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PROF. JAAK BILLIET:

DE ACHTERGRONDEN VAN 24 NOVEMBER

TeneKOMMyHMicaitMM
made in "Bell gium.
Vanaf vandaag breekt voor de USSR een nieuv/
communicatietijdperk aan. Voortaan maakt de

tale System 12 telefoonlijnen en 100.000 digitale
5400 BCN PABX-lijnen produceren.

Sovjetunie deel uit van de v/ereld van Alcatel Bell.

Hiernaast v/erd een overeenkomst ondertekend

Zopas heeft Alcatel Bell immers met dit land een

over wederzijdse samenwerking met het oog op de

miljardencontract afgesloten. Zodoende is Alcatel

ontwikkeling van de telecommunicatie-industrie.
Telecommunicatie is een belangrijke factor in de

Bell het eerste bedrijf dat een joint venture opricht in
de

USSR in

het domein van

de

digitale

economische herstructurering van de Sovjetunie.
Perestroiica via de telefoonkabel, als het ware.

telecomapparatuur.
Na verloop van een vijfjarige inloopperiode zal
deze nieuwe joint venture jaarlijks 1.500.000 digi-

Communicatie is onze wereld.

A LC A T EL
' TELECOMMUNICATIE

BELL

EERST DIT

NIEUWE PADEN
BEWANDELEN?
ADAT Frans Grootjans het politieke veld heeft
ontcijferd kreeg zijn partijgenoot Guy Verhofstadt
de opdracht een nieuwe regering te vormen Een
blauw-rood-kabinef Het is mogelijk, maar dan
moet er wederzijds veel water in de wijn gedaan
worden
Blauw-rood met een scheut groen "^ PS-voorzitter Spitaels is daar een groot voorstander van Hij
wil per se Ecolo, dat op 24 november heel wat
Waalse proteststemmen wist te vergaren, inpakken Maar is Agaiev wei bereid om mee te doen''
Midden deze week was het echter nog te vroeg om te
voorspellen wat de formateur kan verzinnen Hij is tegen zijn
gewoonte in biezonder zwijgzaam Wat het rezultaat van deze
formatieopdracht ook kan zijn, elke volgende regering is het
m de eerste plaats aan de kiezer verplicht een duidelijk,
doortastend beleid te formuleren als antwoord op de maatschappelijke vragen van vandaag In een dergelijk beleid
kunnen ideologische tegenstellingen gemakkelijker overbrugd worden, ook omdat uitdagingen van vandaag met meer
langs de klassieke scheidingslijnen lopen
Maandag j I stelde de VU Vlaamse Vrije Demokraten hoe
ZIJ haar deelname aan het beleid ziet
De Vlaams-nationalisten willen en kunnen een voorname rol spelen in de
Vlaamse regering, federale opdrachten zien ZIJ pas wanneer de verdere
afwerking van de staatshervorming in
het regeerakoord wordt ingeschreven
De vraag is alleen maar hoe de formateur aan een tweederde meerderheid
geraakt om de grondwet te wijzigen
Wellicht kunnen ook op dit vlak nieuwe paden worden bewandeld Een
sterke Vlaamse regering heeft de taak
een rechtstreeks gesprek over het toekomstig samenleven m dit land met de
Waalse regering aan te gaan Wil en
zal de volgende federale regering dit mogelijk maken en er
wetgevende opvolging aan geven "^ De nieuwe eerste minister
en zijn meerderheid zullen wel moeten beseffen dat dit land
geen vrede zal kennen zonder een sluitend akkoord tussen
de gemeenschappen
Intern staat de VU Vlaamse Vrije Demokraten voor een
belangrijke tijd Het ingewikkelde werk van de provinciale
kooptaties is achter de rug, volgende week worden de
vernieuwde kamers ingezworen en kan het werk beginnen
De Wetstraat zal echter pas goed op dreef komen na de
eindejaarsfeesten Deze relatieve kalmte zal de ruimte geven
voor bezinning en deze is er nodig na de opdoffer van 24
november
Veel studiewerk om het falen te ontdekken is met nodig, wie
het politiek gebeuren op de voet volgt heeft vlug door wat er
fout zit Verder in ons weekblad laten wij de Leuvense prof
Jaak Billiet aan het woord Zijn ontleding is geen credo, maar
wel leerrijk
Het vu-programma is een goed dokument, maar goed wil
nog met zeggen dat men er de kiezer mee beroert Tema's als
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staatshervorming, propere politiek, ontzuiling en demokratie
zijn geen kreten, het zijn .moeilijke' dingen waar nadenken bij
nodig IS Met zo'n .artikel' staat men met op de markt waar de
hardste schreeuwer het meeste volk aan het kraam heeft
En toch zal dit onze boodschap blijven een zelfstandig,
goed bestuurd, demokratisch en verdraagzaam Vlaanderen
waar iedereen beter van wordt Een dergelijk programma
heeft toekomst als het standvastig en in een verstaanbare taal
wordt uitgedragen Of zoals prof Billiet het stelt ,, Aan
partijen die hun principes hooghouden is er in een demokratie
altijd een behoefte, zij hebben een toekomst "
De prof heeft gelijk De idealen die de VU in haar vaandel
draagt mikken hoog, zij zijn echter met gemakkelijk, vertaalbaar' voor het brede publiek En toch moeten wij er naar de
mensen mee ,,zelfs als men op een bepaald ogenblik minder
kiezers heeft"
Op de VU rust bovendien de opdracht het verschil tussen
haar en het VI Blok aan te tonen, want ook al noemt deze
laatste partij zich Vlaams-nationaal zij is het niefi Men kan
met blijven ,,eigen volk eerst" roepen en wanneer dat volk u
het vertrouwen geeft aan het beleid deel te nemen die
opdracht weigeren
De verleiding is echter groot om op
de stroom van tijdelijk sukses mee te
zwalpen, de zuigkracht van gemakkelijk sukses IS onnoemelijk sterk Tegenover de kreten een programma zetten
IS met aantrekkelijk De waarden die wij
verdedigen stellen hoge eisen, zij maken het des te moeilijker om deze aan
brede lagen van de bevolking uit te
leggen, om te overtuigen
En toch zal het moeten, met vernieuwde Ijver, tegen de stroom in Met
het geloof waarmee de prille Vlaamse
beweging in de vorige eeuw het onmondige Vlaanderen stem gaf, met de
hardnekkigheid waarmee de Daensisten de macht van de ,bewaarders' beetje bij beetje afbraken,
met de sluwheid waarmee de frontbeweging gezag afdwong
en de weg effende naar Vlaamse zelfstandigheid
Ons programma, vervat in het Toekomstplan voor Vlaanderen, IS zeer waardevol, het naar de mensen brengen is nu de
taak De VU Vlaamse Vrije Demokraten heeft op dat vlak
wellicht onvoldoende gepresteerd, haar levenskracht blijft
echter ongeschonden om te slagen
,Naar de mensen toe gaan' is misschien een gemeenplaats
geworden, maar meer dan ooit opdracht en in het besef dat
vandaag aan politiek doen anders is dan gisteren de gewoonte was Ook dat heeft 24 november aangetoond
Wanneer in de komende dagen de geledingen van de partij
met de VU-top zullen gekonfronteerd worden zal het voornaamste agendapunt zijn hoe met ons programma tot Vlaanderen spreken, hoe ons programma beleven, hoe de ware en
onbesproken vertegenwoordigers van dit programma zijn Dit
IS de opdracht voor ons allen, van hoog tot laag'
Maurits Van Liedekerke
WIJ — 13 DECEMBER 1991
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Willem Vermandere brengt in
de Brusselse AB een hommage aan een multiraclale samenleving. AB-animator Jari
Demeulemeester vertelt over het
waarom van deze happening.

Het ziet ernaar uit dat de
USSR haar 75ste verjaardag niet zal moeten vieren. In sneltreinvaart valt
de Sovjet-Unie uit elkaar.

Professor Jaak Billiet
meent dat Vlaanderen teveel partijen telt. WIJ
sprak met hem over de
verkiezingen, de peilingen, het
Vlaams Blok, de migranten, Rossem en de VU.

Met De Taalstrijd start
WIJ een nieuwe historische reeks over de evolutie van het Nederlands in
het oorspronkelijk Franstalige België. Herman Maes begint bij de
legendarische drie Van's.

samenstelling Kamer
Vlaanderen

ƒ ^ JÊ In het kader van EuropaJ i \
lia loopt in Gent de teng^ f
toonstelling Hoogtij der
Middeleeuwen, de Portugese kunst van de 12de tot de 15de
eeuw.
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Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-instituut v.z.w.
Hoofdredakteur:
Maurits Van Liedekerke

• • In Een blik op het Blok
1 % nemen we het kommu^ ^ nautaire verkiezingsprogramma van het Vlaams
Blok onder de loep.
I
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Verrassend snel belastte koning Boudewijn Guy Verhofstadt met de opdracht een
regering te vormen. De PVVvoorzitter tracht een rood-blauw kabinet samen te stellen, eventueel
met wat groene of gele franjes.
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Door de elektorale afstraffing van de traditionele partijen op 24 november verzeilde het verkiezingsrezultaat van Agaiev op de
achtergrond. Nochtans inkasseerden de groenen, in vergelijking met
de Europese verkiezingen, een
dreun van jewelste.
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Uit het enorme aanbod
stelde WIJ een selektie
kerstmarkten samen.

Het tiende ECC-tennistornooi eindigde met een onwaarschijnlijke klimaks.
Finalist Boris Becker
meldde zich ziek en kwam niet opdagen.
(omslagfoto R. Szommer)

DOORDEWEEKS

MOTORRIJDERS
Vlaams minister van Openbare Werken en
Verkeer Johan Sauwens heeft een werkgroep opgericht die de verkeersproblematiek
bij de motorrijders moet onderzoeken. De
minister is immers verontrust door het stijgend aantal ongevallen met gemotorizeerde
tweewielers.
Tegenover het eerste semester van 1990
werd er in het eerste deel van dit jaar in
Vlaanderen een stijging van het aantal
slachtoffers genoteerd met meer dan 5 1 % .
De eerste 6 maanden van het jaar vielen er
52 doden, 459 zwaargewonden en 961 licht
gekwetsten bij verkeersongevallen waarbij
motorrijders betrokken waren in Vlaanderen.
Dit levert in totaal 1.472 verkeersslachtoffers
op, tegenover 973 in de eerste helft van
1990. De slachtofferbalans weegt vooral
door bij de bestuurders van motors boven de
400 cc.
Verder stelde men vast dat de leeftijdskategorieën 20 tot 24 jaar en 25 tot 29 jaar het
ergst bij dit verkeersprobleem betrokken zijn,
en dat een groot aantal aanrijdingen zich
voordoen na een ondoordacht maneuver of
door een niet aangepaste rijstijl.
Om de veiligheid van de bestuurders van
motorrijwielen te verhogen werden reeds
enkele maatregelen uitgewerkt. Zo moeten
motorrijders bvb. steeds met ontstoken dimlicht rijden. Sauwens heeft ook opdracht
gegeven aan zijn diensten om bij de aanleg
van zebrapaden, wegmarkeringen etc. bijzondere aandacht te besteden aan de stroefheid van de aangebrachte materialen. Desnoods dient een anti-sliplaag aangebracht te
worden. Daardoor zal het gevaar bij maneuvers, in het bijzonder voor motorrijders, verminderen.

DE FLAGELLANTEN
In de late middeleeuwen kon men het af en
toe meemaken een bizarre stoet te zien
voorbijtrekken die zichzelf met verdachte
gretigheid geselde. Het waren flagellanten of
geselbroeders, die het als hun pijnlijke hobby
beschouwden om op die wijze boete te doen
voor hun zonden. Zonder zwepen maar toch
met een geestelijke borstklopperij kunnen
we deze dagen lezen en horen hoe bepaalde
politici en joernalisten naar aanleiding yan
die zwarte 24 november schuld bekennen en
hun zonden opbiechten. Bij de politici komen
zo'n tijdelijke vlagen van nederigheid (zeker
na een verkiezingsnederlaag) vaker voor, bij
joernalisten is het fenomeen zeer ongebruikelijk.
De vergelijking houdt weliswaar maar voor
één kwart steek, maar toch deed het interview van Gul Polspoel in De Morgen ons een
beetje denken aan de opeilbare geseling
voor de grote zonden die de flagellanten zich
toedienden. Polspoel toonde zich bereid om
voor het failliet van de politici één kwart van
de verantwoordelijkheid op rekening van de
media te schrijven.

In Antwerpen betoogde verleden zaterdag het AFF tegen racisme en fascisme.
Volgens de politie stapten 2.000 manifestanten op, onder wie opvallend veel
migranten en ekstreemlinkse PVDA-militanten. De andere politieke partijen,
ook Agaiev, bleven opvallend afwezig. Het is inderdaad niet met zulke AFFakties dat voor het migrantenprobleem op een serene en demokratische wijze
oplossingen aangedragen zullen worden.
(foto VUM)
HIJ schaamt zich over wat de joernalisten
de jongste tijd over zich heen hebben laten
gaan. Polspoel geeft o m. het voorbeeld van
Van Rossem, die op de BRTN (Zeker Weten?, De Andere Kant) maar ook in bladen
als Humo en Panorama/De Post overvloedig
ten tonele gevoerd werd en kon uitgroeien tot
wat hij nu is.

KOM OP TEGEN
KANKER

Polspoel geeft ook een voorbeeld uit Zeker
Weten van twee weken terug, waarin een
free-lance-joernallst een tragisch verhaal opdist over Vukovar. De man besluit: M die
partijen die hier zo voor federalisme strijden,
awel, daar is Vukokvar nu het rezultaat van.
Polspoel verklaarde in De Morgen dat hij
toen hij zo'n onzin hoorde (en de totale
afwezigheid van een reaktie bij Van Rompaey), zijn pantoffels naar zijn TV-toestel
gooide.

De Kom op tegen kanker-aM'te verpulverde
dit jaar het rekord. De aktie bracht meer dan
120 miljoen frank op De tv-uitzending eindigde met 120 503 934 frank op de teller.
Men verwacht dat daar de komende weken
nog ettelijke miljoenen zullen bijkomen.
Het geld zal enerzijds besteed worden aan
de projekten in verband met informatie, preventie en vroegtijdige opsporing van kanker.
Anderzijds zullen middelen ter beschikking
gesteld worden voor de opleiding en bijscholing van dokters, verpleegkundigen en vrijwilligers en zal gestreefd worden naar de erkenning van de terminale verzorging in de gezondheidszorg.

We zijn het met de heftige reaktie van de
BRTN-joernalist eens: Onze politici kun je
veel verwijten: dat ze stevig lullen over de
derde faze, dat ze het allemaal bijzonder
ingewikkeld maken, dat ze er regeringen
over laten vallen, t^aar: in België is nog niet
één schot gelost. In Vukovar is het probleem
jarenlang verdoezeld en nu vliegt daar het
deksel van de pot. Wat een verkeerde voorstelling van zaken op mijn zender.

