway to heaven, serie
23 50 Nieuws

serie,
17 30
18 05
19 00

Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Kanaal 1,
middagmag , 17 03 Winnie de Pooh, animatieserie, 17 30 Ereprijs 17, kinderervaringen, 17 59
Boggle, woordspel, 18 27 NCRV Sport op 1 ,
18 54 Blik op de weg, verkeersmag , 19 24 Familie Kroll, muziekspecial, 20 00 Nieuws.
20 26 Ted's Familiespelshow, Spel met Ted de
Braak
21 32 Hier en nu, aktualiteiten
22 11 De Stoel, praatshow
22 54 Rondje van het huis, levensbeschouwingen
23 33 Kijk op Kerst, illustreren
23 47 Cheers, serie
00 13 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 25 After school special, jeugdfilm, 16 10 Santa Barbara, serie, 16 55 Voyager,
dok serie, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws;
18 20 Ha die dieren, mag , 1 8 40 Countdown,
pop, 19 20 Reis om de wereld, dok , 19 50 Married with children, sene
20 20 Combat Academy, TV-film
21 50 Dynasty: Joan & Jeroen, praatprogr
22 05 Nieuwslijn, aktualiteiten
Ned.

3

08 55 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie; 16 40 Indonesië, teleac, 17 25 Thuis in geldzaken, teleac,
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdloernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 Russisch,
teleac, 19 49 Pronto, Italiaans-teleac, 20 00
Nieuws.
20 25 Ischa, praatprogr
21 00 Dossier Weerwerk, Pensioenrecht m/v
21 25 Graven voor de farao, dok
22 00 Nieuws

TELEVISIE

TV1

TV1

TV1

14 30 Europa-Noord-Amerika, schooltelevisie,
15 00 Frans, schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Liegebeest; 18 20 Het station, kindermag , 18 35
De kampioen, jeugdserie, 19 03 Buren, serie,
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, kwis
20 40 Zeker weten?, praatshow
22 00 Het ei van Christoffels, reportage
22 30 Kunst-zaken
22 35 Vandaag
22 55 Supermachten, Rusland en de SU

15 55 Schoolslag, spel, 16 30 Samson; 17 30
Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 De snorkels,
tekenfilmsene, 18 30 Duupje, 18 35 De woudlopers, sene, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Tatort, serie
21 30 Lava, humorprogr
22 00 Over m'n lijf — Bloed serieus, info
22 35 Vandaag
22 55 Edgar Briggs, geheimagent, serie

TV 2

TV 2

14 30 Afrika, schooltelevisie, 15 00 Bouwstenen
van de chemie, schooltelevisie, 17 30 Mooi en
meedogenloos, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Plons, 1810 Prikballon, kleutermag ,
18 25 Duupje; 18 30 De geheimzinnige Steden
van Goud, tekenfilmsene, 19 03 Buren, sene,
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwisiijn
20 05 Schwarzwaldklinjk, serie
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 25 Kunstzaken
22 30 Vandaag
22 50 Uitzending door derden
23 10 Huizen kijken, info

18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie, Frans,
19 30 Grensstad, westernserie
19 55 Now, dok
20 00 Uitzending door derden
20 30 From Chile... an embrace of hope, show
t V V Amnesty International
21 30 Nieuws
22 00 The tall guy, film
VTM
15 30 Dallas, serie; 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip club, verzoekklips, 17 00 Webster,
sene, 17 30 Home and away, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, kwis, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Luc, praatshow
21 00 Medisch Centrum West, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, nieuwsmag
2310 Soap, serie
23 35 Nieuws
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruitmand, muziek op verzoek, 11 15 In beeld... Magreet Scholten, portret, 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 08 Het kleine huis op de prairie,
serie, 17 00 Kinderkrant, kinderprogr 17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 10 De kleine erfgenaam,
jeugdserie, 18 35 Blackout, woordspel, 19 04 Op
weg naar Avonlea, dramaserie, 19 50 Even voor
achten, portret
20 00 Nieuws
20 25 Overleven in de natuur, natuurserie
21 20 Tijdsein II, aktua
21 54 Hersenwerk, dok
Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 06 De Bobobobs, tekenfilmserie, 17 12 Alfred J. Kwak is terug; 17 31 Grote
Meneer Kaktus Show, 18 00 Nieuws; 1816 Daar
komen de schutters, komische serie, 18 48 Lingo, woordspel, 19 16 Geef nooit op, familieprogr
20 12 Cox/Halsema, kompilatie teatershow
21 29 In voor- en tegenspoed, serie
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 35 Wings, komische reeks
23 03 Impact, dok Doden bij de Muur
23 51 Museumschatten
00 00 Nieuws

18 55
huis,
19 30
20 00
21 30

Nieuws; 19 00 Veiligheid in en om het
info, 1915 Tijdrover, boeken inbinden,
Grensstad, westernserie
Sportavond
Nieuws

VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Clip Club, verzoekklips,
16 30 Kinderklub, kinderprogr , 1 7 00 Schuif af,
kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spel, 19 00 Nieuws.
19 30 Rad van fortuin
20 00 Dierenplezier, spelprogr
20 30 Magnum P.I., serie
21 30 Empty nest, serie
22 00 Nieuws
22 30 Twin Peaks, serie
23 20 VTM-Sport
23 50 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en
Jerry; 16 20 Disneyclub, tekenfilmmagazine,
18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Natuur in eigen
land, dok , 19 00 Voor de leeuwen, persfotograaf,
20 00 Nieuws.
20 28 Inspector Clouseau, film
22 05 Megabrein, kwis
22 45 Brandpunt politiek kaffee, diskussieprogr
23 20 Manusco FBI, sene
00 05 Adventsoverweging
00 15 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 15 Drama in muziek, Clara
Wieck en Johannes Brahms, 14 59 Herinneringen
aan Fred Astaire en Ginger Rogers, fragmenten,
16 00 Nieuws, 16 08 Bekijk het maar, kinderprogramma, 17 12 Santa Barbara, serie, 18 00
Nieuws; 18 20 Popformule plus, 19 00 Candid
camera, verborgen kamera, 19 25 Tros Kieskeurig, konsumentenmag
19 55 Per wanneer kunt u beginnen?, informatief
spelprogr
20 45 In the heat of the night, politieserie
21 34 De TV-dokter
21 35 Tros aktua, aktualiteiten
22 05 TV Show op reis, praatprogr
22 55 In the heat of the night, politieserie
23 45 Nieuws

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Schooltelevisie; 19 30
Grensstad, westernserie
20 00 De nieuwsfongens, serie
20 25 Het wonder van de zee, dok
21 10 Speelgoedsimfonie, Mozart
21 30 Nieuws
22 00 Blanche, film
VTM
15 30 Dallas, serie, 16 20 Santa Barbara, serie,
16 45 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster,
serie, 17 30 Home and away, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, kwis, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Tien om te zien, show
21 00 Beverly Hills 90210, serie
22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmag
23 15 Miami Vice, politiesene
00 00 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Studio Trappelzak; 16 30 Avro Service Salon, familietijdschrift, 17 30 Wordt vervolgd, tekenfilmmag ,
17 53 Een nieuwe jas, liedje, 18 00 Boggle,
woordspel, 18 30 Forza!, jongerenmag , 19 00
Alle dieren tellen mee, dierenmag , 1 9 30 Villa
Borghese, serie, 20 00 Nieuws.
20 25 Opsporing verzocht, misdrijven oplossen
21 20 Avro Televizier, aktualiteiten
22 00 Brittas empire, komische serie
22 33 Medialand, satire
Ned. 2