De aktie was op 27 april op gang getrokken
door de langste trein ter wereld Sindsdien
waren honderden mensen in de weer om via
allerlei akties aan voorlichting te doen omtrent kankerpreventie en palliatieve zorgen
(zorgen om de pijn te verlichten) en om geld
in te zamelen
De drijvende kracht achter de aktie en
presentatrice van de Kom op tegen kankershow Kathy Lindekens mocht zondagnacht
ontroerd Vlaanderen danken.
WIJ — 13 DECEMBER 1991
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MAASTRICHT
De EG-top van Maastricht kan moeilijk een
groot sukses genoemd worden. Om de schijn
een beetje te redden, deden 11 EG-lidstaten
heel wat koncessies aan de staatsnationalisten van Groot-Brittannië. De Britten willen
van geen inmenging weten in hun sociale
politiek, ze kregen hun zin. De Britten zijn
gekant tegen beslissingen met meerderheden, in de praktijk zal het zo gebeuren dat de
meeste belangrijke beslissingen nog steeds
met eenparigheid getroffen zullen worden.
De Britten wilden niet weten van het woordje
federaal in de verdragsteksten, het werd
weggelaten. De Britten geven niet graag hun
Engels pond op in de Emu, wel via een
afhaakprotokol kunnen de Britten na raadpleging van hun parlement, nog steeds beslissen om met deel te nemen aan de eindfaze van de Ekonomische en Monetaire Unie.
Wat schiet er dan nog over? Een gebrekkige Emu voorziet dat wanneer de lidstaten
(met de afhaakformule voor Groot-Brittannië)
aan de gestelde voorwaarden voldoen, de
koersverhoudingen tussen de EG-munten op
1 januari 1999 bevroren worden en er dan zo
snel mogelijk een eenheidsmunt ingevoerd
wordt.
Over de zetelkwestie voor het Europees
parlement werd niet gesproken. Het sociale
Europa blijft beperkt tot een overeenkomst
tussen de elf EG-landen zonder Groot-Brittannië, buiten het EG-verdrag om. Het defensiebeleid wordt via de Westeuropese Unie
(van 9 EG-lidstaten) uitgestippeld, via overlegstrukturen met de Twaalf, en via nauwe
werkrelaties met de Navo. De WEU-zetel
komt naar Brussel.

VIC NIET IN ORDE
In WIJ nr. 49 van vorige week meldden we
dat aan een 180-tal parlementsleden de
nationale Leopidsorde werd verleend. Walter
luyten weigerde op grond van Vlaams-nationale motieven Wat echter in geen enkele
krant werd vermeld is dat gewezen VUvoorzitter en volksvertegenwoordiger VicAnciaux reeds in de jaren zeventig bedankte
voor wat hij noemt de twijfelachtige eer om in
de Leopoldsorde opgenomen te worden.
Ook de daaropvolgende keer dat er met
nationale eretekens werd gestrooid wuifde
Vic Anciaux de Belgische blijk van erkenning
van de hand Bovendien liet Vic toen verstaan dat ze ook in de toekomst niet meer bij
hem hoefden aan te kloppen met trikolore
lintjes, medailles of wat dan ook. Sindsdien
wordt de gewezen voorzitter — die eigenlijk
al aanspraak kon maken op een hoge Kousebandachtige Grootofficierstitel omwille van
z'n 28 jaar parlementair werk — met rust
gelaten door de ,,Ordediensten"
Dat VIC Anciaux hier niet rouwig om is
hoeft geen betoog. Hij verantwoordt zijn
weigering van de Leopoldsorde door te wijzen op de meer dan 150 jaar Belgische
minachting voor Vlaanderen, en zeker het
uitblijven van amnestie voor de repressies-
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Enkele bekende Vlamingen (op de foto herkent u Brigitte Raskin) hielpen de
Bond Beter Leefmilieu bewijzen dat je per fiets of zelfs te voet sneller ter
bestemming bent in de stad dan per auto. De stunt kaderde in de aktie Halveer
het autoverkeer. Op de foto herkent U ook de Riemstse schepen, VUfraktieleider in de Limburgse provincieraad en De Lijn-direkteur Jan Peumans
(foto P. Bolsius)

lachtoffers is een doorn in Vies oog. Destijds
liet de volksvertegenwoordiger dit aan onze
vorst weten, toch legde Anciaux er de nadruk
op dat zijn negatie van Belgische eretekens
niet als een persoonlijke belediging aan het
adres van Boudewijn moet worden opgevat.
Deze laatste probeert tenslotte ook maar z'n
job naar behoren te vervullen dachten wij zo.

VOEREN
Normaal gesproken neemt het gemeentebestuur van Voeren vandaag een beslissing
over de verkoop van de Voerense gemeenteschool aan de Franse gemeenschap. Dit is
volledig in stnjd met de wet en een nieuwe
provokatie. Over de verkoop bestaat reeds
een akkoord tussen het schepenkollege en
de Franse gemeenschapsregering.
Deze laatste betaalt 27,5 miljoen voor de
gemeenteschool en 2 miljoen voor de inboedel Omdat er zonder school geen les kan
gegeven worden zal het gemeentelijk onder-
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wijs in Voeren ophouden te bestaan. Het
onderwijs in Voeren zal dan verstrekt worden
door de Franse gemeenschap.
En dit vormt de kern van de nieuwe provokatie. Want de Franse gemeenschap is helemaal met bevoegd voor de inrichting van
onderwijs in Vlaanderen. Daarvoor is de
Vlaamse regering bevoegd. Deze onwettelijkheid zou weer een schending zijn van het
territorialiteitsbeginsel. Dit principe houdt in
dat de gemeenschappen en gewesten in dit
land zich niet moeien op eikaars grondgebied. Indien de Franse gemeenschap in het
Vlaamse Voeren onderwijs zou inrichten,
komt zij op het terrein van de Vlaamse
gemeenschap.
Men kan zich bovendien de vraag stellen
hoe de Franse gemeenschap dit onwettelijk
initiatief zal betalen. Ze kampt nu al met
levensgrote problemen om haar leerkrachten te betalen. Daarvoor eiste ze de overheveling van het kijk- en luistergeld. Tegen
deze grenzeloze arrogantie van de Franse
gemeenschap moet dringend een eensgezinde Vlaamse dam opgeworpen worden.

\

KORTWEG
• Paul Goossens, het gezicht van
De Morgen nam ontslag als hoofdredakteur. Goossens wil na meer
dan tien woelige jaren wel eens wat
anders. Hij verwees verder na de
verkiezingsuitslag van 24 november die eike burger en joernailst tot
nadenken moet stemmen. Hij wordt
opgevolgd door Plet PIryns.
• Er werd ook bekend gemaakt dat
Standaard-joernaiist Hans Muys
naar Oe Morgen overstapt, waar hij
de redaktie buttenland zal leiden.
• Ons land telt teveel huisartsen.
Volgens schattingen zuilen er in
1995 ongeveer 20.000 huisartsen
zijn, of 5.000 teveel. Minister van
Volksgezondheid Weckx verklaarde dat ons land dubbel zoveel huisartsen telt als Nederland, waar
meer mensen wonen.
• Bij de verkiezing van de provinciale senatoren vielen geen verrassingen te noteren. In West-Vlaanderen werd Jan Loones gekoöpteerd als provinciaal senator, in
Oost-Vlaanderen Neliy Maes.
• Prinses Astrid schonk het leven
aan Joachim. Hij meet 50 centimeter en weegt 3.285 gram, zonder
kroon.

EEN WESTVLAAMSE
BLANKEMAN IN BRUSSEL
Gisteren en eergisteren waren we de
gelukkige getuigen van een bijzonder muzikaal gebeuren. In de Brusselse Anclenne Belgique had een merkwaardig dubbelkoncert plaats. Als eerste trad de Mauretaanse Dibi lUlint Abba op, na de pauze
werd er plaats geruimd voor ,,eigen
v o l k " : Willem Vermandere en z'n begeleidingsgroep. Aan Jari Demeulemeester,
animator van de AB stelden we enkele
vraagjes i.v.m. deze ,.gekleurde" happening.
• Waarom dit projekt?
,,De Ancienne Belgique Is niet vies van
vreemd-ogende projekten. Omdat men In de
hoofdstad van Vlaanderen én Europa nu
eenmaal blootgesteld Is aan duizenden Inen uitheemse prikkels, lijken onze brains
dikwijls op een borrelende smeltkroes van de
meest onevenwichtige gedachten. Op die
manier worden AB-"eksperimenten" in muziek en teater geboren, die pers en publiek
even uit evenwicht brengen, maar waardoor
beide groepen achteraf meestal als tevreden
ontdekkingsreizigers naar huis kunnen trekken."

• Met bijna een week vertraging
ging deze week het tweede deel
van het vrectesoverieg over het
Midden-Oosten in Washington van
start Dit deel behelst bilaterale besprekingen tussen Israëli's en Arabieren. Er rees ai onmiddellifk een
nieuwe procedureruzie over de Palestijns-Jordaanse delegatie. Volgens de Palestijnen moet die gesplitst met Israël spreken, volgens
de Israëli's moet de delegatie één
blijven.

• IVIaar waarom precies deze keuze: Willem Vermandere en Dibi Mint Abba?
„Sinds de AB Willem anderhalf jaar geleden onderdompelde in het straatleven van
de hoofdstad heeft hij er een nieuwe liefde
bij: Brussel in alle geuren en kleuren. Even
rondslenteren voor en na de Brusselse optredens inspireerde de Westvlaamse zanger
voor,,Blanke Bangeman", zijn gloednieuwe
hommage aan een multlraciale samenleving.
Vermandere gaat met dit pakkend nummer
de hit-toer op,,, Blanke Bangeman'' wordt als
kerstsingel op de markt gebracht, als voorbode van een nieuwe CD.

• Wanneer maandag de parlementsleden hun eed afleggen, zal
dit zonder Van Rossem gebeuren
(tenzij een meerderheid van kamerleden zijn overbrenging vraagt). Oe
aanhouding van Van Rossem werd
door de Kamer van Inbeschuldigingsteliing nogmaals verlengd.
Het onderzoek zou handelen over
oplichting waarbij een bedrag van 3
miljard genoemd werd.

Wie Willem Vermandere alleen maar kende als de oerbard die tot aan zijn knieën in de
Westvlaamse polderklei weggezakt staat,
kan na het horen van ,,Blanke Bangeman"
dit hardnekkig idee-fixe definitief in de Zenne
mikken. Het „probleem" van de 128.675
nuances in huidskleuren en gebruiken werd
hier in deAB teder opgediend, samen met de
melancholie en de zwerftocht naar de eigen
,,roots". Vermandere werd samen opgediend met Dimi l^lnt Abba. Dimi werd Willem,
Willem werd Diml. Tussen fvlauretanië en
Vlaanderen is geen afstand, alleen maar
nuanceverschillen In klank en kleur "

• Volgens de VN dreigt de ramp die
de Koerden verleden jaar trof zich
weer te herhalen. Honderdduizenden Koerden die op de vlucht zijn
voor de nieuwe militaire en ekonomische verdrukking door Irak dreigen om te komen van kou, hongersnood en ontbering.

• Wie is Dimi Mint Abba?
,,Dlmi Ivlint Abba is een IVIauretaanse zangeres uit de Sahelregio met in haar kielzog
enkele Moorse muzikanten die hinkelen tussen de Arabische kuituur en de liederenschat van zwart-Afrika. Ze is de 33-jarige
dochter van twee vermaarde volksartiesten:

Brussel in al zijn kleuren is de
nieuwe liefde van Vermandere.
(foto VUM)

Dimi's vader komponeerde de nationale
hymne van Mauretanië bij de onafhankelijkheid in 1960 en haar moeder ontdekte het
talent van Dimi tijdens een wedstrijd voor de
radio. Zelf omschrijft ze zich als een ,,brug figuur": ze verzoent de klanken van het woestijnvolk met de melodieën uit de overbevolkte
vluchtelingenkampen nabij de hoofdstad
Nouakchott In de buitenwijken hoor je daar
zelfs elektrisch versterkte volksliederen, een
nieuwe richting, waarvan net gezelschap van
Dimi Mint Abba ook staaltjes liet horen tijdens vorige Europese toernees Dimi begeleidt zichzelf op de ..ardin", een perkussie(lees verder biz 33)
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PERSSPIEGEL
Boudewi|n stuurde Verhofstadt
de arena in nadat partijgenoot
Grootjans moest informeren
waar de struiketbiokiten liggen.
Kommentaren uit blauwe, rode
en gele krantenhoek bij dit optreden, over de Volksunie, de
Union Miniere en de Europese
Unie.

HETIMSIENIEUWS
Zelfs deze vurige aanhangers van Verhofstadt zijn nog niet zo zeker over de
kansen op slagen van hun poulain.
,,Zullen de socialisten derhalve Verhofstadt een rondje laten lopen, tot hij zijn nek
breekt? Dat behoort tot de mogelijkheden,
maar het kan ook anders. Wanneer het in de
beslotenheid van onderhandelingen op verdeling van ministerportefeuilles aankomt,
spreekt men niet dezelfde taal als op de
publieke tribune. Waarderende woorden van
Tobback aan het adres van Dehaene of van
Van Miert aan CVP-voorzitter Van Rompuy
verliezen dan snel hun betekenis. Bovendien
weten ook de socialisten dat het in de CVP
dermate rommelt dat deze partij een onstabiele partner dreigt te zijn. En sommigen
verkiezen overigens een echte liberaal boven een halfzachte van katolieken huize.
Duidelijkheid van standpunt en enige kordaatheid zijn aan de orde. Durft de SP deze
uitdaging aan? Misschien ligt de zwaarste
hipoteek op de poging van Verhofstadt in het
Waalse kamp, want zonder het akkoord van
Spitaels IS ook voor de Vlaamse socialisten
weinig of mets mogelijk."

wachten dan van de door Grootjans verfoeide tripartite.
Bovendien zal de SP de vakbondstak van
de socialistische beweging tekst en uitleg
moeten verschaffen. Daar is men (terecht)
beducht voor nieuwe liberale sanerings- en
besparingsdrift. Het oude adagium kan regeren, mag dan wel verleden tijd zijn, toch
zullen roodblauwe architekten niet uit het
oog verliezen dat vakbonden machtig blijven."

,,Roodblauw. Het heeft iets verfrissends,
het is relatief nieuw Het zou duidelijk maken
dat er werkelijk iets verandert bij het wederopbouwwerk na de politieke aardbeving. Hoe
kan men zulke uiteenlopende programma's
over migranten, milieu, fraudebestrijding, sociale zekerheid verzoenen? Door terug te
vallen op een soort minimumflatform En als
dat de enige mogelijkheid is, dan is van zo'n
koalitie niet veel meer daadkracht te verWIJ — 13 DECEMBER 1991

Twijfelt al evenzeer aan dit tegennatuurlijke blauw-rode huwelijk. Want het ziet
een tegenstelling tussen blauw-hard en
rood-hart.
,,Maar is het menselijk socialisme van
Frank Vandenbroucke wel verzoenbaar met
het harteloze liberalisme zoals dat blijkt uit
het Burgermanifest van Verhofstadt? En in
zoverre zullen de Vlaamse socialisten en hun
sindikale achterban zich lenen voor een
harde sanering met liberale aksenten? Bovendien lijkt ons een gemeenschappelijke
afkeer van de CVP toch een te wankele basis
om een ploeg op te grondvesten die voor
ingrijpende maatregelen staat. De kiezers
hebben de politici natuurlijk ook nogal brutaal het signaal gegeven dat zij nieuwe
gezichten willen zien en een ander beleid.
Daarom is het niet uitgesloten dat de liberale
voorman toch zal proberen om met een
kleine groep van nieuwe politici een roodblauw kabinet te vormen met een beperkt
programma."

ffETBElAHCYAH HNBURg
Staat stil bij de Franse aanslag op de
Overpeltse zinkfabrlek waarbij nog eens
blijkt hoe ekonomische kolonisatie een
reëel begrip blijft.
,,Het is duidelijk dat de Generale de bevelen van de Franse bevelhebbers uitvoert.
Een kortzichtige aanpas is daar het gevolg
van. In plaats van voortdurend de vinger aan
de pols te houden en haar dochters voor te
bereiden op de toekomstige evoluties en in
die richting om te turnen, wordt de taktiek
van het hakbijl toegepast als er geen verhelpen meer aan is. We gaan niet flauw doen en
ons afvragen of we in 1988 toch niet beter af
geweest waren met De Benedetti. De ,,Oude
Dame" is te lang blijven slapen, en moet nu
plots wild om zich heen slaan om de lieve
winstcijfers te redden. Het Franse juk is
hard: wie het niet kan dragen wordt aan de
deur gezet. Ook de toplui."

Financieel E f
L c' &
Ekonomische X X < _ F 1 _ ^
Tussen de Europese toppers van Maastricht zit nog ene Wilfried Martens die er
als opperbrusselaar van een kale reis terug keert.

Onder de titel ,,0e blauwe verleiding" is
dit blad evenmin zeker dat een roodblauwe kombinatie zou kunnen tot stand
komen.

HETVOLK

De Standaard
Guido Fonteyn had een uitgebreid gesprek met oud-VU-voorzitter Vic Anclaux,
die oordeelt dat de Volksunie opnieuw
rebels moet worden.
,, ,,Wij zijn de dragers van het Vlaamse
nationalisme, en niet het Vlaams Blok. Wij
moeten de kiezer leren opnieuw dit onderscheid te maken, opdat ze zich niet op
sleeptouw zouden laten nemen door de leiding van het Vlaams Blok, die uiterst rechts
denkt, en uiterst rechts is wat anders dan het
Vlaamse nationalisme. De Volksunie was
echter haar rebelse karakter kwijt, en ze zal
dit moeten herwinnen."

,,De vervroegde val van de regering trok
echter een lelijke streep door het mooie
Martens-scenario. Bovendien kreeg de ontslagnemende premier de voorbije dagen een
Anclaux schrijft de verkiezingsnederlaag
opdoffer van formaat vanwege zijn Nedervan de Volksusnie toe aan een reeks uiteenlandse ambtgenoot Ruud Lubbers te verwerlopende faktoren, waarvan de voornaamste
ken. Die vond het immers nodig om achter de
is ,,dat we vergeten zijn naar de mensen toe
rug van Martens een liefdesbrief naar de • te gaan". Uitgerekend op een moment dat
Franse president Frangois Mitterand te
het nationalisme als politieke faktor van geschrijven, om die de volle Nederlandse steun
wicht in heel de wereld - zij het op een zeer
voor de erkenning van Straatsburg als offiuiteenlopende wijze — aan bod komt, slaagciële zetel van het Europees parlement toe te
de de nationalistische partij in Vlaanderen er
zeggen. Daarmee laat Lubbers Brussel valniet in haar boodschap van nationalisme
len en rekent hij op Franse steun voor
kwijt te geraken, en moest zij toelaten dat
Amsterdam als zetel van de Europese cengrote aantallen kiezers voor uiterst-rechts
trale bank."
stemmen."
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WETSTRAAT

HETJ0ENKNAARDE16

H

ET was een grote verrassing dat
koning Boudewijn al zo snel een
formateur heeft aangeduid. Informateur Grootjans was zeer
zwijgzaam geweest, waardoor
er volop gespekuleerd kon worden over de mogelijke samenstelling van de volgende regeringskoalitie. De meeste Wetstraat-waarnemers hadden na
de informatieronde van Grootjans verwacht dat de koning een PSC-er het
veld zou insturen om de stellingen verder af
te tasten.
Maar het werd Verhofstadt, als formateur.
De koning wil blijkbaar van geen boek getiteld Sire, Geef me honderd dagen (sommigen verklaarden al dat het er ditmaal wellicht
meer zouden zijn) meer weten. De kersverse
formateur kondigde onmiddellijk aan dat hij
(zoals Grootjans) zeer diskreet te werk zal
gaan. Voor het einde van de weel< (vandaag ? morgen ? overmorgen ?) moet er geen
nieuws verwacht worden, luidde het. Een
teken voor alle slimmeriken om met natte
vingers te gaan zwaaien.

ROOD-BLAUW-GROEN
Diskreet was Verhofstadt, maar toch bleef
niet onbekend wie er allemaal in de wachtzaal van zijn kantoor in het Parlement zat. En
daar viel eigenlijk alles uit af te leiden;
Verhofstadt tracht een rood-blauwe regering
te vormen. Omdat PS-voorzitter Spitaels
Ecolo wil trachten te rekupereren door de
partij mee in de regeringsboot te nemen (en
de wenken van Spitaels waren al vaker
bevelen), menen sommigen dat de koalitie
met de groenen uitgebreid zal worden.
Maar een rood-blauw-groene koalitie heeft
in de Vlaamse raad geen meerderheid. De
VU kondigde deze week op een perskonferentie aan dat zij wat de Vlaamse regering
betreft wil meewerken aan het beleid, maar
op federaal nivo pas wil deelnemen aan een
regering wanneer deze de grondwet in de
richting van meer zelfbestuur wil wijzigen.
Anders gezegd: de VU neemt alleen deel
aan een federale regering als deze over een
tweederde meerderheid beschikt en bereid
wordt gevonden om de prioriteiten zoals de
VU deze in Leuven vastlegde uit te voeren
(zie hiervoor o.a. WIJ nr. 49).
Verhofstadt staat nu voor de moeilijke taak
om socialisten en liberalen voor een gezamenlijk regeerakkoord te strikken. De programma's van beide partijen liggen zo ver
uiteen dat het al een half mirakel zou zijn als
de jonge formateur rood met blauw zou
kunnen verzoenen. Laat staan wanneer ook
groen in het palet ingepast moet worden.
Wanneer Verhofstadt zoiets toch probeert,

kan hij haast niet anders dan naar een
kleinste gemeen veelvoud zoeken: een beperl<t programma met voor elke regeringspartij wat wils, een voldoende beperl<te regering (drastisch snoeien in het aantal ministers en staatssekretarissen) met een voldoende aantal nieuwe gezichten, volgens
sommige waarnemers zelfs voor een onvolledige legislatuur.
In zo'n beperkt rood-blauw regeerprogramma lijken de liberalen het meeste water
in de wijn te zullen moeten doen. De verkiezingen van 24 november hadden immers ook
voor gevolg dat de socialisten nu in de riante
positie verkeren waarin de kristendemokratie
decennialang verkeerde. CVP en PSC konden immers jarenlang kiezen met welke
partner ze het regeringsbed zouden delen,
die bevoorrechte positie zijn de kristendemokraten nu kwijt aan de socialisten. Er is
immers wel een federale meerderheid voor

Maandagochtend bracht informateur Grootjans verslag uit
over zijn informatie-opdracht
bij de Ironing. IVIaandagnamiddag reeds stelde de pas nogmaals nonkel geworden Boudewijn „da joenk" (dixit wijlen
ACV-baas Houthuys) Verhofstadt aan tot formateur. De 38jarige PW-voorzitter mag proberen een regering te vormen,
en kan, wanneer dat lukt, waarschijnlijk als de jongste premier in de Belgische geschiedenis verhulzen naar de Wetstraat 16.
rood-rooms en voor rood-blauw, maar niet
langer voor rooms-blauw. Anders gezegd,
als Verhofstadt in de ogen van de socialisten
met bereid is om voldoende toegevingen te
doen, wijzen deze zijn huwelijksaanzoek af
en gaan scheep met de kristendemokraten.
Het feit dat Verhofstadt de brutale koalitiewissel van Martens VII naar Martens VIII nog
niet vergeven heeft, is een verklaring te meer
voor de verbetenheid waarmee Verhofstadt
zich van zijn formatie-opdracht kwijt. Verhofstadt wil slagen, hij wil bewijzen dat regeren
zonder de CVP kan. Het zou eigenlijk een
weldaad zijn voor de demokratie als hij deze
omwenteling tot stand zou kunnen brengen.

KIJK- EN LUISTERGELD
Men is al gauw geneigd om te denken dat
een rood-blauwe regering de verdere afwerking van de staatshervorming tot sint-juttemis zal willen uitstellen. Alleen: de Franstali-
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Formateur Verhofstadt wil er alles
aan doen om een rood-t)lauwe koalitie op de been te brengen. Hij is de
partnerruil van de CVP en IVIartens na
de verkiezingen van '87 nog niet vergeten en wil de CVP op zijn beurt naar
de oppositiebanken verwijzen. Wat
eens een goede zaak zou zijn.
(foto VUM)

gen hebben dringend het kijk- en luistergeld
nodig om hun leerkrachten te paaien. Wat de
Vlaamse onderhandelaars heel wat troeven
in handen geeft om op het vlak van de
staatshervorming hun eisen te stellen.
En hiermee belanden we bij de positie van
de VU. Wanneer de rood-blauwe koalitie ook
op Vlaams nivo wil regeren zonder de CVP,
dient zij voor de ontbrekende stemmen in de
Vlaamse raad een beroep te doen op de VU
(want Agaiev kan niet de vereiste meerderheid leveren). De VU kan in ruil voor Vlaamse
regeringsdeelname hoge eisen stellen.
Zij moet in de Vlaamse regering voldoende
garanties krijgen om belangrijke onderdelen
van haar programma op Vlaams vlak te
realizeren. Al kreeg de VU drie ministers of
de zwaarste portefeuille in de Vlaamse regering, als zij slechts een deuntje mag spelen
op een viool die door de anderen gestemd is,
blijft ze beter afzijdig. Dan riskeert ze bovendien het verwijt op haar nek te halen dat ze
alleen aan de macht deelneemt om te verhinderen dat men noodgedwongen bij de CVP
op de knieën moest.
Want ook dat is nu klaar als pompwaterals kapitein Verhofstadt er niét in slaagt een
roodblauwe bemanning te monsteren en een
zeewaardig liberaal-socialistisch schip op te
tuigen, moet Boudewijn toch een beroep
doen op de rederij van de zekerheid.
(Pdj)
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SOCIOLOOG JAAK BILLIET:

„ER ZIJN TE VEEL PARTIJEN
IN VLAANDEREN
>j

E

EN gesprek met de Leuvense socioloog Jaak Billiet begint haast
onvermijdelijk over opiniepeilingen Daarom ook de vraag het
rezultaat van de verkiezingen van
24 november was door geen enkele peiling voorspeld, is dit het
falen van de opiniepeilingen'

^ ^ ^ ^
J. Bllllet: „Als het om echte
^ ^ ^ H verkiezingen gaat zijn er heel wat
mensen die met weten voor wie
stemmen De meesten wachten tot het laatste ogenblik om te beslissen Ze twijfelen,
maar geven dat met toe en veranderen op
het laatste moment van mening Bij de jongste verkiezingen werd die groep op 30%
geschat
Het IS raar, maar als je peilingen houdt
midden in het jaar dan zijn de ondervraagden
beslister Zij moeten dan op een fiktieve
vraag antwoorden, dat vinden ze gemakkelijker dan in een situatie van echte verkiezingen Met zo'n houding moeten peilers rekening houden op het ogenblik dat er verkiezingen voor de deur staan "

KAPSTOK
WIJ: Is het mogelijk om bij verkiezingen
tendenzen te voorspellen?
J. Billiet: „Stembusrezultaten zijn haast
onvoorspelbaar Zelfs wanneer een steekproef zo goed mogelijk wordt uitgevoerd
moet men nog voorzichtig zijn met de interpretatie van de gegevens Je zit altijd met
een kans op een fout Een afwijking van 2%
IS voor een opiniepeiler met veel, maar voor
een politikus is dat wel veel En als het om
2% winst voor het Vlaams Blok gaat is het
zelfs erg veel Ook technisch zijn er onvoorspelbare elementen Bij telefonische peilingen vat men een bepaald gedeelte van de
bevolking met "
WIJ: Maar Is een reeks van peilingen
dan geen waarborg voor juistheid?
J. Billiet: ,,lk heb altijd gesteld datje een
peiling met mag vertrouwen, twee ook met
Maar als er drie of vier week na week
hetzelfde voorspellen dan mag je er beginnen in te geloven
WIJ — 13 DECEMBER 1991

Zo voorspelden opeenvolgende peilingen
voor het VI Blok een cijfer van 6 tot 6,5 %
Als we de uitslag van de jongste Euroverkiezingen bekijken dan zat je reeds aan
6,6% Het cijfer dat we nu kregen kon dus
gewoonweg met Iedereen wist dat ondertussen het migrantenvraagstuk een belangrijk
element was geworden Er zijn de rellen in

24 november heeft velen met
een kater achtergelaten, de
partijen hebben geen klaar antwoord en zelfs de winnaars weten niet zo best wat met hun
overwinning aan te vangen. Net
zoals de opiniepeilers hadden
zij deze aardverschuiving niet
voorzien.
Over deze en andere fenomenen sprak WIJ met socioloog
Jaak Billiet, van het departement Sociologie van de KULeuven.
Hij gaf zijn persoonlijke visie
op oorzaken en gevolgen van
de jongste stembusgang. Hij
was daarbij uiterst kritisch over
de waarde van de vele peilingen die in de laatste weken
voor 24 november werden gepubliceerd.
Aan het adres van de VU
Vlaamse Vrije Demokraten
geeft de prof wenken voor de
toekomst mee en het nieuwe
politieke landschap overschouwend zegt hij onomwonden: „Er zijn in Vlaanderen te
veel politieke partijen."
Brussel geweest, de zaak Lint, de Oosteuropese vluchtelingen, enz Het migrantenprobleem werd de kapstok waar heel wat andere
problemen aan opgehangen werden Bovendien kon het VI Blok haar skore vanuit de
oppositie sterk opdrijven
En er is nog iets Agaiev haalde bij de
Euro-verkiezingen meer dan 12%, nu haalt
die partij nog 7,9% Cijfers zijn dus zeer
subjektief, men moet er voorzichtig mee
omspringen "
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WIJ: Zijn de rezultaten van een peiling
niet waardelozer naarmate mensen zich
losser van een partij gaan opstellen? Er
wordt in veel gevallen toch louter voor
personen gestemd.
J. Billiet: ,,Men vraagt aan mensen voor
welke partij zij zouden stemmen De personen voor wie men wil stemmen behoren tot
een bepaalde partij Zelfs als men louter voor
een figuur stemt weet men toch tot welke
partij die iemand behoort "
WIJ: Of heeft alles met de gebruikte
metode te maken?
J. Billiet: „Men kan zich afvragen welke
de beste metode is, een enquête aan huis of
langs de telefoon Zij die de peiling uitvoeren
zullen u zeggen dat de proteststemmen afkomstig zijn van het percentage ,onbeslisten' Ik zou eerder zeggen dat een goed deel
van de proteststemmen afkomstig is van de
groep die je met langs de telefoon bereikt
Dat zijn de pendelaars, de vroege feestvierders, bepaalde leeftijdskategorien, minder
begoede bejaarden, werklozen, gedeeltelijke
zwervers, enz
Waarschijnlijk zijn er ook peilingen geweest die nog hogere cijfers voor het VI Blok
voorspelden Maar het kan zijn dat men die
met durfde bekendmaken Men hanteert altijd wat voorzichtiger cijfers "
WIJ: Was volgens u het migrantenvraagstuk hét onderwerp van deze verkiezingen?
J. Billiet: „Ik heb de indruk dat men het
migrantenvraagstuk met naar waarde heeft
geschat In mijn werk .Onbekend of Onbemind'heb ik reeds venA/ezen naar het feit dat
men enkele jaren geleden een aantal cijfers
met heeft durven publiceren Bovendien is
het ideeengoed van het VI Blok bij de
bevolking zeer ruim verspreid Positieve
maatregelen kwamen op korte termijn de
negatieve gevoelens ten opzichte van de
migranten zelfs nog versterken Toch is het
een fase waar men doorheen moet
Om te antwoorden op uw vraag zou ik
zeggen dat het migrantentema met vanzelfsprekend het tema van deze verkiezingen
moest worden, maar men heeft het vraagstuk onderschat Als het onderwerp dan toch

OMSLAGVERHAAL
Aan de bewoners van de plattelandsgemeenten heeft men gezegd: dat kan morgen
ook bij u gebeuren en de mensen zijn bang
geworden. Er is een versmelting gekomen
van tiet migrantenprobleem met dat van de
politieke vluchtelingen met daarbovenop de
kleine kriminaliteit. Het VI. Blok heeft van
deze situatie handig gebruik gemaakt."