Ned. 3

Ned. 3

13 00 Nieuws; 15 25 After shool special: Een
vurige wens, jongerenprogr, 16 20 Santa Barbara, sene, 17 05 Van kruck tot crack, schaatskursus, 17 35 Starstreet, animatieserie, 17 45 Bouli,
tekenfilmsene, 18 00 Nieuws, 18 20 B.O.O.S.,
kinderinfo, 18 50 Top 40; 19 20 De heilige koe,
automag
19 50 Empty nest, serie
20 15 Nederland muziekland, muziekprogr
21 05 Nieuwsli|n, aktualiteiten
21 30 In de Vlaamsche Pot, serie
22 00 Artsen zonder grenzen, dok sene
22 50 Take off, serie
Ned. 3

08 55 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 16 25 Japan na 1945, teleac, 17 25 Grieks voor beginners, teleac, 18 00 Nieuws, 1815 Sesamstraat;
18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00
Winti, een Surinaamse godsdienst in Nederland,
dok , 19 30 Het gezicht van Nederland, Deventer,
20 00 Nieuws.
20 25 Suite 215, sene
20 59 Jansen en Co, muzikale praatshow
21 45 100 Meesterwerken, dok

08 55 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het Klokhuis; 19 00 Huize Krankkjorum, jeugdsene, 19 21 Van gewest tot gewest;
19 54 Politieke partijen, 20 00 Nieuws.
20 20 Stichting Socutera
20 30 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
00 15 Nieuws

08 55 Nieuws, 09 00 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 18 15 Sesamstraat 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het klokhuis; 19 00 Binnenland,
aktuahteiten, 19 30 Monopolie, gezinsserie 20 00
Nieuws.
20 25 De markiezin, TV-bewerking toneelstuk
21 26 De Connaisseur, kunstkwis
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
22 30 NOS-laat
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TV 1
14.30 Europa-Noord-Europa, schooltelevisie;
15.00 Frans, schooltelevisie; 17.30 Mooi en meedogenloos, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak;
18.05 Postbus X, serie; 18.30 TV 1 — top 30;
19.03 Buren, serie; 19.25 Mededelingen; 19.30
Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 Sledge Hammer, serie
20.30 Baraka, spelshow
21.35 Kronieken, Gent en Hasselt
22.25 Kunstzaken
22.30 Vandaag
22.50 Tijd is geld, beursprogr
23.00 Vijand van de vijand, serie
TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 Schooltelevisie; 19.30
Grensstad, westernserie.
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info
20.35 Kijk uit!, verkeerstips
20.40 Herover de aarde, lessen in kernenergie
21.30 Nieuws
22.00 Première film & video, filmmag.
22.30 Mozart: de simfonieën, serie
VTM
15.30 Dallas, serie; 18.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekklips; 17.00 Webster,
serie; 17.30 Home and away, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, kwis; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Wies Andersen Show, kwis
21.00 The clean machine, film
23.00 Nieuws
23.30 Carson's law, serie
00.15 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 De tresoor,
reportage; 16.31 Spreken is goud, dok.; 16.56 De
roze panter; 17.06 Tekenfilmfestival; 17.30
Woef, komische serie; 18.01 Boggle, woordspel;
18.29 Ja, natuurlijk extra, natuurdok.; 18.58 Ha,
die pa, serie.
19.29 Dinges, spelprogr.
20.00 Nieuws
20.26 Maak dat de kat wijs, spelprogr.
21.10 Rondom Tien, diskussieprogr.
Ned. 2
13 00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Muziek uit
duizenden, Schotland; 16.44 Het geheim van de
Zwarte Draak, avonturenserie; 17.42 Kreatief met
karton, kursus; 17.57 De TV-dokter; 18.00
Nieuws; 18.20 De bal is rond, jeugdvoetbalmag.;
19.00 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie;
19.26 Over mijn lijf, info; 20.00 Vokaal centraal,
kerstspecial
20.40 De leukste thuis, leuke video's
21.10 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
22.10 De TV-dokter
22.15 Tros Triviant, spelprogr.
23.00 Binnenlandse zaken, satire
22.30 Hollywood Boulevard, filmmag.
00.05 Top secret!, film
01.35 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws, 10.00 Schooltelevisie; 18.00
Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Wat doe jij nou ?,
kwis; 19.30 Monopolie, serie; 19.54 Politieke
partijen; 20.00 Nieuws.
20.25 Sjarov in Holland, dok.
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat

Robin Williams, een leger-disc-jocl<ey in Saigon, in Good Morning,
Vietnam. Zaterdag 7 december op VTM, om 20u.30.
ZATERDAG 7 DECEMBER

WOENSDAG 11 DECEMBER

GOOD MORNING,
VIETNAM

INSPEKTEUR
CLOUSEAU

Ontroerende Viëtnamfilm van Barry
Levinson uit 1987. Het verhaal is gebaseerd op de herinneringen van Adrian
Cronauer, een Amerikaanse disc-jockey
die in Saigon de soldaten probeerde te
onderhouden. Met een verbluffende Robin Williams in de hoofdrol. ( V T M , om
20U.30)
om 16U.25)

Na vijf Clouseaufilms met Peter Sellers
kreeg Alan Arkin van Bud York in 1968 de
moeilijke taak om de rol te vertolken van
de warrige Franse inspeirteur, die dit keer
in sw/inging Londen de daders van een
grote roofoverval moet klissen. (Ned. 1 ,
o m 20U.28)
S*^
o m 16U.25)

ZONDAG 8 DECEMBER

DONDERDAG 12 DECEMBER

REFLECTIONS IN
A GOLDEN EYE

BLANCHE

Marlon Brando speelt de hoofdrol in
deze fascinerende film van John Huston
uit 1967, over een homoseksuele legerofficier in Georgia. Gebaseerd op een roman van Carson McCuller. (VTIi*, om
15u.)
om 16U.25)

MAANDAG 9 DECEMBER

MATROOS 512
Franse film met Bruno Cremer, Dominique Sanda, Michel Piccoli e.a. De 18jarige Max houdt op met studeren en laat
zich bij de marine inlijven. Hij krijgt een
baantje als ordonnans van een kommandant en begint een verhouding met zow^el
het dienstmeisje ais met de vrouvi/ van de
„baas ". (TV2, om 22u.05)
o m 16U.25)

9#i
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Franse film van Walerian Borowczyck
uit 1971, gebaseerd op een 19de eeuws
boek van Juliusz Slowackl. In de 13de
eeuw in Frankrijk woont een oude graaf
met zijn vrouw Blanche en zijn zoon in
een afgelegen kasteel. Op een dag komt
de koning op bezoek... Met Michel Simon
en Ligia Bracine. ( T V 2 , om 22u.)
o m 16U.25)

VRIJDAG 13 DECEMBER

TOP SECRET!
Nick Rivers, een beroemde Amerikaanse popster, raakt op toernee in OostDuitsland verwikkeld in een duistere
spionagezaak, met nazi's als boeven en
Franse verzetstrijders als bondgenoten.
Amerikaanse komische film (1984) met
Val Kilmer, David Zucker en Lucy Gutteridge. (Ned. 2 , om Ou.05)