MISREKENING
WIJ: Hebben de media de problematiek
te veel In de kijker gezet?
J. Billiet: „Je kunt het probleem niet
verzwijgen, maar als je het toont moetje erbij
vermelden wat de beste keuze is voor de
eigen bevolking. Het beste voor ons is, meen
ik, dat er geïntegreerde migranten zijn, die
mee funktioneren op alle nivo's van de
maatschappij. Wij moeten dat inzien, anders
moeten wij een andere staat krijgen. Eigenlijk staat de demokratie op het spel.
Het aantal Vlamingen dat zich erg aan
migranten stoort bedraagt nu meer dan
455.000. De politici hebben gedacht dat de
mensen wakker lagen van de kommunautaire problemen. Dat vermoeden werd in de
hand gewérkt door de peilingen onmiddellijk
na de regeringskrisis in september-oktober.
Ten/ijl iedereen weet dat de bevolking niet
begaan is met de staatshervorming hebben
de politici gedacht dat deze doorslaggevend
was. Zij hebben zich zwaar misrekend."
WIJ: Zijn de stemmen voor VI.Blok en
voor Rossem bewuste stemmen?
J. Billiet: ,,De aangroei van het VI. Blok is
het sterkst geweest tussen 1987 en 1989.
Van '89 tot nu is de groei minder groot. Ten
opzichte van de Euro-verkiezingen betekent
24 november een relatieve winst. Een groot
deel van de VI. Blok-stemmen was er toen al.
Die partij trekt ongetwijfeld een deel kommunautaire stemmen, maar ook een heel pak
mensen die gewoon niet weten waarom zij
voor die partij gestemd hebben. Er is een
algemene vermenging gebeurd van alles wat
er fout IS in de politiek, van het fileprobleem
tot de krimmaliteit. En dat allemaal wordt
opgehangen aan de kapstok van het migrantenprobleem."
WIJ: Wat waren volgens u de protestonderwerpen?
J. Billiet: „Jongeren protesteren omdat
de dancings om drie uur moeten sluiten, zij
zullen zich eerder tot Rossem richten. Maar
ook de abortuswet en een zeker kultureel
konservatisme werken proteststemmen in de
hand. Wij kunnen daar echter niet uit afleiden dat bepaalde wijzigingen van partijen
rechtlijnig zijn te rekonstruereri. Elke partij
verliest aan elke andere partij.
Ik denk dat de verschuivingen naar het VI.
Blok vooral van SP-kiezers komen, maar ook
van PVV-kiezers. En om kommunautaire re-

Prof. J. Billiet: „De traditionele partijen hebben het moeilijk met hun
geloofwaardigheid mdat ze reeds te lang meedraaien in het bestel. En de
zweeppartijen zijn lang geen zweeppartijen meer."
(foto p. v.d. Abbeeie)
denen van VU-kiezers, niet omwille van de
migranten. Waarschijnlijk heeft de CVP een
heel stuk verloren aan VU en PVV. Er zijn
dus diverse verschuivingen gebeurd, maar
zo'n ontleding vergt nader onderzoek."
WIJ: Hoe komt het dat Agaiev niet meer
aanslaat als protestpartij?
J. Billiet: ,,Agalev heeft altijd meer de
Intellektueel gevormde burger aangesproken, haar zwaartepunt ligt bij de 30-40 jarigen, zij rekruteert weinig bij de ouderen Bij
de jongeren zwakt de aantrekkingskracht af.
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De PVV doet het nu beter bij de jongeren, dat
IS o m. gebleken bij een aantal fakulteiten
van de KULeuven.
De beweging naar de PVV is te verklaren
door de aantrekkelijkheid van het materiële
en van de liberale vrijheid, maar Agaiev heeft
wellicht ook verloren omwille van haar migrantenstandpunt
De Groenen hebben
steeds sterk gerust op mensen die kultureel
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rijk zijn en gestudeerd hebben, maar een
zekere materiele armoede dragen Agaiev is
gegroeid in een tijd van krisis waar men met
een universitair diploma geen job kon vinden
en men bewust voor een niet-materiele loopbaan koos De jongste vijfjaar is het werkaanbod toegenomen men studeert af en
treft een job dat maakt dat men gemakkelijker voor een andere partij kiest
Agaiev kreeg ten opzichte van de Euroverkiezingen een serieus verlies te verteren,
het IS dus geen partij zonder problemen "
WIJ: Hoe ziet u de toekomst van de VU ?
J. Billiet: ,Voor elke partij is er een
toekomst als ze twee dingen doet enerzijds
inspelen op wat er leeft bij de bevolking en
anderzijds de eigen pnncipes hooghouden
Aan partijen die pnncipes eerbiedigen is er in
een demokratie altijd behoefte, ook al moet
ZIJ het op een bepaald ogenblik met minder

kiezers stellen Een andere vraag zou kunnen zijn of er in Vlaanderen met te veel
partijen zijn Het is nogal duidelijk dat er te
veel zijn "
Wij: Welke partij(en) moet(en) zich dan
opheffen?
J. Billlet: ,,Daar kan ik met meteen op
antwoorden, zo'n probleem lost zichzelf op
fJlaar zeg nu zelf zeven partijen die in het
parlement zetels hebben, da's toch te veel
De traditionele partijen hebben het moeilijk met hun geloofwaardigheid omdat ze
reeds te lang meespelen in het bestel En de
zweeppartijen zijn lang geen zweeppartijen
meer, ook zij behoren tot het bestel Dat is
een natuurlijke wetmatigheid Naarmate je
groter wordt en aan het beleid deelneemt
word je beleidspartij, dat heeft zijn implikaties op de interne verhoudingen van de partij
en heeft gevolgen voor het imago

BEELDSPRAAK
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Wie zijn nog zweeppartijen '> Rossem en
het VI Blok waarschijnlijk Agaiev al een stuk
minder, andere partijen namen haargedachtengoed over"

SPEKTAKEL...
WIJ: Op 24 november stond het migrantenprobleem centraal, maar zag de kiezer
nog andere punten?
J. Billiet: „Als probleem heeft het migrantenvraagstuk een simbolische waarde Mensen zijn bang voor het vreemde, zij verbinden er alles aan, ook de afkeer voor politiek
En er zijn inderdaad zaken die met door de
beugel kunnen Men vreest met er een potje
van te maken Sommige eksellenties doen
hun geloofwaardigheid echt kwaad

OMSLAGVERHAAL
Je moet ook toegeven dat joernalisten het
recht en de plicht hebben om hen daarop te
wijzen. Maar soms heb il< wel de indruk dat
de pers de rol vertolkt van, alles wat die
mannen doen is per definitie verkeerd 'en dat
zet ze dan sterk in de verf. Je kan zo de
editorialen aanhalen die stellen , België is
een demokratie op haar einde'en ,de politieke geloofwaardigheid is klein' en ,het zijn
allemaal charlatans'.
In zo'n sfeer moet men niet verwonderd
zijn dat jonge mensen ook zo gaan denken
en navenant stemmen."
WIJ: Maar wat doe je daar tegen?
J. Billiet: ,,Het grote probleem is dat
politici niet beseffen dat politiek een mediagebeuren is geworden. Zij hebben er ook
enkele keren een ware show van gemaakt.
Dat is een heel andere manier om aan
politiek te doen dan jaren geleden. Tot de
verkiezingen toe is het één groot spektakel
geworden, dat ziet de massa, tenvijl zij van
het ware politieke gebeuren niks begrijpt of
er geen interesse voor heeft. Sommige politici hebben het moeilijk met de nieuwe staatsstrukturen, wat moet je dan van de burger
denken ?"
WIJ: Heeft de VU met haar verkiezingsprogramma de bal misgeslagen?
J. Billiet: „Een paar maanden voor de
verkiezingen voorspelde men voor de partij
8% van de stemmen, vervolgens kreeg men
de indruk dat de VU opnieuw de wind in de
zeilen had. Het kommunautaire aspekt was
daar de reden van, maar het effekt speelde
te kort of te weinig.
Het tema van de verzuiling dat door de VU
bespeeld werd is een mooi tema. Haar verkiezingsaffiche was mooi, maar eigentijk reken je op een burger die al heel wat moet
nadenken over dat ingewikkeld probleem
van de verzuiling. Dat spreekt de doorsnee
burger niet aan, die ziet ,de zuilen' niet. In
vele gevallen voelt hij er zich ook nog goed
bij. De verzuiling en de staatshervorming zijn
onderwerpen die ondoorzichtig en moeilijk
zijn. Men kan de burgers rond deze tema's
niet bewegen om hun stem op de VU uit te
brengen.
Burgers zien dat niet, kennen dat niet, ze
kennen alleen heel konkrete dingen. En
bovendien, hoe meer partijen er zijn, hoe
meer inspanningen je als partij moet leveren
om je af te zetten tegen andere partijen.
Zoveel minder is de burger vatbaar voor
moeilijke programma's "
WIJ: Hoe ziet u de toekomst van de
politieke partijen?
J. Billiet: ,,Eigenlijk is er weinig verschil
tussen een vijftal partijen. Laat ons beginnen
met de drie groten- de CVP heeft haar
hoogtepunt gekend in het midden van de
jaren zeventig, toen was zij een dinamische
partij. De jonge groep die toen de leiding had
is nu oud geworden. In de Tweekerkenstraat
is men duidelijk aan verjonging toe.
De huidige PVV-leiding kan wat leeftijd en
uitzicht betreft nog een tijdje mee. De socialisten kampen met een heel ander probleem
De SP heeft zich wei verjongd en beschikt

Volgens Billiet is er nog weinig verschil tussen een vijftal partijen.Kan het dan
verwondering wekken dat de kiezer van het ene avontuur voor het andere
kiest?
(foto vuM)
over heel serieuze politici, maar de kloof met
haar achterban is zeer breed. Ik bedoel dan
de oude arbeider, de werkloze, de nietintellektueel. Hetzelfde probleem ondervinden de Nederlandse socialisten."
WIJ: En de VU...
J. Billiet: „Als men rond het gegeven
,Vlaanderen' werkt moet men eenvoudige
oplossingen aanbrengen Momenteel zijn die
te ingewikkeld, de mensen begrijpen het niet
meer. Het belangrijkste tema van de VU was
een kwaliteitsvolle politiek, de geloofwaardigheid van het politieke bedrijf en de strijd
tegen de verzuiling. Dat zijn, zoals ik reeds
stelde, met zo'n herkenbare problemen.
Een mogelijke vervanging van de partijtop
zal wellicht niet gemakkelijk verlopen, maar
voor zover ik weet zijn erbinnen de VU jonge
bekwame mensen om de fakkel over te
nemen. De toekomst van een programmapartij is echter nooit gemakkelijk.
Agaiev heeft wat haar draagvlak betreft tal
van gelijkenissen met de VU. Ze kampt wel
met het probleem dat haai milieustandpunten door andere partijen werden overgeno-
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men, haar migrantenstanpunt ligt vrij moeilijk
bij de publieke opinie "
WIJ: Gaat het VI. Blok een nog grotere
stemmenwinst tegemoet?
J. Billiet: ,,We kunnen daar geen cijfers
opzetten, die partij heeft de wind mee en
haar sukses is leerrijk voor de andere partijen, ze raakt die punten waaraan mensen
gevoelig zijn en wordt gevoed door de stommiteiten van andere partijen De politici zouden op een demokratische maniei een antwoord moeten geven aan het VI Blok Het
migrantenvraagstuk is een wereldwijd probleem, het gaat over het eigen volk, de
bescherming van de eigen kultuui wat een
gerechtvaardigde eis is. Het gaat erom dat
we in een wereld leven waar 88% van de
mensen het met zo goed hebben als wij
Een oplossing zou ei in kunnen bestaan
dat de migranten die er zijn goed geïntegreerd worden. Sommigen mensen zullen
panikeren, zoals we nu in Antwerpen meemaken, maar je kunt toch geen vesting
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OMSLAGVERHAAL
bouwen rond een stukje rijke wereld en al de
rest daar met een militaire macht buitenhouden. Al de partijen die de moed hebben om
dat te zeggen zullen daar weinig dankbaarheid voor in de plaats krijgen."

HET VERSCHIL
WIJ: En wat met het fenomeen Rossem?
J.BUWeV..,Ik had de neiging om te zeggen
dat die lijst tegen de volgende verkiezing zou
verdwenen zijn, maar het hangt er echter van
af wat die mannen daar in het parlement
gaan doen. Gaat hun optreden ludiek zijn of
gaan ze intelligent op de zaken wijzen?
Rossem weet dat stemmen een media-gebeuren is en is de eerste om volop mee te
doen aan de show."
WIJ: Moet de komende regering zichtbare korte-termijn-maatregelen treffen of
moeten de lange-termijn-ingrepen voorrang krijgen?
J. Billiet: „/Wen heeft de vorige regering
het verwijt gemaakt dat ze op een aantal
vlakken niets heeft gedaan ook al was er
reeds een eerste aanzet gegeven. Het is in
de politiek echter moeilijk om snel zichtbare
rezultaten te boeken. De volgende regering
zal op lange termijn moeten werken en
vooral konsekwent zijn. Het ergste wat nu
kan gebeuren is dat het voorgestelde beleid
van Paula Dhondt teruggeschroefd wordt,
dan wordt alles wellicht onoplosbaar. Paniek
IS een slechte raadgever Men moet de tijd
nemen om aan te tonen dat dit het goede
beleid is. Anderzijds moet men kordaat optreden tegen ongekontroleerde inwijking en
kriminaliteit.
Er moet vooral een geloofwaardige politiek
komen, liefst met nieuwe gezichten. Als
politiek een media-gebeurtenis is dan hebben de spelers het verkorven, hun gezicht
wordt niet graag meer gezien."
WIJ: Welke raad zou u de VU meegeven?
J. Billiet:,,Dat men in de toekomst niet zo
veel in opiniepeilingen mag geloven.
Ten tweede dat het tema rond de kwaliteit
van de politiek lovenswaardig is, maar te ver
van de burger ligt. Je kunt hem daarmee niet
overtuigen. Je zou bijna meer voorbeeld
moeten zijn dan verteller De partij zal aan
haar eigen profiel moeten werken, zij zal een
stukje moeten verjongen en bovendien mag
zij nu niet aan het panikeren gaan.
Ze zal zich op het vlak van de migranten
duidelijk moeten afzetten van het VI. Blok.
Wat het kommunautaire betreft bestaat het
gevaar dat wanneer zij het Blok te dicht
nadert de kiezer geen verschil meer ziet. De
VU moet bij uitstek een demokratische partij
zijn.
Want het probleem is dat als er geen VU
meer is die andere „Vlaamse " partij de
handen vrij krijgt. En dat zou een een toestand zijn waaraan ik met durf denken."
Johan Cuypers/m.v.l.
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AGALEV OP TWEESPOOR
De verkiezingsuitslag van 24 november
heeft voor heel wat debatstof gezorgd binnen
Agalev. De Vlaamse groenen boekten weliswaar wat zetelwinst, maar in stemmen uitgedrukt werd er zowat ter plaatse getrappeld
(-HO,3%). De verwachte grote doorbraak
kwam er alleen in Wallonië, omdat proteststemmers alleen het Ecolo-bolletje konden
kleurden. Maar vooral de vergelijking met de
Euroverkiezingen van 19 juni '89 zorgde voor
heel wat onrust in het Agalev-huishouden:
tegen de 12,2% van toen verliest men maar
Nest 3,8%!
Ook de VU kreeg klappen. Maar de Vlaamse Vrije Demokraten beschikken over een
uitgebreid (kader)ledenbestand. Een groot
ledenaantal verhindert dat een partij bij een
elektorale tegenvaller als een plumpudding
in elkaar zakt. Daar wringt nu juist het
schoentje bij Agalev. In het open ledenblad
Bladgroen (dd. 29-11) stelt politiek direkteur
Johan /[Malcorps vast dat de Agalev-uitslag
,.teleurstellend" is: De moeizame zoektocht
naar kandidaten om onze lijsten te bevolken
bij deze verkiezingen heeft ten overvloede
aangetoond dat we door al onze reserves
heen zijn. Als we nu niet alle deuren en
ramen opengooien, kunnen we met onze
2.000 leden en pak weg 200 begeesterde
militanten de uitdaging van 1994 niet meer
aan.

TWIJFELS
De twijfels over de toekomst wegen binnen
de groenen dan ook zwaar. Sommigen bepleiten een herbronning en verkiezen een
one-/ssuepartij. Nogmaals Malcorps: Vooral
het milieu moet terug in het centrum van
onze politieke aktie geplaatst worden. In de
praktijk blijkt telkens weer dat dit ons enig
echt wervend thema is.
Vandaag echter lijkt Agalev voor sommigen eerder dé pro-migranten- en anti-Vlaams
Blokpartij. Om het milieu terug centraal te
kunnen plaatsen wil een deel van de groenen
van dit imago afgeraken. Zo ontbrak het
stemrecht voor migranten op het prioriteitenlijstje voor eventuele regeringsdeelname.
Ook de ondanks gedane beloften niet-koöptatie van de genaturaliseerde migrant fi/lohammed Sebbahl wijst op zo'n koerswijziging.
Daarbovenop komt dan nog de diskussie
over een mogelijke regehngsdeelname. De
,,basis", hierbij publiekelijk gesteund door
Ludo Dierickx, voelt veel voor een radikalisering in de oppositie. Jos Geysels daarentegen, daarin door een grote groep in de
nationale partijorganen gevolgd, denkt de
groene visie het best vanuit een regeringszetel te kunnen verdedigen. Dat Agalev nu over
,,politieke prioriteiten" spreekt waar ze vroeger steeds met ,,breekpunten" kwam aan-
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Guido Janzegers werd door een gemanipuleerde poll bij Agalev buitengewerkt en stapte over naar de VU.
draven lijkt meer te zijn dan een verandering
van vokabularium.
Tenslotte is er de eeuwige Agalev-diskussie over de inpassing van het element volk in
de groene visie. Ook hier lijkt er, onder
invloed van de gebeurtenissen in Oost-Europa, wat beweging te waar te nemen. Van
Dienderen die aan de Joegoslavische ambassade betoogt voor het zelfbeschikkingsrecht van de Slovenen en Kroaten. Staes die
in Baltische staten zijn solidariteit gaat betuigen, Geysels die het Algemeen Nederlands
Congres bezoekt... Groen en Vlaams, kan
het dan toch samen?
Agalev zit in een belangrijke en moeilijke
taze van zijn bestaan. De eersten lijken af te
haken. Zo stapte volkvertegenwoordiger
Janzegers, die de paralelle besluitvormingscircuits binnen zijn partij kotsbeu was, over
naar de VU. Onlangs diende ook oud-senotor
Gryp Zijn ontslag in uit ongenoegen over de
niet-koöptatie van Sebbahi En de laatste
weken regent het bij De Morgen protestbrieven van vrouwelijke Agalev-stemmers. Zij
nemen het niet dat Veerie Declercq, lijsttrekker voor Brugge, bij de koöptatie de duimen
moest leggen voor haar mannelijke eerste
opvolger, dit terwijl ze 10 keer meer voorkeurstemmen verzamelde. De briefschrijvers
hadden voor Agalev gestemd om het ritssluitingssysteem te belonen en voelen zich nu
bedrogen. Het Agalev-ontwaken dreigt erg
pijnlijk te worden.
(bs)

EEN BLIKOP HET BLOK n
OWEL het algemeen sekretariaat
van de VU Vlaanfise Vrije Demokraten als het sekretariaat van
het Vlaams Blok zijn op een Brussels plein gevestigd. Wie het Barrikadenplein betreedt, zal niet
lang hoeven zoeken naar het VUsekretariaat: een reuze-leeuwevlag wappert er naast twee kleinere vlaggen, een VU-vlag en
een Europese sterrenvlag.

OP ZOEK
NAAR HET BLOK
Wie echter op het Madou-plein naar het
Vlaams Blok-sekretariaat moet zoeken en
het nummer niet kent, wensen we veel geluk.
Veilig verborgen in het portaal van nummer 8
en nummer 9 herinnert alleen een bekrast
aluminium plaatje van 6 op 2 centimeter aan
de aanwezigheid van de partij die uit zelfverdediging de verkiezingen tegemoet trad en
Brussel tot hoofdstad wil uitroepen van een
onafhankelijk Vlaanderen. Hoog en droog op
de vierde verdieping bevindt zich het Vlaams
Blok-sekretariaat, een op het eerste zicht
goed beveiligde burcht. Als je goed oplet, en
weet waar je moet kijken, kan je ook vanop
het Madouplein drie VB-raamaffiches zien
hangen, zo stelden we vast nadat we op het
VB-sekretariaat het, verkiezingsprogramma
opgehaald hadden.
Het vangt aan met een voorwoord door
Karel Dillen, de voorzitter van het Vlaams
Blok. Dit voorwoord bestaat, zoals de rest
van het programma, uit een parelsnoer van
simplismen en verwijten aan alle partijen.
Eerst en vooral krijgt de VU ervan langs.
Want deze heeft meer dan drie jaar en halfin
de regering gezeten en alle Vlaamse beloften, alle heilige eden te schande gemaakt.
En Dillen somt de wandaden van de VU op:
de VU is niet uit de regering gestapt omdat er
geen amnestie kwam, omdat de abortuswet
gewijzigd werd, omdat Vlaanderen nederlagen had geleden en toegevingen had gedaan in de eerste en de tweede faze van de
staatshervorming (die ,,toegevingen" worden helaas niet verder gespecifieerd). Neen,
De Volksunie-VVD deed er lustig aan mee en
werd zo de hoofdschuldige. Op dezelfde
demagogische toon krijgen ook de CVP en
de SP, en de oppositiepartijen Agaiev en
PVV ervan langs.
Vervolgens somt Dillen (daarbij steeds
dezelfde inleidende zin herhalend) op wat en
voor wie het programma van het Vlaams Blok
is. Of liever, eerst wat en voor wie dat
programma niét bestemd is: Waalse dieven,
Waalse afdreigers, drukkingsgroepen, vakbonden, klassen en standen, vreemdelin-

gen. Het programma van het Vlaams Blok is
wel het programma van en voor Vlaanderen,
de Vlaamse belangen, het eigen volk, ons
volk, de Vlaamse mens, de jonge Vlaamse
mens, de oude Vlaamse mens, het ongeboren Vlaamse kind.
Wanneer deze opsomming door Dillen in
minder agressieve bewoordingen zou omgezet worden, komen in feite enkele grondbeginselen van het volksnationalisme van de
VU bovendrijven: onafhankelijkheid van zuilen en drukkingsgroepen, Vlaams zelfbestuur, de ontplooiing van de Vlamingen. Het
programma van de VU is ook niet bestemd
voor de Walen, de vakbonden, de vreemde-

Op 24 november behaalden de
partijen Rossem en vooral het
Vlaams Blok een denderende
verkiezingsoverwinning. Men
kan dit betreuren of er verheugd om zijn. Men kan zelfs
zeggen dat de kiezer ongelijk
had, dan wel dat hij gelijk had
tégen de politiek te stemmen.
Maar hoe men het nu draait of
keert, Rossem en vooral het
Vlaams Blok zijn er, men zal er
rekening mee moeten houden.
De demokratische konf rontatie
met vooral het Vlaams Blok, dat
nu groter is dan de VU, kan niet
meer uit de weg gegaan worden, tenzij men naar een verlicht despotisme wil evolueren.
We kunnen daarom maar beter
weten wat (hoe weinig) deze
partij wel te vertellen heeft.
Deze week bekijken we de inleiding en het kommunautair
„programma" dat het Blok
n.a.v. de verkiezingen van 24
november verspreidde.
lingen. De VU zet zich ook m voor het
Vlaamse belang, de Vlaming, het ongeboren
leven.

UIT HET GOEDE
HOUT GESNEDEN
Ook Gerolf Annemans, de voorzitter van
de Programmakommissie, mag even uitleggen waarom er voor het VB gestemd moet
worden. Hij streelt onmiddellijk de ijdelheid
van de lezer. Heel wat mensen, schrijft
Annemans, menen over het VB te kunnen
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Volgens Karel Dillen is de VU de
,.hoofdschuldige" voor de „toegevingen" van Martens VIM. Het VBverkiezingsprogramma hangt aan elkaar van gelijkaardige simplismen en
verwijten.

(toto VUM)

spreken zonder het partijprogramma bekeken te hebben. Blijkbaar bent U uit een ander
hout gesneden, vertrouwt hij ons toe.
Vervolgens legt hij uit wat de opdracht van
het VB is. Het VB is een zweeppartij, en niets
meer. De taak van het VB is zijn ideeën
doordrukken, in en buiten het parlement,
overal waar mogelijk. Het Vlaams Blok zit in
het parlement om de andere partijen rechtstreeks te beïnvloeden. En Annemans geeft
het voorbeeld van de PVV en Tobback, die
reeds een bocht van 180° maakten.
Voor de rest is het verkiezingsprogramma
ingedeeld in zes korte hoofdstukjes: Vlaanderen onafhankelijk, Terugkeerbeleid, De
Gezinspartij, Kriminaliteit of veiligheid van de
burger. Weg abortus en In kort bestek, de
restkategorie dus. Deze week onderzoeken
we hoe het VB Vlaanderen onafhankelijk wil
maken, volgende week nemen we de rest
van het programma onder de loep.
In heel het hoofdstuk ,,Vlaanderen onafhankelijk" slaagt het VB erin om op enkele
hopeloos naïeve regeltjes na niét te vermei-
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den hoe zoiets dan wel moet gebeuren. Er
wordt uitgebreid aandacht besteed aan Martens VIII: de toegevingen, de liist. Het is de
bekende reeks toegevingen, ekstra hiperbolisch verwoord Ze nogmaals ontkrachten
zou hier teveel plaats vergen. Wie nog niet
overtuigd is van de Vlaamse garanties die
bekomen werden in Brussel, van de financieringswet, van de Vlaamse voogdij over de
Vlaamse taalgrens- en randgemeenten, etc.
raden we aan om dringend nog eens Gedaan
met treuren en zeuren van Hugo Schiltz
(Kritak, 1990) te herlezen. Nergens in het VBprogramma staat vermeld dat Vlaanderen
met de eerste en tweede faze van de staatshervorming van '88 belangrijke stappen zette in de richting van meer zelfbestuur.
Maar wie in de 9 regeltjes onder het
tussentiteltje Onafhankelijkheid moet en kan
denkt aan de weet te komen hoe het Vlaams
Blok haar separatisme denkt te realizeren,
komt bedrogen uit. Want er wordt verwezen
naar de besluiten van het partijkongres van
1990, en daarmee moet je het dan maar
doen.
Demagogie ten top lezen we verder waar
het VB beweert dat er momenteel zo'n 294
miljard Vlaams geld per jaar naar Wallonië
versast wordt Nergens wordt gezegd waar
men dit bedrag vandaan haalt. Maar het VB
rekent wel voor dat dat nagenoeg 15.000
frank per maand per gemiddeld gezin is, en
stel u eens voor wat wij daar in Vlaanderen
mee kunnen doen ten bate van het eigen
volk.

DE FINALE
ONDERHANDELING
De luttele regeltjes die wel over de realizatie van de Vlaamse staat handelen, klinken
verder hopeloos naïef: we lezen dat de lijst
van nog te splitsen materies en goederen
indrukwekkend maar niet onoverkomelijk is.
Verder wil men de staatsschuld verdelen pro
rata van diegene die ze heeft veroorzaakt.
De roerende goederen blijven waar ze zijn.
Roerende goederen in het buitenland worden ten gelde gemaakt of verdeeld. Over het
verleden zullen wij een finale onderhandeling aangaan met de Franstaligen. Over onze
toekomst echter, wordt met hen niet meer
gesproken. Kan je je het voorstellen; Karel
Dillen die Guy Spitaels het mes op de keel
zet om de roerende goederen te laten blijven
waar ze zijn?
Terug ernstig. Als intelligente Vlaming (we
passen even de taktiek van Annemans toe)
heeft u zich ongetwijfeld al zitten afvragen
hoe het Vlaams Blok de onafhankelijkheid
van Vlaanderen wil uitroepen en tegelijkertijd
Brussel (waar 85% van de bevolking Franstalig is) tot hoofdstad van de Republiek
Vlaanderen wil kronen. Spijtig genoeg vertelt
het verkiezingsprogramma van het VB hierover geen letter. Het VB-programma zegt dat
België dringend moet verdwijnen omdat wij
anders Brussel definitief voor Vlaanderen

ADVERTENTIE

Bij ons bent u thuis.

meubelcentrale m heylen
Leuvensesteenweg 781, KORTENBERG (Erps-Kwerps) - 02/759.89.91
Baan naar Bree 123, PEER (meubelboulevard peer) - 011/63.39.39.
Zondag open van 1030 tot 18 uur. - Dinsdag gesloten. - Andere dagen open van 9.30 tot 19 uur.
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kwijt zijn, en het hekelt de karakter-verslindende Europeanizering en de gestegen
bouw- en huurprijzen. Daarom pleit het VB
tegen Brussel als hoofdstad van Europa.
Boeiend is ook de heel-Nederlandse gedachte in het VB-programma. Het VB wenst
een noodzakelijke integratie, leidend naar
een konfederatie, maar zelfs dat is geen
eindpunt. Wat dan wel het eindpunt is, daar
hebben we het raden naar. Het VB kan het
echter niet laten hier een waarschuwende
vinger op te steken: het onafhankelijke
Vlaanderen heeft de plicht zich te beschermen tegen mogelijke invloeden van het linkse en bekrompen politiek en kultureel klimaat in het Noorden en tegen alle mogelijke
verloederingsverschijnselen als abortus,
drugs en knminaliteit. De Nederlanders zullen zich, net als Spitaels, haasten om met het
VB aan tafel te gaan zitten...