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

• Zonder die man ooit gezien te hebben
boeide hij ons zeer in 't jeugdbewegingsleven: Michael von Faulhaber. Geboren In een
klein, verloren Beiers dorp, Klosterheldenfeld, In 1869, zou hij in de hoofdstad München In 1952 sterven. De onzin van twee
wereldoorlogen en de waanzin van een ten
top gedreven staats-nationallsme beheersten zijn schrijven en handelen.
In 1921 droeg de Duitse kerkgemeenschap hem voor als kardinaal. Hij voerde een
drukke briefwisseling doorheen de wereldkerk én met vele politici uit die tijd. De
pauselijke wereldbrief van 1937 „Mit brennender Sorge..." was grotendeels zijn werk.
Tussen de puinen van de Beierse hoofdstad
organiseerde hij in 1945 het eerste opvangwerk voor de duizenden slachtoffers-vluchtellngen van racisme en oorlog. En wanneer
velen onder hen verder trokken naar westelijk Europa, de Verenigde Staten, Kanada en
Australië, bleef hij kontakt houden — telefonisch en schriftelijk. Diezelfde „brennender
Sorge" voelde ik doorheen de vele telefoontjes en brieven na de voorbije lamentabele
verklezingsdag.
• Allen wil Ik danken. Met grote kommer
dachten, praatten en schreven velen rond de
nieuwe beleidstoestand én onze Volksunie.
Een boeket gedachten. Een der origineelste
was wel de priktekst van Hugo Hermans,
lijsttrekker voor de Antwerpse provincielijst.
Bij hem lees ik: „Staan roepen aan de kant
dat alles rot is, brengt geen baat. Weigeren
verantwoordelijkheid op te nemen nog minder. " Vanuit onze Vredestorenstad schrijft
Jan: „Wij moeten ons ideeëngoed trouw
blijven uitdragen. Krachtdadiger en eenvoudiger; blijkbaar mogen er niet te veel intellektuele inspanningen meer gevraagd worden
van de doorsnee burger..." Een gespecialiseerd kommunikatiebureau uit Rotselaar nodigt ons — zonder handelsbedoelingen! —
uit om „eens een verkenning met hen te
maken rondom de politieke vorming...". Een
Westvlaamse dokter leidt zijn 12 bladzijden
bedenkingen in met Verrlestiaanse woorden: „...en die Volksunie moeten wij doen
herleven...".
H^aar het prettigst vond ik toch wel het feit
dat een lieve lerares met een mandjevol

bloembollen onze tuin binnenstapte. Overal
vlekt er de late herfst. Onze drie schapengrasmaaiers (twee witte en één zwart) stonden roerloos te kijken naar die tedere invasle-van-verbondenheld. Van de ene plek
naar de andere stapte ze met een helrood
plantschopje en duwde telkens één nieuw
leven in onze Brabantse kleigrond — paasbloemen vermoed ik.
• Een Pajotse volksmuziekgroep uit Pamel
zond 23 liekens gefilterd op 'n lekker-ritmisch straalschijfje met een heel toffe brief
om „even tussen door te genieten". Danke
Walter Arjaun-Adriaan! De Kroaatse vrienden bezorgden, zo maar — niettegenstaande hun oorlogstreurnis — een leuk-verpakte
fles bessenjenever als „balsem". Doorheen
al die^daadjes-van-kameraadschap sprak de
grote' bezorgdheid om-en-rond onze opdracht: de venvezenlijking van Vlaanderenin-Europa, onafhankelijk en demokratisch.
• Een week na de verkiezingen vergaderden het Partijbestuur, de arr. voorzitters en
sekretarlssen en de Partijraad in Slnt-NIklaas. Een belangrijke dag van overleg, terugkijkend naar de toekomst op! Buiten lag
de wereld mistig dicht-gedekt. Vanuit de
(bolle!) Wase polders schoven auto's de stad
binnen net alsof er niets gebeurd was. Vredig
oogde de koopjesstad van het Waasland,
haar — 6 december! — naam waardig.
Zonder bittere woorden en met beheerste
decibels tastten we oorzaken, gevolgen, mogelijkheden, waarheden en leugens af, zoals
ze verborgen zitten In die 24e november.
Massa's geven signalen — politici moeten ze
opvangen en beantwoorden. Enkelvoudigheid bestaat er niet bij een meervoudige
ingewikkelde maatschappij. En daarin mag
je dus de Volksunie én de Vlaamse Beweging niet laten verzanden. De tijd is gelukkig
voorbij dat een „goeie diktator" of een „frisse vrolijke oorlog-op-zijn-Servisch" politiek
opgeld maken. Maar de kinderen ervan komen wel om 't hoekje kijken... Ten aanzien
van dit onkruid wast maar één remedie nl.
dat Iedereen in de maatschappij zijn/haar
taak naar behoren, verbonden-met-de-andere, vervult. We zouden met zijn allen nu, in
het putteke van de winter, het Lenteliedje
van Arjaun moeten beluisteren. Berrie, Walter, Dirk en Stefan laten er 'n kalf verwonderd
de wereld bekijken en hangen 'n leeuwerik
met een touwtje aan de hemel... De grijze tijd
van klagen en morren is over... I
Willy Kuijpers,
Algemeen Sekretarls

HOE
PARADIJSELIJK
IS HET
BASKENLAND?
Onder de titel „Een paradijselijke natieHet Baskenland. Beeld van de na-oorlogse
Vlaams-nationalisten", verscheen de tesis
van Jeroen De Smet.
Het werk beschrijft in detail de wijze waarop in een aantal Vlaamse tijdschriften en
vernigingen ('t Pallieterke, Dietsland-Europa,
Arbeid, het KVHV en het FLIK-komitee) het
Baskisch-nationalisme werd benaderd en geïnterpreteerd.
Deze tesis kan besteld worden door 250 fr.
te storten op rekeningnummer 431-713446181 met vermelding tesis Baskenland aan
Jeroen De Smet, August Vermeylenlaan 24,
3010 Kessel-Lo (016/25.93.94).

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 29-jarige heer met opleiding
Rechten en Licentiaat in Bestuurswetenschappen
zoekt na tijdelijke betrekkingen passend werk. Voor
inlichtingen zich wenden tot senator J Valkeniers
(02/569.16.04).
— GEZOCHT — Pas-gediplomeerd industrieel Ingenieur Chemie optie biochemie met Nederlands
als moedertaal en korrekte zakelijke kennis van het
Frans (schriftelijk en mondeling) zoekt passende
aanvangsbetrekking. Inlichtingen: senator dr. J
Valkeniers, tel. 569.16.04.
— GEZOCHT — 25-jarige dame met opleiding Snit
& Naad en bijscholing in Professioneel Schoonmaken zoekt betrekking als onderhoudster of dienster
in sociale sektor of ondenftfijsinstelling, bij voorkeur
in de omgeving van Lennik of in het hoofdstedelijk
gebied (maar bereikbaar met openbaar vervoer).
Voor inlichtingen zich wenden tot senator dr. J.
Valkeniers (569.16.04).
— GEZOCHT — Voor een studie over de naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen ben ik op zoek naar
propagandamateriaal, kandidatenlijsten, enz. voor
de Vlaamse Concentratie, de Volksunie en het
Vlaams Blok. Ook dokumentatie i.v.m. plaatselijke
lijsten met Vlaams-nationalistische inslag is welkom bij Frank .Seberechts, Archief en Dokumentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN).
Minderbroedersstraat 24 te 2000 Antwerpen
(03/225.18.37).

ADVERTENTIE

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Room - Buffet '
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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ANTWERPEN
DECEMBER
6 BERCHEM: Kwis o I v Bob Bolsens, om 20u in
ZaalKover.J Wautersstraat21 100fr p p (maks
6 p ploeg) Inschrijven bij T Van Gelder, Apollostraat 73 Org Vlaamse Kring Berchem
6 LIER: In de Lierse Begijnhofkerk zal om 19u 30
een h mis opgedragen worden voor alle overleden
Vlaams-nationalisten
6 MOL: Kookles voor mannen in parochiezaal
Donk om 9u 30 Org VWG-Mol
7 KONINGSHOOIKT: De plaatselijke VU-afdeling
organiseert jaarlijks bal in parochiezaal Koningshof, Mechelbaan Deuren 20u Inkom 100 f r , met
recht op deelname aan tombola
7 NIJLEN: Pannekoeken in Zaal Kempenland, van
13 tot 20u Org FW-Nijlen
9 DEURNE: Voorstelling reisprogramma 1992 in
CC Rix, de Grijspeerstraat 86, om 14u Org
WVG-Deurne
11 DEURNE: Kerstwandeling met kerstmaal en h
mis te Wommelgem Bijeenkomst kerk Wommelgem om 12u30 Org WVG-Deurne
12 KALMTHOUT: Hoogtijd der Middeleeuwen Met
FVV naar tentoonstelling in Gent-St Pietersabdij
Vertrek om 9u Berchem station Info 666 57 77
13 KALMTHOUT: Met VTB naar Kerstmarkt in
Essen Vertrek 8u St Jacobsmarkt, 45 8u 15
Holiday Inn hotel, Legrellelaan Prijs 550 fr Inschrijven 218 12 74 (VTB) Org VTB i s m FWKalmthout
13 EDEGEM: 20 jaar Drie Eiken Feestvienng
Vogelpikwedstrijd Inschrijven tot 21 u Ook op
14/12 Kmderanimatieom14u30 Na ontspanning
gratis koffiekoeken Inschrijven op voorhand Om
20u30 De golden sixties Op 15 december Gezellig samenzijn Iedereen welkom vanaf 16u 30
15 ANTWERPEN. Amnestiewake Om 12u in StWalburgiskerk, Volksstraat Nadien aktie in de
omgeving Einde rond 13u , waarna koffie aangeboden wordt door het Arr bestuur in 't Karveel
16 DEURNE: Kerstfeest in CC Rix, de Grijspeerstraat 86 Org WVG-Deurne (03/322 07 73 — na
18u)
16 MORTSEL: Kerstfeest in lokaal Hof van Rieth
Org VWG-Mortsel (03/449 75 98)
18 BERCHEM: Jaarlijkse Kwis van FW-Berchem
Inschrijven verplicht voor 7/12 Deelname 100 fr
19 ZWIJNDRECHT: Kerstfeest Org VWG-Zwijndrecht (03/252 92 78)
20 MOL: Kookles voor mannen in parochiezaal
Donk om 9u 30 Org VWG-Mol (014/31 46 06)
20 WOMMELGEM: Kerstzangavond in Home SintJozef, Kammelent 1 Aanvang 20u Muzikale leiding Joz de Houwer Muzikanten Die ghesellen
Org KK Jan Puimège
20 BORNEM: Kerstfeest Org
VWG-Bornem
(03/889 40 50)
21
MOL:
Kerstfeest
Org
VWG-Mol
(014/31 10 06)
27 MORTSEL: Kerststallentocht door de Kempen
Org VWG-Mortsel (03/449 68 48)
27 BERLAAR: „Mozart in Vlaanderen" door Gunther Pauli van het Berlaars Hooghuys Piano
Machteld Dewilde Org DF-Berlaar Plaats zaal
Kinderland Aanvang 19u30

TENERIFE
Zonnig appt
te huur (enkel vanaf
1 maand — met m juli en a u g )
In het centrum van Los Cristianos
Tel 03/236 63 81
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VLAANDEREN
KLINKT
Op 7 en 8 december e k neemt de Kulturele
Kring Jan Puimège met een info-stand deel aan
een manifestatie van de Wommelgemse Kultuurraad Dit in zaal Familia, A Mortelmansstraat 18te
Wommelgem
Naast onze langspeelplaten van Jan Puimège,
zullen ook de nieuwe CD's „Vlaanderen Klinkt" te
koop zijn (met liedjes van o m Paul van Vliet, Miei
Cools, Zakdoek en nog vele anderen')
Tevens zal ook nu weer de video-band van de
schitterende 11-juli-viering van dit jaar, evenals
talrijke foto's, te bewonderen zijn
Openingsuren zaterdag 7 december van 14 tot
19u, zondag 8 december van 10 tot 12 en van
14u30tot 17u
Wie kan en wil er een uurtje vrijmaken om mee
een oogje in 't zeil te houden, kan terecht op tel nr
353 68 94 van Ward Herbosch Dank bij voorbaat i

KERSTZANGAVOND
Op vrijdag 20 december 1991 heeft de jaarlijkse
Wommelgemse Kerstzangavond plaats Deze belooft ook ditmaal opnieuw een topper te worden
Muzikanten van ,,Die Ghesellen" geven muzikale ondersteuning bij een pleiade prachtige kerst- en
heimatliederen Een kinderkoor en de traditioneel
aanwezige Kerstman — met versnaperingen voor
iedereen I — zullen ook deze avond onvergetelijk
maken Zeker komen i
Deze Kerstzangavond gaat door in Home SintJozef, Kallement 1 te Wommelgem Aanvang 20u

AMNESTIEWAKE TE
ANTWERPEN
Het VU-arr Antwerpen organiseert op zondag 15
december a s een Amnestiewake aan de SintWalburgiskerk, Volksstraat te Antwerpen Ze vangt
aan om 12u Nadien is er een waardige aktie in de
omgeving Het einde is voorzien rond 13u
Na afloop wordt door het VU-arr Antwerpen een
koffie aangeboden in 't Karveel

Muzikale leiding Joz de Houwer

AA TekstieWrukkerll
Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toebehoren.
Spijker 86
2190 ESSEN
Tel. 03/667.29.73

Fax. 667.55.31

ADVERTENTIE

Het O C M W van Antwerpen werft DRINGEND aan onder bediendencontract-

VERPLEEGKUNDIGEN
— gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen voor de
diensten O.K., intensieve zorgen, radiologie, geneeskunde,
geriatrie
— pedlatrische verpleegkundigen
— vroedvrouwen

VERZORGENDEN
— kinderverzorg(st)ers
— gezins- en sanitaire help(st)ers
— bejaardenhelp(st)ers

— gezinshelp(st)ers
— sanitaire help(st)ers
— verpleegaspiranten

Het o C M W van Antwerpen beheert 8 ALGEMENE ZIEKENHUIZEN EN 18 RVT- en
BEJAARDENINSTELLINGEN m de Antwerpse regio, waar volgens de modernste
pnncipes van verpleegkundig handelen wordt gewerkt
Geïnteresseerden richten een sollicitatiebrief met C V aan de 7de Directie-Personeelszaken, O C M W Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, t a v
Mevr Wuyts, inspectnce-nursing
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AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars en Trucks
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

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
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Open van 10 tot 19 u.

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 1 2 6
1 0 9 0 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Tel. 426.19.39

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel.: 053-66 83.86
AFD.: OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51
054-33.11.49

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

ESOXSTAN PHILIPS
Panorama 36
1780 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

nvde winne-fabrisac
<
^
\

/
/
mlgrostraat 128
/ IB 9200 schoonaarde
dendermonde
082/42 33 04 - 42 39 16

drukkerij
typo - offset - repro
enveloppen - rx enveloppeai
kettingformulieren
boekdruk - direct mail

Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

PVBA

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
Wij bouwen voor u
sleutel op de deur
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Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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OOST-VLAANDEREN
Wat is
'' het Vlaams Blok?
Terwijl het klassieke politieke
milieu langzaam overeind
krabbelde, zocht Knack het
Vlaams Blok op. Wat wil die partij
nu echt allemaal, en hoe wil ze dat
j
realizeren? Konkreet.
I Vragen aan het Vlaams Blok,
' deze week in Knack. Ook heel wat
vrijetijdsrubrieken komen daarin
aan bod.