IN AFWACHTING...
Na de lezer eraan herinnerd te hebben dat
het VB voor amnestie is, wordt het hoofdstuk
,,Vlaanderen onafhankelijk" afgesloten met
een lage uitval naar het verraad van de VUVVD. Want vermits de VU voor de tweederde
meerderheid zorgde, is zij natuurlijk de
hoofdschuldige aan de Vlaamse toegevingen en nederlagen. Tot slot worden in een
kadertje de voorstellen van het VB nogmaals
herhaald: Vlaanderen onafhankelijk met
Brussel als hoofdstad. In afwachting hiervan
wil het VB o.m. geen toegevingen meer aan
Franstaligen, de afschaffing van de faciliteiten, en amnestie. We zijn eens benieuwd.
(pdj)

BLOK IN REGERING?
Volgens de verkiezingsuitslag heeft
het Vlaams Blok recht op een zitje in de
proportionele Vlaamse regering. De partij
beraadde zich tijdens haar partijraad van
verleden zaterdag over deze eventuele
regeringsdeelname. Kamerlid Filip Dewinter verwoordde het besluit van de
raad als volgt: het VB is niet zomaar
bereid een zetel in de Vlaamse regering
te gaan bezetten in het kader van de
proportionaliteit, maar zegt niet neen tegen koalitievorming op basis van onderhandelingen.
Voor die onderhandelingen wil het VB
een reeks breekpunten opstellen. Hierover zal later duidelijkheid geschapen
worden. De partijraad besliste wel dat het
VB mandaten zal opnemen in de Kultuurpaktkommissie, de Vaste Kommissie
voor Taaltoezicht, de Raad van Bestuur
van de BRTN en de Argo. Mandaten in de
raden van bestuur van overheidsbedrijven als Sabena en de NMBS zal het Blok
evenwel weigeren. In instellingen die bedrijfsmatig beheerd moeten worden moe. ten geen politici zetelen, meent de partij.

DE SOVJET-(R)EVOLUTIE

V

OORALSNOG schijnt de president van het immense land
MIchail Gorbatsjov niet van
plan de strijd op te geven. Hij
besefte echter al jaren dat het
onmogelijk was het gecentraliseerde bestuur, zoals dat gedurende decennia had gefunktioneerd, te behouden.
De Sovjetburgers hadden
na de dood van Konstantin
Tsjernenko geproefd van de glasnost- en
perestroïkapolitiek die zijn opvolger voorstond. Daarmee had de latere Nobelprijswinnaar niet meer te kontroleren krachten losgemaakt, die gemakshalve ,,nationalisme" en
,,demokratisering" worden genoemd. In feite
zijn er in deze evolutie evenveel nuanceringen nodig als er betrokken partijen zijn.

VADERTJE TSAAR
De poging tot staatsgreep en restauratie
van het Stalin- of Brezjnev-tijdperk die deze
zomer werd ondernomen, heeft de aan de
gang zijnde ontmanteling van het Sovjetimperium nog versneld. Michail Gorbatsjov
werd op enkele dagen tijd tot een schim van
zijn vroeger leiderschap gereduceerd. In zijn
plaats traden andere personen op de voorgrond.
Eerste in de rij was de woelwater en
Russische leider — in de volle betekenis van
het woord — Boris Jeltsin. Een man naar wie
iedereen in Oost en West met een mengeling
van bewondering en reserve naar opkijkt.
Een „vadertje Tsaar"-figuur, waaraan de
Russen toch nood schijnen te hebben. Daarnaast is er zijn kollega uit Kazachstan, Nazerbajev. Die ontwikkelde zich tot een medestander van en tegengewicht voor zijn flamboyante Russische kollega. In Georgië veroverde eerder de grimmige semi-diktator
Gamsachoerdia de macht. Gelijkaardige leidersfiguren stonden op in Moldavië, Oekraine, Azerbaidjan en Armenië. Ze beantwoordden aan de roep naar zelfbeschikkingsrecht,
zelfstandigheid,
onafhankelijkheid
die
steeds luider weerklonk in de republieken en
bij de diverse volkeren.
Kort na de mislukte opstand erkenden de
Sovjetunie en de verschillende republieken
die er deel van uitmaakten de onafhankelijkheid van de al jarenlang roerige Baltische
staten Estland, Letland en Litouwen. Blijkbaar inspireerde dit een aantal republieken,
in die mate zelfs dat er nog maar weinig zijn
die nog niét op een of andere wijze hun
onafhankelijkheid hebben gestemd of uitgeroepen. Het Unieverdrag, dat door Michail
Gorbatsjov met bloed en tranen was onderhandeld, afgekocht en bedongen, werd de

In Moskou zin de magen en winkels leeg. Met een bijl gaat deze vrouw een
diepgevroren homp vlees te lijf. Het volk knort en wilweg uit de Sovjet-Unle.
Iedereen vraagt zich af wanneer Gorbatsjov zijn strijd voor het behoud van de
Unie zal opgeven. Maar zelfs als hij dat doet, zal er nog geen brood op de plank
liggen.
('°*° ^P)
facto scheurpapier door de stappen naar
onafhankelijkheid van al deze republieken.
De herbenoeming tot minister van Buitenlandse Zaken van Edward Sjevardnadze,
blijkbaar met de bedoeling het prestige van

Het ziet er naar uit dat de Sovjetunie geen driekwart eeuw
oud zal worden. Daarvoor zorgt
niet een Derde Wereldoorlog,
een {confrontatie tussen „het
vrije Westen" en „liet Rijk van
het Kwaad", zoals tot voor enkele jaren gevreesd kon worden. Het zijn de burgers, maar
vooral de leiders van de diverse republieken die in een sneltreinvaart het land aan het opbreken zijn.
het centrale gezag terug wat op te vijzelen en
om diens gewaardeerd onderhandelingstalent ook in te zetten om de centrifugale
krachten in te tomen, leidde vooralsnog niet
tot de gewenste resultaten
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GEMENEBEST
Eén van de ijverigste slopers van de Sovjetunie IS wel Boris Jeltsin. In de dagen
tijdens en na de staatsgreep trok hij zonder
veel omhaal een aantal van de funkties van
de centrale overheid naar zich toe. Michail
Gorbatsjov moest vrij lijdzaam toezien hoe
de poten onder zijn stoel werden weggezaagd. De tot nog toe laatste stap was dat
Rusland zich noodgedwongen garant stelde
voor de uitbetaling van de lonen van de
centrale administratie. Inmiddels sloot de
ijverige Russische president verdragen en
overeenkomsten met de Baltische staten,
met Kazachstan en met al wie maar mee in
de boot wou stappen. Samen met Nazerbajev ging hij naar Armeniè en Azerbaidjan om
de gestrande besprekingen over het door
beide laatste republieken betwiste gebied
Nagorno-Karabach weer vlot te trekken.
Klap op de vuurpijl is wel het,,gemenebest
van Slavische staten" dat onlangs onder
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LANDUT
impuls van Boris Jeltsin tot stand kwam. Met
de samenwerking van Rusland, Oekraïne en
Wit-Rusland wordt een nieuw politiek, ekonomisch en militair samenwerkingsverband gekreëerd dat niet onderschat mag worden. De
bond staat trouwens open voor andere geïnteresseerden, en bijvoorbeeld Kazachstan
zou naar een dergelijke samenwerking wel
eens oren kunnen hebben. Het ziet er naar
uit dat Boris Jeltsin op deze wijze bezig is te
verwezenlijken wat Michail Gorbatsjov niet
heeft gekund, nl. een nieuw samenwerkingsverband tussen de twaalf republieken. Het
verschil is dan dat het niet gaat om een van
bovenuit opgelegde en centraal geleide unie
— waarover weliswaar onderhandeld werd
—, maar om een bondgenootschap, een
gemeenschap die van onder uit werd opgebouwd. Zo kunnen de republieken zelf beslissen of en in welke mate ze zich in een
dergelijke samenwerking engageren.

KERNWAPENS
Met dit alles ziet het er naar uit dat de
Sovjetunie definitief van de kaart verdwijnt
en weldra zal plaats maken voor een reeks
van onafhankelijke staten. Sommigen suggereren dat Michaïl Gorbatsjov best een taak
zou krijgen als een soort van sekretahsgeneraal van een gemenebest zoals hierboven beschreven. De evolutie naar zelfbeschikking van de republieken kan ons als
nationalisten en federalisten alleen maar
verheugen.
Toch passen een aantal bedenkingen Er
IS vooreerst het feit dat plots vier nieuwe
staten — laten we ze zo voorlopig maar
noemen — over kernwapens beschikken:
Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. De intentieverklaringen tot gemeenschappelijk beheer hiervan kunnen de bezorgdheid hierover met echt wegnemen.
Daarom dringen internationale besprekingen
terzake met deze landen — bv. onder UNOauspicièn — zich op. Voorts stellen zich nog
problemen met demokratisering, o.m. in
Georgië, en mensen- en volkerenrechten.
Geen van de overblijvende twaalf republieken beschikt immers over een homogene
bevolking. Diskriminatie en geweld tegenover minderheden zullen wellicht nog gedurende lange tijd aan de orde van de dag zijn
in een aantal republieken. Gagaoezen,
Tsjetsjenen, Krim-Tataren enz. zullen hun
stem blijven verheffen tot ze volwaardig aan
het bestuur en de maatschappij kunnen
deelnemen.
Ook ekonomische problemen zullen hun
invloed hebben op etnische konflikten. De
interdependentie van de voormalige Sovjetrepublieken IS groot, zodat men onvermijdelijk naar afspraken en samenwerking moet
gaan. Rusland en de Oekraïne zijn de demografisch en ekonomisch machtigen, zodat zij
toch weer het centrum van de ontwikkelingen zullen vormen. Of de andere republieken
dat graag hebben of niet. Als de ekonomi-
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Gewezen VU-senator Walter Luyten stond in Litouwen mee op de barriltaden
voor de onafhanl<elijl(heid. hHier maakt hij met een jong Litouws parlementslid
het vredesteken. De Baltische staten waren de eerste om hun onafhankelijkheid uit te roepen. Sedertdien volgden heel wat voormalige Sovjet-republieken. De USSR valt in snel tempo uit elkaar. De komende weken en maanden
zullen duidelijk maken wat er in de plaats komt.
(foto wu)
sche situatie niet op relatief korte tijd wordt
rechtgezet en met samenwerking wordt bekrachtigd, zouden ultra-nationalistische gevoelens wel eens tot een oorlog kunnen
escaleren.
Het uiteenvallen van de Sovjetunie is daarom ook relatief. We zullen inderdaad niet
meer het rijk kennen zoals dat in de loop van
de jaren twintig en dertig van deze eeuw
werd opgebouwd door Vladimir lljitsj Lenin
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en Jozef Stalln. Er is een nieuwe (r)evolutie
aan de gang, waarbij de zich verzelfstandigende staten noodgedwongen zullen samenkomen in een nieuw verband. Een soort van
Verenigde Staten of Europese Gemeenschap rond Moskou.
De volgende weken en maanden zullen
hierover meer duidelijkheid brengen.
Frank Seberechts

EKOFRONT

MOET ER NOG ZOUT ZIJN?

E

IGENLIJK komt een echt tekort
aan natrium zelden voor. Dit komt
omdat alle voedingswaren er een
mindere tot soms vrij ruime hoeveelheid van bevatten. Wanneer
iemand van zijn dokter de dringende raad krijgt minder zout te
gaan gebruiken, gaat het in bijna
alle gevallen om toegevoegd zou\.
Het gebeurt al te dikwijls dat de
uitdrukkingen zoutloos gebruikt
wordt, waar eigenlijk zoutarm beter zou passen... Zoutloos is zelden nodig en gewoon
niet te doen. Het valt trouwens zeer raar voor
dat een totaal zoutloos dieet nodig is voor
een ziekelijke aandoening.
Bij onze noorderburen spreekt men van
een licht natriumbeperkt dieet, een matig en
soms ook een streng natriumbeperkt dieet.
Groenten en fruit, zolang ze niet tot konserven verwerkt zijn, bevatten weinig natrium. Selder en vooral snijbiet (warmoes)
bevatten er heel wat meer dan andere groenten, maar dit is van minder belang. Die selder
gaat soms in de soep, samen met prei, die
praktisch geen natrium bevat; het een vult
zowat het andere aan.
Wittekool bevat slechts 15 mg natrium,
maar wanneer daar de voor de rest vrij
heilzame zuurkool mee gemaakt wordt, stijgt
dit algauw tot 800 mg. Dit alles per 100 gram
(Er is ook zoutarme zuurkool).
Tomaten bevatten slechts 10 mg natrium
per 100 gram; tomatensap 300 mg.
Wij moeten echter niet gaan panikeren
want een jonge, gezonde mens kan alvast
met mate zuurkool en tomatensap blijven
gebruiken. Er zijn echter voedingsmiddelen
als sommige kazen, hesp en rookvlees die
van 1500 tot zelfs 3000 mg natrium per 100
gram bevatten.