Top in Maastricht
De landen van de Europese
Gemeenschap overleggen begin
volgende week overeen mone-taire en
politieke unie. De aan-vankelijk
hooggespannen verwachtingen zijn al
een stuk bijgesteld. Wat blijft er over
van Maastricht? Een vooruitblik,
deze week in Knack.

Vijftig jaar Pearl Harbour
'
!
Een halve eeuw geleden leed de
'Amerikaanse Navy de grootste nederlaag
uit haar geschiedenis, toen ze bij Peai 1
Harbour door de Japanners werd verrast
Een stuk geschiedenis,
deze week in Knack.

Mozarts Requiem
Hem is geen eeuwige rust gegund: voor
zijn Requiem gebruikte Mozart een
Zuidnederlands voorbeeld. Omstreeks
zijn sterfdatum, het hoogtepunt van de
serie die al het hele Mozart-jaar loopt,
in Knack.

En verder...
• Serie; oorlog in de Afrikaanse
natuurparken • Kuituur: met Erik de t
Kuyper in Dublin, interviews met Juan i
Monoz en Nikita Mikhalkov
[
• Voetbal: trainer Georges Leekens over
zijn twijfels

Weekend Knack
Special Geschenken
KNACK
WEEKEND
TELEKNACK
Elke woensdag bij uw
dagbladliandelaar.

DECEMBER
6 ERTVELDE: Sinterklaasfeest. Org.: VVVG-Ertvelde-Evergem. Info: 091/53.80.69.
6 DEINZE: De Coburger: Leopold I, die Belg werd
om Europeeër te zijn. Eenakter met Jo De Meyere.
Om 20u. in zaal Palace, Markt te Deinze. Inkom:
250 fr. Info: Mare De Vulder. Org.: Aktiekomitee
Deinze-Roemenië-Burleste, Vlaamse vriendenkring Deinze en FVV-Deinze.
8 GENT: Sinterklaasfeest in Centrum Reinaert,
Reinaertstraat 26. Om 14u. Optreden poppenteater
Festival. Gratis koffietafel, uitdelen van geschenken door de Sint. Org.: VU-Gent-Brugsepoort. Let
op: Feest gaat door op zondagnamiddag!
8 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in café Jefri,
Burchtstraat 4. Samenkomst om 14u.30 voor kinderanimatie. Volw. en niet-begeleide kinderen: 150
fr., vergezelde kinderen 50 fr. Om 16u.30 koffietafel. Daarna geschenken aan kinderen tot 11 jaar.
Inschrijven bij VU-Kruibeke, AVK-Kruibeke.
11 SINT-NIKLAAS: Anne Proot over „Kleur heeft
een eigen taal". Om 20u. in de Stedelijke Openbare Biblioteek, Heymanplein. Org.: FVV-Sint-Ni13 ERTVELDE: Week van het Milieu. Doorlopende
tentoonstelling Stichting Leefmilieu in Vlaams Huis
ADVERTENTIE:

De Veldbloem, rioge Avrijestraat 17. Tot 20/12.
Open op zondag vanaf lOu., weekdagen vanaf 17u.
Gesloten op woensdag en donderdag 18 en 19/12.
Org.: VCLD, Stichting Leefmilieu en VU-GrootEvergem.
17 WONDELGEM: Voordrachtnamiddag. Org.:
VVVG-Wondelgem (091/26.18.96).
17 ERTVELDE: Demonstratie VAM-vaten, thuiskomposteren milieubox. Om 20u. in Vlaams Huis
De Veldbloem, Hoge Avrijestraat 17. Org.: VCLD,
Stichting Leefmilieu en VU-Groot-Evergem.
20 ERTVELDE: Om 19u. Greenpeace stelt zichzelf
voor. Om 20u. panelgesprek met bedrijven uit
Kanaalzone, dhr. De Bruyne (BIRO) en D. Demeurie (VCLD). Org.: VCLD, Stichting Leefmilieu en
VU-Groot-Evergem.
17 LOCHRISTI: De moorden van Beernem. Achter
de schermen van de Bossen van Vlaanderen. Door
Alfons Ryserhove. Om 20u. in zaal Het Schuurken,
Hotel Begonia te Lochrlsti.

SINT-NIKLAAS
IN KRUIBEKE
Op zondag 8 december gaat een Sinterklaasfeest door in café Jefri, Burchtstraat 4. Samenkomst om 14U.30 voor de kinderanimatie en wandeling volwassenen. Prijs 150 fr. voor de volwassenen
en niet-begeleide kinderen. Prijs 50 fr. voor de
vergezelde kinderen.
Om 16U.30 koffietafel, waarna bezoek van de
Sint met overhandigiag van geschenken aan kinderen tot 11 jaar.
Inschrijven bij de bestuursleden of op tel.
03/774.19.03, 774.18.12, 774.01.52 tot uiterlijk 1
december. Organisatie VU-Kruibeke, AVK-Kruibeke

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
VAN ANTWERPEN
PLAATS VAN

MEDISCH SECRETARIS
MEDISCH SECRETARESSE
De plaats van medisch secretaris/medisch secretaresse wordt openverklaard.
Zij staat open voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten.
Aanvangswedde: 55.440,- fr. bruto per
maand.
De kandidaten moeten de Belgische
nationaliteit bezitten.

Golden spaarboekje
8 , 7 5 % intrest.
Dagvalutering en geen kosten.

ZAKENKANTOOR

Diplomaverelste: D
— Houder zijn van het diploma van
gegradueerde in het medisch secretariaat, afgeleverd door een instelling voor economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig
leerplan.
*

MARTENS • DE KEGEL N.V.
BRUSSELSTRAAT 61
9400 NINOVE
Tel.: (054) 33.43.47

Er wordt een werfreserve aangelegd
met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Verplicht inschrijvingsformulier en
examenprogramma te bekomen op de
7de Directie-Personeelszaken van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk V\/elzijn, Lange Gasthuisstraat 39 te
2000 Antwerpen.
Inschrijvingsrecht: 300,- fr.
De kandidaturen dienen toegekomen
te zijn op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33 te 2000 Antwerpen uiterlijk op 23.12.1991.
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Cak&l^&dad

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

mnSmi
go<mi^ni

jm's-^u^ommm

rechtover uitgang parking
't Zand 22 Brugge
tel 050 34 30 82
dranken
snacks

* restaurant
• zaal voor 50 pers

o""

1

j

^

bij Guido
*

'tboermhof

HOF VAN ENGELAND

9

^^^^ff :

011/47 28.97

Zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 (r.

I-

hét Vlaams trefpunt in Brussel

Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel: 218 01 27

Streekbieren Snacks IJs Wa'els Pannekoeken
SfMcvol tralnimubllalr • Ooi' vergaderruimte
Wetstraat 131 — 9940 SLE.INNE
Tal 091/57 ea 4« Zat en zond gesloten

Banketbakkerij

Adverteren in WIJ
rendeert

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardstiergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

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

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruitoften en banketten
Overelnde 8 AS
011/65.73.05- 65.89.40
BIJ vertonen van Vli-lldkaart:
één aperitief gratis.

Brood- en
iMnketbakkeril

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekeli)kse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december

De familiezaak met traditie

Hostellerie

ptttem
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
tel 058/288 007

R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomii^n kompleks gelegen op amper 15 min van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfoit keuken rust rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fiine Franse keuken k la carlo en 8 menu s van 695 fr tot 1800 fr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s
Kamer (2 pers I met uitgebreid ontbi|t vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogeliikheden
Week end verbli/f
SEMINARIEMOGELUKHEDEN

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogeliikheden

Oerenstraat 13

39

8690 Alvenngem tel. 058/288 007
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UIT DE REGIO
Wij stelten U voor in exclusiviteit

Wenst u uw handelszaak over te laten?
Zoekt u een handelszaak over te nemen?
Geselecteerde zaken.
Persoonlijke en diskrete bemiddeling

tel. 02/360.20.40

DECEMBER
7 DILBEEK: Kerstmarktrels naar Dusseldorf met
FW-Nleuw-Dllbeek. Vertrek om 6u.30 en terug
rond 22u. Info: 02/466.19.55.
7 OPWIJK: Tweede groot eetfestijn in St.-Pauluszaal, van 18 tot 22u. Ook op 8/12 van 11u.30 tot
14u. Org.: VU-Opwijk-Mazenzele.
14 DILBEEK: Met FVV-Nieuw-Dilbeek naar tentoonstelling Triom Van de Barok, Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Samenkomst om 10u.15
aan ingang Paleis, Ravensteinstraat. Ook op 21/12
om 13U.15. Info: 02/466.19.55.
14 TERVUREN: Spagettiaviond, vanaf 18u. in de
parochiezaal van Moorsel te Ten/uren (naast de
kerk in de Moorselstraat). Iedereen welkom. Org.:
VU-Ten/uren.
15 TIELT-WINGE: Pannekoeken en Smoutebollen
(ook om mee te nemen). Vanaf 14u.in 't Jongensschool, Kruisstraat te Tielt. Doorlopend tentoonstelling ,,15 jaar inzet voor Tielt-Winge"; Org.: VUTielt-Winge.

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

21 JETTE: Kerstfeest in het St.-Pieterskollege,
Verbeystraat. Org,: VBG-Jette.

WALTER MAES
Handelsovernamen —
Commercieel advies.
Kapel Milanendreef, 32,
8550 ZWEVEGEM (bij Kortrijk)
Tel.: 056/75.45.59.

ADVERTENTIE

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN

WEST-VLAANDEREN

Dl^

DELILLE Jan

D.D.H. Verzekeringen
& Hypoteken
Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen
Tel.: 011/32.49.86/81.46.25
011/76.49.33

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT
1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN

Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

Café

In de Groene Poort
Dorp 31, GOOIK
Tel. 02/532.10.21.
Sedert een halve eeuw het Vlaamse
trefpunt in het Pajottenland
Streekbieren, boterhammen, spaghetti
en IJS.
Terras, speeltuin, vergaderzaal.
Uitbaters Herman Neukermans
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten.
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DECEMBER
6 OOSTENDE: Het Rodenbachfonds nodige senator Walter Luyten uit voor spreekbeurt of zijn akties
in Litouwen ti)dens volksreferendum (9 feb.) en eind
aug. Met eigengemaakte dia's. In de Aartshertogstraat 4, om 20u. Iedereen welkom Toegang gratis.
Info: 059/50.84.80.
11 BRUGGE: Diavoorstelling Corsika. Org.: VVVGSt.Andries. Info: 050/35.54.30.
13 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 20u. tiende kaarting. Ook op 15/12 vanaf lOu. Org.. Kaartersklub
De Vlaamse Vrienden.
13 WINGENE: Komisch jaaroverzicht door Karel
Declerck (kabaretier). Om 20u.30 in Kultureel Centrum. Kaarten: 200 fr., w k 150 fr. Org.- VUWingene.
14 IZEGEM: Om 17u. Wandeling door Izegem.
Start in Vlaams Huis Daarna in Zaal Hoornaert om
19U.30: hutsepotteling. Org.: Wandelklub Vlaams
Huis.
16 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u.: statutaire
algemene ledenvergadering en kerstfeest. Org.:
VVVG-lzegem.
16 OOSTENDE: Reisverslag. Org.• VVVG-Oostende (059/80.46.67).
18 ROESELARE: Het maken van kerstversiering.
Om 20u. in de H. Verrieststraat 4. Meebrengen:
snoeisel uit de hof, snoeischaar, schaaltje of potje,
versiering om in bloemstuk te ven/verken, evt.kaars.
Prijs: op de avond zelf te bepalen. Org.. VlanajoWest-Flandria.
21 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal in zaal Amfora,
Ringlaan. Aanvang: 20u. Org.. VU-Koekelare.

ZOEKERTJE
— GEZOCHT — 35-jarige dame met diploma
middelbaar ondenwijs en curriculum in sekretariaatswerk bij verschillende bedrijven zoekt betrekking in de hoofdstad of en Zuid-westen van Brussel
Voor inlichtingen, senator dr. J. Valkeniers
(02/569.16.04).
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(^sfurotu^
B.V.B.AStassen-Verlinden
^^Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren lei.:041/611110
Groepet. infomieer eens naar onze an-angementen
en dagmenu's voor groepen.
•Furon. eerste vermelding van Voeren in 966.

LIMBURG
DECEMBER
6 HERDEREN: Jan K jmans dankt zijn kiezers en
nodigt uit voor een avondje gezelligheid in Hove
Malpertuus, vanaf 2C-. Sinterklaas en de andere
Zwarte Pieten (mN, worden er ook venwacht.
18 GENK: Kerst- en ledenfeest in „Elysée", Sledderloweg .4, vanaf 14u. Org.: VVVG-Genk.
20 HEUSDEN-ZOLDER: Kerst- en Ledenfeest.
Org.: VVVG-Beringen/Heusden-Zolder/Lummen.
Info: 011/42.59.95.
23 NEERPELT-OVERPELT: Kerstfeest.
VWG-Neerpelt-Overpelt (011/64.71 04)

Org.

ADVERTENTIE

VAN K E R C K H O V E N

| 2 5 |

KEUKEN- EN WINKELINRICHTING
bvba

ZAAKVOERDER
FRANS HENDRICKX
Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg
Tel.:. 015/24.45.76
's avonds: 015/25.16.16
Fax: 015/25.13.44
UW PERSOONLIJKE WENSEN
EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR
UW KEUKENS-, WINKELSen WOONINRICHTINGEN
STAAN TE UWER BESCHIKKING
• gespecialiseerde vakmensen
• binnenhuisontwerpers
WIJ BIEDEN U;
* Maatwerk
• Afwerking in detail
•k Apparatuur
• Verzorgde plaatsing en service
* Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwerpen.
•u Volledig pakket naar wensRUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING.