WAAR NAARTOE?
Wanneer wij van onze huisarts vernemen
dat wij minder tot geen ekstra zout mogen
gebruiken, zijn wij geneigd ons tot een natuurwinkel te wenden. Soms stellen wij vast
dat deze natuurwinkel niet over een uitgebreid gamma zoutarme voedingswaren beschikt, gewoon omdat een natuurwinkel tenslotte geen dieetwinkel is.
Toch kunnen ze ons tot op zekere hoogte
helpen, vooral dan voor wat zoutloos brood
betreft. Bij brood gaat het steeds om toegevoegd zout, want granen zijn arm aan natrium.
Dan zijn er nog de grootwarenhuizen, die
zoutarme kaas en andere voedingswaren
aanbieden en er soms een aparte hoek voor
hebben. Dan is er weer het warenhuis, dat
hoewel behorende tot een voorname waren-

Wanneer iemand van z'n dokter de raad krijgt minder zout te gebruiken, gaat
het in bijna alle gevallen om toegevoegd zout. Zoals op de frieten.
(foto R. Szommer)

huisketen, ons maar even verwijst naar een
ander filiaal in een naburige stad op om en bij
de 20 km afstand...
Er is trouwens zelfs dieetzout, waarin dan
de natrium vervangen wordt door andere
kombinaties. Toch is het aan te raden, indien
men hiervan gebruik wil maken, vooraf te

Natrium is een onderdeel van
het l(eul(enzout dat heel wat
mensen bijna dagelijks gebruiken. Dit natrium speelt een belangrijke rol in de cellen van
ons lichaam. Zo Is het, samen
met andere mineralen, van
groot belang bij de prikkeling
van de zenuwen en de samentrekking van onze spieren.
Maar natrium speelt ook een
hoofdrol bij het regelen van de
hoeveelheid vocht in het lichaam. Het menselijk lichaam
heeft dus natrium (zout) nodig,
maar teveel is teveel...
overleggen met diëtist of dokter. Het kalium
dat bv. in sommige van die deetzouten
voorkomt is niet voor iedereen geschikt.
Het is ook goed om weten dat in sommige
van die andere zoutarme dieetprodukten tot
100 mg natrium kan voorkomen. Dit is geen
hoge waarde, maar het is toch goed om er
rekening mee te houden.
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TIJDIG BEGINNEN
Tekorten aan natrium komen praktisch
niet voor omdat in de gewone voeding van
nature uit voldoende natrium zit.
Ongeacht onze ouderdom en lichamelijke
gesteldheid is het toch aan te raden om zeer
zuinig te zijn met keukenzout. Het verbruik
van teveel zout kan leiden tot verhoogde
bloeddruk, met als mogelijk gevolg hart- en
vaatziekten.
Wie zuinig is met keukenzout, ook met
zeezout, zal het eventueel later minder moeilijk hebben met een zoutarm dieet.
Tenslotte zijn er ook nog de diverse kruiden om een en ander pittiger te maken. Ik
belde ooit eens naar een restaurant om voor
een kleine groep een maal te bestellen. Op
mijn vraag om voor mij speciaal geen ekstra
zout te gebruiken, antwoordde de ,,patron":
,,wij gebruiken geen zout; een goede kok
doet dat niet".
Ik weet niet of alle koks dat zullen beamen,
maar het was voor mij dan toch bijzonder
aangenaam om horen.
Rik Dedapper

— Reakties omtrent „zout" graag naar
de auteur: Rozendaal 78, 2440 Geel
(014/58.91.72).
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MILIEU IN KINDERBOEKEN
Dat milieubewustzijn l<inderen nauw aan
het hart ligt, bewijzen de schrijvers Christine
Nöstlinger en Roger Schoemans met hun
nieuwste boek. Beide auteurs zijn hiermee
niet aan hun proefstuk.
In De groene vlel< (Nöstlinger) leren we
Katharina kennen, die samen met en onder
impuls van haar nieuwe klasgenoot, Kokoe,
een milieu-aktiegroep opstart. „De Groene
Vlek" heeft al gauw enkele ondernemingen
op zijn aktief. Men treedt op tegen mensen
die weigeren afval te sorteren, tegen mensen
die te kwistig met water omspringen en het
hoogtepunt van de werking wordt bereikt als
ze in een supermarkt alle spuitbussen met
ozon-gevaarlijk-drijfgas insmeren met lijm en
roet. En hoewel ze betrapt worden en slechts
op het nippertje kunnen ontsnappen, besluiten de groene kinderen door te gaan. De
vierde aktie wordt hen echter fataal. Terwijl
ze met een groene smurrie de voorruiten van
auto's zonder katalisator beschilderen, worden ze bij de lurven gevat.
Als bekend wordt dat achter ,,De Groene
Vlek" kinderen schuilgaan, stuit dit enerzijds
op begrip, anderzijds op onbegrip bij de
volwassenen. Voor de ene ouders betekende
het niets anders dan kattekwaad, voor andere was het een onzinnige aktie ingefluisterd
door,.verdomde groenen en linksen" en de
ouders van Kokoe en Katharina ("echte
achtenzestigers") namen het op als een
daad uit gebrek aan macht en mogelijkheden
om iets degelijks te ondernemen tegen de
verloedering van het milieu.
Dit boek eindigt hoopvol, hoewel het toch
niet zo'n hoopgevend tema aansnijdt. Dit is
dan ook de verdienste van Christine Nöstlinger die er in slaagt maatschappelijke tema's
met gevoel voor humor en fantazie aan te

De rake verteltoon waarop dit verhaal
geschreven is, vermengd met humor en
fantazie, maakt dit zeker tot een aanrader
voor kinderen vanaf 11 jaar.

VERGIF
Ook in Vergif van Roger Schoemans komen milieuproblemen aan bod en hebben
drie tieners eveneens het roer in handen. Het
spannende verhaal begint op het moment
dat Iele, enig kind van veeartsenouders, op
het pad voor hun huis vergiftigde ratten
aantreft. Terwijl ze probeert de dieren van
kant te maken, wordt ze bedreigd door een
onguur figuur, Willems, de knecht van boer
Verbeeck. Even later zijn haar vrienden Carlos en Erik getuige van een sluikslachting
van een vergiftigde koe door de broers Verbeeck en Willems.

In De Groene Vlek treden kinderen
o.m. op tegen volwassenen die weigeren afval te sorteren.
pakken. De lezers zien, niettegenstaande de
pessimistische bedenkingen van de volwassenen, de toekomst niet somber tegemoet
doordat de schrijfster heeft geprobeerd een
opening in haar boek te laten.

ADVERTENTIE
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prijs". Recent nummer van ,,WIJ"
volstaat als bewijs.

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI.
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur.

De pientere tieners gaan zelf op onderzoek uit en ontdekken achtereenvolgens een
giftige waterput, nachtelijke transporten van
een verdactit goedje en een moeras met
gifvaten. Bijgestaan door een joernalist en
hun ouders wordt het onderzoek uitgebreid;
de politie weigert immers nog steeds mee te
werken. Wanneer ze tenslotte alles op een
rijtje zetten, stellen ze vast dat er twee
gifmengers in het spel zijn: knecht Willems,
die in werkelijkheid een chemisch ekspert is
en op ,,ekologisch" verantwoorde wijze git
laat afbreken door ijzerhoudend water van
het moeras (en hiermee veel geld verdient).
De tweede is de burgemeester die met
Verbeeck en een raadslid zelf een gifhandeltje heeft opgezet en gewetenloos vergif giet
in een oude waterput. Hierdoor heeft hij
alvast één dode koe op zijn geweten. Toch
komt hij er ook niet zonder kleerscheuren
vanaf. Als ze besluiten dit verboden goedje
te verbranden, laten ook Verbeeck en de
burgemeester hierbij het leven. Van Willems
geen spoor meer...
Met dit boek is Roger Schoemans er
perfekt in geslaagd een verhaal in de krimisfeer te schrijven. De lezer wordt van in het
begin, met enkele gegevens, geboeid en
langzaamaan licht de auteur een tip van de
sluier op.
Ook de personages worden levendig geschetst en vooral de drie jongeren zijn heel
herkenbaar voor de lezers. Al dan niet onder
groepsdwang storten ze zich in dit avontuur
en voorzien ze niet altijd de gevolgen van
hun aktiviteiten. Toch loopt dit misdadig
milieuverhaal voor hen wei goed af...,,Groene" lezers vanaf 11 jaar, en wie van de
jongeren is dat niet!, moeten dit zeker lezen.
(ed)
— De groene vlek. Christine Nöstlinger. Uitg.
Altlora, Averbode, 1991, 249 biz, 495 fr.
— Vergif. R.H. Schoemans. Uitg. Altlora,
Averbode, 1991, 164 bIz. 365 fr.
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pratliMlif kfukiilij»

.
DAVID ATTENBOROUGH

HET GROTE HANDBOEK VOOR
DE GOEDE KEUKEN
544 blz. -1495 fr.

OVERLEVEN IN DE NATUUR
77;? trials of life
320 Blz. volledig in kleur - 895 fr.

UITGEVERIJ LANNOO, KASTEELSTRAAT 97, 8700 TIELT, TEL. 051/42 42 I I
la-HtlOO

NU BIJ u w BOEKHANDELAAR !
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DE TAALSTRIJD

D

E Vlaamse frontsoldaten die in
november 1918 het land heroverden dachten dat ze als helden zouden onthaald worden en
dat de hen gedane beloften zouden gehouden worden. Ze waren toch ook opgerukt omdat de
koning hen had aangeraden de
Slag der Gulden Sporen te gedenken.
Hoe vergisten ze zich. Een
hernieuwd fransdol en dus anti-Vlaams patriottisme en Belgicisme overdonderde hun
gerechtvaardigde verwachtingen. De vernederlandste universiteit te Gent — streefdoel
sedert 1856 — werd weer verf ranst en al wie
aan die universiteit begonnen was in het
Nederlands te studeren, werd voor eeuwig
en altijd uit elke Belgische universiteit geweerd. Toen die patriotten vernamen dat die
geschorste studenten wel soldaat mochten
(moesten) worden schreven ze o.a. in de
Gentse La Flandre Liberale: ,,La place de
ces individus n'est pas dans notre glorieuse
armee: qu'on Ie sache bien! Pareils scandale doit cesser au plus tótl". Die krant sprak
steeds van de „université Flamboche". Het
waren diegenen die geloofden ,,La Belgique
ne sera Latine ou ne sera pas!". En wie met
die verfransingsdruk in Vlaanderen niet akkoord ging, werd in een anti-Belgisch kamp
gedreven.

DE DRIE VAN'S
Een kampanje voor algemene tweetaligheid in Vlaanderen werd door het Belgische
establishment gesteund. Ze moest de mogelijkheid open houden overal Frans te spreken
en zodoende de anderen te dwingen (via
sociale en materiële dwang) hetzelfde te
doen. Die Belgitude werd met driekleurzwaaierij en met de Brabangonne geofficialiseerd, wat dus anti-driekleur, anti-Braban?onne en anti-Belgitude uitlokte bij de vernederde en verdrukte Vlaamsgezinden. Die
Belgitude veroorzaakte het anti-Belgicisme
met alle gevolgen van dien. Fransdollen
monopoliseerden de Belgische simbolen.
Vlaamse eisen durven stellen, op Vlaamse
achteruitstelling durven wijzen, waren daden
die men in La Flandre Liberale ,,des exigences activistes" noemde. En de gewone man
liet zich meeslepen door de grote partijen die
aan de top zelf uitsluitend Franstalig waren.
De gewone man keek op naar het gezag; het
gezag was verfranst en dus meteen ook
verfransend.
Het beheer van de posterijen weigerde, op
bevel van de Sureté Militaire gedichtenbundels van Rodenbach te versturen. De dichter
was in 1918 al dertig jaar dood. Ook teksten
van Gezelle, van Streuvels, van Vermeylen
stonden op de lijst van verboden boeken.
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Liedteksten van Hullebrouck mochten niet
verstuurd worden. De roman Ernest Staes,
advokaat van Anton Bergmann (gestorven in
1875!) mochten evenmin verstuurd worden
want de naam van die schrijver zag er te
Duits uit.
Op zo een massa idiote, maar fransdolle
en dus ,,Belgische" maatregelen, volgde in
het parlement dan toch — nog in 1919 — een
reaktie door de interpellatie van de drie
VAN'S: Van de Vijvere, Van de Perre en Van
Cauwelaert. Van de Vijvere (1871-1961)
deed het in het Frans. Van de Perre (1872-

Deze week belicht onze Achteruikijkspiegel een aardig stuicje
geschiedenis Taalstrijd Te beginnen bij de legendarische
Drie VAN'S.
In een tweede aflevering wordt
Armand Pien ten tonele gevoerd en de mini-reeks wordt
besloten met Flanders dit en
Flanders dat..
1925) begon in het Nederlands in het Belgisch parlement, waar toch taalvrijheid heerste. Dat Nederlands lokte echter zo een
storm van verontwaardiging uit en van protesten, dat Van de Perre, brave flinke Vlaming als hij was, maar op het Frans overschakelde. Van Cauwelaert (1880-1961)
deed het in het Frans.
De drie VAN's gaven — zij het dan in het
Frans — een opsomming van vele kleine en
grote tergende maatregelen tegen mensen
die Nederlandstalig waren: hospitalen voor
onze gekwetste soldaten zonder één Nederlandstalige dokter of verpleegster; over een
soldaat die niet in het Frans kon uitleggen
waarom hij ongeschikt was verklaard voor
zware marsen, dus mee moest... en onderweg dood viel; over soldaten-ridders in de
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Frans Van Cauwelaert (op de foto met
een van zijn zonen) interpelleerde
samen met Van de Vijvere en Van de
Perre over vele kleine en grote wantoestanden ten nadele van de Vlamingen,
(foto Archief)
Leopoldorde die hun bevordering niet kregen
als ze geen Frans kenden; over gestrafte
soldaten wier brieven naar huis bij de censuur bleven liggen omdat er bij die censuur
niemand was die Nederlands kende. Men
signaleerde gevallen van soldaten die gestraft werden, zelfs tot 8 dagen cachot,
omdat ze een Nederlandstalige identiteitskaart gevraagd hadden of er gewoon de
voorkeur aan gaven een Nederlandstalige
kaart te krijgen: dat was onbeleefd tot onbeschoft tegenover hun Nederlandsonkundige
officieren... enz.
De drie VAN's werden uitgemaakt voor
leugenaars, voor ophitsers want er waren
geen Vlaamse grieven in dat België van
1919... Ook de eigen partij van de drie VAN's
namen het niet erg op.
En wat deden de Vlamingen?
Zwijgen, of erger nog: meeheulen. En
vlijtig Frans leren. Want ook op school was
alles Frans van het eerste jaar middelbaar
onderwijs af; en zonder ,.transmutatieklassen". Ineens alles Frans, ook voor wie nog
nooit een woord Frans gehoord had.
En wie niet zweeg, wie niet meeheulde
maar durfde zeggen dat zulke toestanden in
Vlaanderen onduldbaar waren was een...
ekstremist.
Zo werden inderdaad veel mensen in het
ekstremisme gedreven. Zo werden velen
anti-Belgicist. En dat verklaart dan weer veel
van wat nadien gebeurd is.
Herman Maes
VOLGENDE WEEK: HOE
A R M A N D PIEN ABN LEERDE...

Alle dromen
beginnen
met
6 kruisjes.

EUROPALIA

HOOGTIJ DER MIDDELEEUWEN
In het kader van Europalia loopt nog lot 5
januari '92 de tentoonstelling Hoogtij der
Middeleeuwen, Portugese l<unst 12de-15de
eeuw.
Geen betere stad dan Gent kon voor deze
verrassende tentoonstelling gekozen worden.
De tentoonstelling werd historisch-wetenschappelijk opgebouwd rond een aantal
hoofdtema's, die wij in de volgende hioofdstukjes willen aanhouden.

HET TRADITIONELE
MONACHISME
In deze afdeling wordt de aandacht van de
bezoeker gevestigd op de traditionele
Spaanse vormen van het kloosterleven,
zoals ze zich ontwikkelden voor de invoering
van de Gregoriaanse hervorming. Hiermede
wordt venwezen naar het pontifikaat van
paus Gregorius I, genoemd „de Grote" (590604). Als paus herstelde hij Rome, na de
invallen van de barbaren en ijverde hij intens
voor de bekering van Korsika, de Goten in
Spanje, de Lanobarden en vooral van Engeland. Hij staat aan de oorsprong van de
ingrijpende reorganisatie en vernieuwing
van de liturgische muziek. Dit is van ontzettend belang geweest voor de ontwikkeling
van de officiële kerkmuziek, die naar hem
gregoriaans genoemd is.
De traditionele kloostervormen zijn voor
Portugal een belangrijk gegeven en een
vruchtbare basis voor de latere ontwikkelingen. We kunnen in deze afdeling dan ook
enkele meesterwerkjes bewonderen uit de
pre-Romaanse periode, zoals de Mozarabische (zo wordt de kristelijke kunst, die op
Moors grondgebied ontstaan is, genoemd; is
eigenlijk een verspaansing van het Arabische woord ,,mosta'rab" d.w.z. gearabiseerd) kelk van de katedraal van Braga, een
ivoren kistje uit de kerkschat van dezelfde
katedraal, de hoog-arlistieke waarde van de
sarkofaag van Dume en het schitterende
handschrift van de Apocalyps van Lorvao.