VERKIEZINGEN (1)
Als Vlaams-nationalist en fervent verdediger van de nooit-meer-oorloggedachte moet
ik toch volgende bedenking kwijt: de verkiezingsuitslag mag dan vernietigend zijn voor
de traditionele partijen, ze heeft één groot
voordeel: men zal nu misschien eens diep
nadenken. Alhoewel... nog waren alle stemmen niet geteld of de „traditionelen" verkondigden onomwonden dat er met het Blok nog
kon worden gepraat. Waarom niet? Hoe een
demokratie bewaren als je een bepaalde
groep al bij voorbaat het zwijgen oplegt? Zo
aktiveert men spanningsvelden In plaats van
ze weg te nemen! Laat het Blok praten. Doe
het Blok praten!
Maak dat ze zichzelf blootgeven in plaats
van hen de kans te verschaffen zich weg te
steken achter een bokshandschoen. Het zal
vlug genoeg duidelijk worden dat hun hersenen niet hun vuisten kunnen volgen. Maar
geef ze geen kans de martelaar te spelen
door hen te isoleren. Geef hen ook de
mogelijkheid te integreren in een volwassen
samenleving. Als ze dan kiezen voor kollektieve zelfmoord heeft de VU haar volle plicht
gedaan.
Mark Buysse, Wetteren

VERKIEZINGEN (2)
De kiezers van alle regeringspartijen voelen zich bekocht en dat geldt ook voor onze
VU. Een partij die in de toekomst nog stemmen wil winnen, moet zich ondubbelzinnig
uitspreken voor een minimaal eisenprogramma en voor wat ze nooit zal aanvaarden,
vooraleer zij aan regeringsdeelname denkt.
Bij deze eisen zal dag en datum moeten
gevoegd worden en bij niet-uitvoering op
deze datum zal onvoorwaardelijk de deelname moeten verbroken worden. Daar heeft de
VU tekort geschoten toen ze duidelijk wist
dat hel 3e luik van de staatshervorming er
niet meer kwam.
Politiek als de kunst der mogelijkheden
leidt tot gesjoemel. Politiek moet eindelijk
eens gaan handelen zoals in de industrie.
Duidelijke afspraken met ondubbelzinnige
gevolgen bij niet naleven ervan.
Mij valt het op dat wij partijen zien ontstaan
rond elk probleem in deze samenleving zoals
milieu, eigen volksaard (waarbij de VU de
vruchten door het Blok laat plukken) en de
vrijheid a la Van Rossem. Niemand schijnt
echter geïnteresseerd aan de radikale aanpak van de verengelsing van onze (en de
hele Europese) samenleving.
Dat kan alleen gebeuren via radikale stellingname om i.v.m. zuiver Nedertands in het
onderwijs, in de media, de handel, de ontspanning, kortom in de hele dagelijkse samenleving. Er dient ook komaf te worden
gemaakt met een aanpassing van ons vokabularium. Wij bezitten eenvoudigweg geen
Nedertandse sinoniemen voor een massa
technologische
engelstalige
begrippen

(denk maar aan informatika, wetenschappen, ekonomie enz.).
Als Nedertand zo kultuuronverschillig is
geworden, dan moeten wij het maar alleen
doen.
Het zou de VU sieren als zij een initiatief
nam en alle kultuurverenigingen daartoe opriep. Dan moet ze zelf wel ophouden met al
die vreemde bastaardwoorden in haar eigen
blad te gebruiken. Bij elke meter die wij
winnen op de verfransing, verliezen wij een
kilometer aan de verengelsing. Blijft iedereen nu stekeblind?
Eugeen S'heeren, Sint-Truiden

VERKIEZINGEN (3)
Zojuist heb ik monseigneur Van Gheluwe
medegedeeld dat ik meermaals de deur
tegen mijn neus kreeg toen ik in 1958 de
Volksunie te koop aanbood. Monseigneur De

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand In,
evenals scheld- en smaadbrleven. De andere publiceert zij,
naargelang 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 lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktie.
Smet had toen van op de preekstoelen doen
afkondigen dat het „zware zonde" was voor
de Volksunie te stemmen. Nochtans bestond
onze partij, ook tóén voornamelijk overtuigde
brave kristenen. De bedoeling was dus enkel
de macht van de CVP niet te breken.
Ik heb monseigneur gevraagd waarom er
nu niets van op de preekstoel wordt afgekondigd over naastenliefde, eerbied voor de
medemens enz. Vooral nu duidelijk blijkt dat
niet enkel overtuigde Vlamingen, overtuigde
kristenen voor het Blok gestemd hebben.
Maar het grootste deel zijn racisten, malkontenten, wrokkigen en randgevallen uit onze
maatschappij. Deze laatsten gaan ervan uit,
dat als de migranten weg zijn, zij het beter
zullen hebben, niet meer aangerand of bestolen zullen worden enz.
Monseigneur kan ertoe bijdragen dat het
begrip naastenliefde weer kan beoefend worden door de migranten te helpen zo rap en zo
goed mogelijk te integreren. Niet door ze
hardvochtig terug te sturen.
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Ik doe beroep op andere geestesgenoten
om ook een oproep tot het bisdom te richten.
Ook een beroep op onze partijgenoten om
ons niet te laten leiden door onze verslagenheid over de verkiezingen, maar wel door
vastberadenheid voort te gaan. Laat ons erevoorzitter stichter Van der Eist indachtig zijn,
toen hij helemaal alleen voor zijn volk in 't
partement moest vechten.
En laten wij ons bezinnen over hoever wij
het reeds brachten, uiteindelijk winnen wij
toch onze verloren zetels terug.
•Margriet Vandamme, Eekio

VERKIEZINGEN (4)
De verkiezingen kosten de staat en de
gemeenten samen zo'n slordige half miljard.
Hier levert men hel bewijs dat het onvrijwillig
optrommelen van zovele duizenden mensen
op een zondag veel te veel geld kost.
België en Denemarken zijn binnen de EEG
dan nog de enige achterblijvers i.v.m. de
stemplicht. Spreekt men niet over een verenigd Europa waar de bevolking, overal
dezelfde rechten en plichten heeft?
Verplicht een stem uitbrengen werkt alleen
de ongeldige en blanco stemmen in de hand.
Alsook de verontschuldigingen via ziektebriefjes.
Wij vragen daarom:
1. vrije verkiezingen;
2. verdeeld over twee werkdagen (vb.
donderdag en vrijdag);
3. optellen en opname stemmen via een
komputersisteem;
4. de stemverrichting en verwerking kan
op één plaats binnen de gemeente of distrikt
gehouden worden;
5. vrijwillige kiezers kunnen er terecht
tussen 9 en 21 u.;
6. men zal dus alleen de personen noteren
die een stem hebben uitgebracht.
Wij zijn ervan overtuigd dat vrije verkiezingen niet alleen demokratischer is maar tevens een besparende uitwerking zal hebben
op de nationale begroting.
R. Van Den Langenbergh, Merksem

VERKIEZINGEN (5)
Op 26 nov. j.l. zei Dirk Achten, politiek
redakteur van „De Standaard" in Telefacts
het volgende: ,,Het demokratisch stemrecht
is een essentiële verworvenheid van beschaving, daar speel je niet mee!". Met deze
uitspraak doelde hij vooral op het verbijsterende elektoraal sukses van de lijst ROSSEM. Ik treed hem volkomen bij.
Verder bemerk ik een duidelijke keuze (?)
van ruim 20 % van het kiespubliek voor
onafhankelijkheid van Vlaanderen, Hoé we
die onafhankelijkheid dan zullen invullen, is
vooral een kluif voor partijen die (nog) durven
hun nek uitsteken in een aktief en nieuw
beleid.
r\
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WEDERWOORD
Ik begin mij trouwens levensgrote vragen
te stellen bij de relativiteit en de waarde van
het begrip „demokratie". Er moet iets wezenlijks schorten aan de opvoeding en de
vorming van/tot kritische, zelfbewuste en
menslievende Vlamingen. Vlaanderen heeft
niet gekozen voor vrede. Wie, o wie, maakt
de blinden weer ziend? Wanneer wordt politiek weer boeiend voor iedereen?
Wim Durang, Lennik

Je kunt het blijkbaar vergeten, vandaag,
om (als anti-fascist) nog iets voor de Vlaamse
zaak te kunnen bevechten binnen de politiek. Of moeten wij weer terug kollaboreren?
Wil de VU nog strijdbaar overkomen zal zij
(ook) moeten gaan zwepen, tegen de vervlakkende vervreemding van de welvaartsmaatschapij, terug aanknopen bij de zuivere
volksnationale tradities. Rodenbach is méér
dan bier!
Erik Oiaerts, IHerent

VERKIEZINGEN (6)
In het Leuvens propagandablad van het
Vlaams Blok (28 oktober 1991) stonden onder de hoofding „Uw streek: een paradijs...
voor vreemdelingen", twee zinnetjes die ik
de lezers niet wil onthouden:
,,Bij Willy Kuijpers is het één groot asielverblijf. U betaalt de rekening!"
Hierbij twee bedenkingen:
1. Ofwel weten de heren Sterckx (redaktie)
en Gielen (verantwoordelijk uitgever) niets af
van het Vlaams-nationaal leven in het Leuvense.
2. Ofwel behoren zij tot de klassieke vuilspuiters die het politiek bedrijf onteren.
Ik daag die heren van het Blok uit iemand
uit hun rangen te noemen die zoveel voor
Vlaanderen gedaan heeft en nog doet, en dat
alles zonder enig financieel voordeel.
Zijn de 43 Vlaamse kinderen, de tientallen
probleemmensen van bij ons, de Basken, de
Roemenen, de Kroaten, de Koerden en zopas nog de Zuidafrikaan|g^amilie, die onderdak en voedsel kregen zonder enige betoelaging, met zulke groteske uitlatingen dood te
verven?
Is het niet merkwaardig dat Kuijpers nu
zelfs 12.055 voorkeurstemmen kreeg? Zeer
velen in het Leuvense — ook tegenstrevers
— geven toe dat Willy Kuijpers een eerlijke,
hardwerkende en vooral een verdraagzame
politieker is.

ENGELS
Tot mijn stomme verbazing vond ik op de
laatste kaftbladzijde van WIJ (15 nov. j.l.) een
paginagrote advertentie van een groot automerk, met twee opvallende engelstalige slogans.

Laten we ons dus toch overrompelen door
vreemdtalige publiciteit, als het maar geld in
't laadje brengt?
Mijn reaktie was: uitknippen en terug aan
afzender, in dit geval aan opdrachtgever. Dit
ter informatie voor diegenen die niet akkoord
kunnen gaan met het verdringen van onze
eigen taal. Ik heb er een zelfklever overheen
geplakt ,,Geen gezwans... Nederlands".
Deze zelfklevers zijn te bekomen bij de
Vlaamse Volksbeweging.
Ik hoop dat er vele zulke reakties bij Opel
binnenkomen. Misschien ziet dat bedrijf dan
wel haar eigen belang bij teksten in de taal
van haar klanten! Ik heb er trouwens bijgeschreven: ,,Wilt u zaken doen, gebruik de
taal van uw klanten".
J. Giiissen, iVlaasmecheien

SKIEEN IN ZUID-TIROOL
Het komende winterseizoen nadert met rasse
schreden. In het vakantiegebied Kronplatz in ZuidTirool (Italië) begint het skiseizoen reeds op 30
november. Dankzij de talrijke moderne sleep- en
skiliften wordt de Kronplatz terecht Zuid-Tirools
skiberg nummer één genoemd.
Het gebied Kronplatz omvat 11 dorpjes (750
vierkante kilometer) waar samen zo'n 30.000 mensen wonen. De Kronplatz als vakantieoord kan
bogen op een zeer degelijke en moderne infrastruktuur, onontbeerlijk voor het hedendaags toerisme.
Ruim 18.000 bedden zijn beschikbaar. Het zeer
gevarieerde aanbod gaat van een 4-sterren hotel,
het gemoedelijke Gasthof, gezinspension of appartement tot de verhuur van privékamers of vakantiewoningen. Kortom een zeer ruime keuze, waarbij
met de meest diverse wensen en budgetten rekening gehouden wordt.
Wie meer informatie wenst over de nieuwe
winteraanbieding die u een onvergetelijke wintervakantie garandeert kan terecht bij Alfons
Vermeersch-De Crolx, Grote Hulststraat 2a In
8700 Tielt, telefoon en fax 051/ 40.12.96.

Uit Blok-hoek komt dan deze gemene
aanval. Jos Van Eynde zou het niet beter
gedaan hebben...

(medegedeeld)

Dries De Smet, Kessel-Lo

SCHOENEN

VERKIEZINGEN (7)
Landloos, in de steek gelaten voel ik mij,
door de politici, door ons eigen Vlaams volk!
Waar was die zondag dat gezond verstand
dat het Vlaamse volk (zou) wil(len)? Meer en
meer krijg je een afkeer van je oppervlakkige, meeloperige en goedgelovige omgeving,
word jij het zwarte schaap in de kudde.
Waarom moet de Vlaamse ontvoogdingsstrijd zoveel meer energie steken in lauwe
politici en een apatische bevolking dan tegen
de Franstalige overheersingspolitiek?
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DOCHSIDES

AIGLE
TRETORM
ROMIKA

BAMA
adidas
C3UtVIA

E

3

diadorö
MEPHISTO

ITEKOJ
AMBIORII

TMPS
SEBAGO

Willy VERDIEVELHilde DEMAREY
Albert Haan 171A
8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel. (058) 23 51 96
Fax (058) 23 51 96
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WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten

EEN K O N C E P T DAT ALLES HEEFT
W A LITE

IT

Vervaardigd in de duurzaamste materialen: volkunststof, staal,
aluminium. De afwerking draagt het label van de Belgische
fabrikant nr. 1 van het betere kantoormeubilair.

WE RGO

NOM

IE

Op mensenmaat bedacht. Verzonken kabeldoorvoer en nietreflekterende bovenbladen die in de hoogte verstelbaar zijn. Voor
elke werksituatie is er een ideale oplossing.

WLEX.IBILITEIT
Met één enkel onderstel en een beperkt aantal bladen kan je olie
kanten uit. Aan- en ombouw bij middel van één enkel sleuteltje.
De logistieke eenvoud werkt sterk kostenbesparend.

ONZE TOONZALEN ZIJN OPEN VAN 8.30 U TOT 17.30 U. OOK OP ZATERDAG.
VRAAG ONZE GRATIS DOKUMENTATIEMAP !

Wij verzekeren u
een nnooie toekomst
KB-New Life-Spaarverzekering.

y*

w

Stel uw toekomst veilig met KB-New
Life, de spaarverzekering van de
Kredietbank.
Met KB-New Life betaalt u minder
belasting, want de gespaarde bedragen zijn fiscaal aftrekbaar Tot 64.000 fr
in 1991! Zo hebt u een rendement tot
meer dan 10 %.
En, u bepaalt zelf hoeveel en wanneer

M'

—.^ ^ ^
^ ^ ^M
1 ^ ^M

VERZEKERT

u spaart. In alle soepelheid. Met KBNew Life steekt u ook een duidelijk
contract en gedetailleerde informatie op zak.
Stap eens binnen in een KB-kantoon
De Kredietbank verzekert u graag
een mooie toekomst.
^^^ KB-New Life. De spaarverzekering
met huizehoge fiscale voordelen.

Beter met de bank van hier.

Verzekeringen afgesloten bij Omniver NV en Omniver Leven NV verzekeringsondernemingen toegelaten onder codenummers 0993 en 1007