DE ONTSLUITING
NAAR EUROPA .
Dit tweede tema behandelt de twaalfde en
dertiende eeuw. Het is de tijd dat Portugal
zijn nationale autonomie gaat bevestigen.
Op het artistieke vlak krijgt de Romaanse stijl
haar volle kansen. Onder de geselekteerde
kunstvoorwerpen is er de in Europa ongeëvenaarde verzameling van middeleeuwse
Renteboeken van Portugese katedralen. Zo
wordt het Renteboek van bisschop Pedro
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Middeleeuws krijger uit de 14de eeuw, te bewonderen op de Europaliatentoonstell ig in Gent.
van de Braga-katedraal uit het einde van de
11de eeuw getoond. Het is in zijn genre het
oudst bekende eksemplaar in Europa.
f^et de vermelding van volgende kunstschatten doen wij slechts een greep uit het
rijke museologische aanbod van deze tentoonstelling. Zo is er: een IVIattheusmissaal
uit de 12de eeuw, een engel uit de katedraal
van Porto, Romaanse skulptuur uit het Nationaal Museum Machado de Castro, diverse
bisschopsstaven uit de schatkamers van
Portugese katedralen en prachtige 13deeeuwse kistjes uit Limoges.
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De verovering van de Portugese zelfstandigheid wordt bijkomend belicht door de
nauwe relatie tussen Alfonso Henriques en
de katedraal van Braga. Deze Alfonsus I, de
Veroveraar, was de eerste koning van Portugal (1139-1185). Geobren in 1112 maakte hij
in 1128 het land onafhankelijk van het
Spaanse Leon. Na de ovenwinning op de
Moren op 26 juli 1139 liet hij zich tot koning
uitroepen. Met steun van Duitse, Engelse en
ook Vlaamse kruisvaarders veroverde hij in
1147 de stad Lissabon. In dit verband is op
deze tentoonstelling de Bul Manifestis Pro-

batum uil 1179 geeksposeerd, waarin de
paus de onafhankelijkheid van Portugal erkent
Talrijke originele voorbeelden illustreren
de algemene verspreiding van de Romaanse
kunststijl

ADEL EN MONASTIEKE
INSTELLINGEN
Duidelijk wordt hier de nauwe binding
tussen bepaalde adellijke Portugese families
en de monastieke instellingen We kunnen in
deze afdeling belangrijke kelken, kruisen en
andere kunstvoon/verpen bewonderen in
middeleeuws Portugees edelsmeedwerk,
stuk voor stuk legaten of schenkingen van
leden van de hoge adel aan kloosters en
kerken Aandacht verdienen aldus het minuskule ivoren Manabeeld van Carquere, de
kist van de heilige martelaren van (Marokko
en het Boek van Linhagens van graaf Pedro

DE KONINKLIJKE
FAMILIE EN
DE MONASTIEKE
INSTELLINGEN
Hier worden de bevoorrechte relaties met
twee instellingen behandeld, die m de loop
van de Middeleeuwen van doorslaggevend
belang zijn gebleken We bedoelen de abdijen van Alcobaga en van Santa Cruz de
Coimbra We krijgen in deze afdeling een
schitterend overzicht van de overdadige giften in hoofdzakelijk rijkelijk edelsmeedwerk
vanwege de Portugese monarchen aan deze
toonaangevende abdijen We zien er ook
enkele uitzonderlijke en uiterst waardevolle,
prachtig verluchte handschriften uit de belangrijke kollektie originele manuskripten
van deze twee genoemde abdijen

DE STRUKTUUR VAN
EEN KONINKRIJK
Hier komen belangrijke onderwerpen aan
bod, zoals de definitieve vastlegging van de
Portugese landsgrenzen, de uitbouw van de
koninklijke macht en alle parallelle machten,
die het Middeleeuwse Portugal hebben beïnvloed Kultureel gaan de grenzen open,
houdt de geïsoleerde positie van dit Ibensche land op en wordt er aansluiting gevonden met de kulturele verscheidenheid van
het overige Europa Dit betekent dat de
nieuwe kunststijl, de Gotiek, aan een verspreidingstocht in Portugal kan beginnen
lllustratiematenaal voor deze penode is er
genoeg
BIJ de ontstaansgeschiedenis van de middeleeuwse Portugese kuituur worden de duideljke Joodse en Islamietische aksenten en
invloeden met vergeten We zien op deze
tentoonstelling dan ook allerlei onginele grafstenen, keramieken en Arabische weefsels,
Tal van Spaans-Arabische stukken als tegels
of azulejos, zilverwerk, enz
De volwassenheid van de Portugese identiteit wordt geïllustreerd met het eerst in het
Portugees geschreven dokument, namelijk
de Stichtingsaktie van de universiteit van
Coimbra Daarbij komen nog tal van andere
onschatbare kunstvoorwerpen, zoals het
diptiek-reliekschrijn van de Kollegiale van 0L-V da Oliveira, kunstvoora/erpen in Engels
albast en vele middeleeuwse paneelschilderijen Hieruit kan opgemaakt worden hoe
Portugal kulturele aansluiting gevonden had
bij de rest van Europa, en kunstvoorwerpen
kon invoeren en betalen, afkomstig uit de
meest gereputeerde Europese kunstproduktiecentra Uitzonderlijk gotisch edelsmeedwerk komt uit de schat van de heilige koningin Isabella en uit het atelier van meester
Pedro Dit alles getuigt voor het artistiektechnische meesterschap van deze middeleeuwse kunstenaars
Vanaf 1385 kwam het huis Avis op de
troon Het is een tijd met goede betrekkingen

DE MILITAIRE ORDEN
EN RECONQUISTA

met Engeland en veel handel met Italië en
Brugge

DE DINASTIE VAN AVIS
In de vijftiende eeuw werd vooral strijd
gevoerd tegen de Moren in Afnka, wat zal
leiden tot de verkenning van de kusten, de
ontdekking en verovenng van de Azoreneilandengroep en Madeira, de vestiging van
de Portugezen op de hele Afrikaanse Westkust en ten slotte de ontdekking van de
zeeweg naar Indie (1498) Zo bereikte Portugal werkelijk een ekonomisch hoogtepunt
onder het bewind van Manuel I, de Gelukkige
(regeerde van 1495 tot 1521) Om de handel
veilig te stellen werden langs de hele zeeweg
versterkingen gebouwd, tot m India, op Malakka, de Molukken, Ceylon, enz In 1500
werd doorgestoken naar Brazilië, waar ook
onmiddellijk handelsfaktonjen gesticht werden Intussen verliep de specerijenhandel
voor heel Europa via Antwerpen
Onder het bewind van koning Sebastiaan
(1557-78) roeide de katolieke inkwisitie het
protestantisme volledig uit In het begin van
de zestiende eeuw (1506) waren de joden
reeds volledig vervolgd en uitgedreven,
waarbij dan met te vergeten valt dat deze
ongelukkigen politiek asiel en nieuwe levensmogelijkheden verkregen m de Nederlanden'
Tegen het einde van deze eeuw gaat het
huis Avis ten onder en krijgt Spanje met
koning Filips II en zijn generaal Alva (de bij
ons goed bekende van de bloedraad i) een
nieuwe krachtige greep op Portugal
Konkreet kunnen we op deze tentoonstelling de helm en het zwaard van koning Joao
I, gebruikt tijdens de veldslag bij Aljubarrota,
bewonderen
Kortom, een zeer boeiende tentoonstelling
met belangrijke afzonderlijke kunstvoonwerpen, die tot dusver nog nooit in het buitenland werden getoond
Dirk Stappaerts
Hoogtij der Middeleeuwen, St -Pietersabdij te Gent. Tot 5 jan. '92. Alle dagen
van 10 tot 17u. Maandag gesloten. Ook op
25 en 26 dec. en op 1 en 2 jan. 150 fr.

HOF DE DRAECK
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN

Hier wordt men ontegensprekelijk getroffen door een uitzonderlijke 14de-eeuwse
skulptuur Het is een technisch geperfektioneerd en artistiek hoogstaand gemodelleerd
ruiterbeeld van een ridder m volle middeleeuwse wapenrusting, afkomstig uit de grafkapel van de familie Ferreiros in de parochiekerk van Oliveira do Hospital

'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf
Pas henngenchte luxekamers
Midweekarrangement dne
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendmers 4 950 B F
per persoon

Bovendien komen in deze afdeling de
wiegedrukken van de Regels van de verschillende Militaire Orden, zoals de Orde van
Santiago, Avis en Kristus, aan bod

Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel (041) 81 10 17
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FEESTEN

KERSTMARKTEN ALOM..
...inderdaad! Uit het enorme aanbod doen
wij een poging om een alfabetisch rijtje op
te zetten.
Achtereenvolgens Vlaanderen, DuitsOost-België, Wallonië, Nederland en
Duitsland, u kiest maar...

— Brussel: Kerst & Kuituur '91. tot 22
december. Paleis 11 van de Heizel. Van 13
tot 19u. Vrijdag en weekend van 10 tot 21u.
Toegang: 200 fr. Info: 015/21 02.19. (zie
afzonderlijk artikel)
— Deinze: 14 december. Op de Markt van
13 tot 21 u.
— Genk: 21 en 22 december. In het Kultureel Centrum en op het plein voor het gemeentehuis. Zaterdag van 14 tot 20u., zondag van 10 tot 18u.
— Gent: 14 en 15 december. Geschenken
uit de Derde Wereld. Vleeshuis, van 10 tot
18u.
— Gent: 21 en 22 december. Kerstsjacherbeurs in het Sportpaleis (Kuipje). 200 eksposanten. Open van 9u.30 tot 18u.30. Op
zaterdag om 14u.30 is er een optreden van
Eddy Wally. Ook de Kerstman is aanwezig.
Toegang: 60 fr., kinderen gratis

VLAANDEREN
— Affligem: 15 december. Vanaf 13u. in de
Bellekouter.
— Antwerpen: van 13 tot 15 december, op
de Grote Markt. Vrijdag van 19 tot 22u.,
zaterdag en zondag van 11 tot 19u.
— Baarle-Hertog: 15 december. Parkeerplaats Loswal van 10 tot 17u.
— Bilzen: 18 december. Wekelijkse markt
omgevormd tot kerstmarkt.
— Brasschaat: 14 en 15 december. Rerum
Novarumlei, w/ijk Dnehoek.
— Brugge: van 14 tot 29 december. Telkens
vanaf 14u. Ook Oxfam Wereldwinkel houdt
kadobeurs op 21 en 22 december van 10 tot
19u. m de Stadshallen, Grote Markt.

— Hamont-Achel: 21 december. Op de
markt in Hamont van 15 tot 19u.
— Herentals: 15 december. Grote Markt.
— Heusden-Zolder: 14,15 en 22 december.
Op het domein Bovy van 13 tot 17u.

KERST & KULTUUR,
NU OP DE HEIZEL
Er is geen stad meer of je kunt er kerstmarkten. Enige reputatie had de Kerst &
Kultuur-geschenkenbeurs van Mechelen opgebouwd, maar na drie uitgaven verhuist het
evenement naar het tentoonstellingspark
van de Heizel. De inrichters hopen met deze
verhuis ,,de groeiende belangstelling en de
stroom bezoekers op gepaste wijze te kunnen ontvangen".
De vierde uitgave van Kerst & Kuituur gaat
door van morgen 14 december tot zondag 22
december '91 en biedt drie manifestaties.
Er is het artistieke gedeelte waar het
publiek de kans krijgt om met het werk van
jonge kunstenaars en met galerijen-metnaam kennis te maken, er is de animatiebeurs waar artiesten en spektakelmakers
van allerlei slag voor bestendige animatie in
de wandelgangen en op het ,kultuurplein'
zorgen en waar kontakten met artiesten en
groepen mogelijk is.
Ten slotte is er de geschenkenbeurs in
Paleis 11 die voor de gelegenheid tot de
grootste overdekte geschenkenmarkt van
het land is omgebouwd. 12.000 vierkante
meter met 200 standjes waar kerstgerief,
boeken, juwelen, wijnen, kosmetika en ander
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fraais uitgestald worden. Uit verre landen
komen eksotische produkten: handwerk,
planten, sieraden, enz...
In de rand van het gebeuren wordt liefdadigheid opgewekt om de bedreigde Afrikaanse olifant te redden. Lego is er met zo'n
beest in blokjes, de BRTN zendt rechtstreeks
zijn populaire programma's uit en, aldus de
inrichters, een uitzonderlijke tentoonstelling
van oude en zeldzame speelkaarten zal de
bezoekers verblijden.
Wie naar Kerst & Kuituur komt krijgt onmiddellijk een tombolabiljet in de handen
gestopt en per aankoop van S.OOOfr. nog
een. Het is aan de bezoeker om uit te maken
waar evenement en kommercie mekaar raken en zich (niet te veel) te laten verleiden.
Er worden zo'n 75.000 kijklustigen verwacht.
De beurs in Paleis 11 van het Tentoonstellingspark op de Heizel loopt van zaterdag 14
tot zondag 22 december '91, alle dagen van
13 tot 20u. Vrijdag, zaterdag en zondag van
10 tot 21u. Toegangsprijs 200fr., tot 12 jaar
gratis, groepen en bejaarden 150fr. Een
busje pendelt tussen metro, parkings en de
tentoonstelling.

28

10 WIJ-LEZERS
GRATIS NAAR K&K
10 snelle beslissers kunnen gratis naar
Kerst & Kuituur. Wie voor maandag 16 december tot 17u. onze redaktie (02/219.49.30)
opbelt kan over 1 toegangskaart (200fr.) voor
K&K beschikken. Wie die dag in Brussel is
kan het bewijs ook op onze redaktie, tijdens
de kantooruren, komen ophalen.
Met WIJ gratis naar K&K, da's toch lekker
meegenomen!

FEESTEN

— Kapellen: 19 december Kerstmis m het
Hoge Noorden Een sfeervolle, boeiende
avond met Noorse, Zweedse, Finse, Deense
vertellingen over hun tradities Met videobeelden en dia's, een hap en een drankje,
specialiteiten Ook standje met kerstartikelen Om 20u in het Jeugdcentrum Den Biz,
Eikendreef te Kapellen Bijdrage 200 fr
(FVV-leden), 250 fr (met-leden) Inschrijven
bij Christel Moerman, Holle Weg 21
(664 07 57
— Leisele; 14 december
— Lochrlsti: 15 december Aan de kerk
vanaf 16u
— Lommei: 15 december In het Kultureel
Centrum de Hanekap van 14 tot 18u
— Maaseik: van 13 tot 15 december Marktplein Vrijdag van 16 tot 21 u , zaterdag van
11 tot 21 u en zondag van 10 tot 21 u
— Maasmechelen: 15 december In Eisdendorp, van 14 tot 18u
— Mechelen: van 21 tot 24 december
— Merendree: 14 en 15 december
— Nijlen: Opvoering van kindermusical
,,The Snowman", door het Kempens Symfonisch Orkest Ten voordele van het,.Adoptiedorp Roemenie Hodora" Twee opvoeringen op 29 december, om 15 en om 20u
Genummerde plaatsen te bekomen op het
Nijlense gemeentehuis, bij Nicole Liekens
(03/481 71 81)
— Oostende: 21 december Op het Wapenplein vanaf 14u
— Peer: 15 december Centrum Van 14 tot
16u
— Sint-Amands: 21 december Van 18 tot
22ü
— Sint-Truiden: Tot 22 december Elke dag
op de markt van 14 tot 19u Zaterdag van 9
tot 19u
— Stene: 14 december
— Tongeren: van 13 tot 15 december en
van 18 tot 24 december De markt opent
vrijdagavond om 20u Andere dagen begint
ze om lOu en sluit ze rond 18u30 met
verlenging tot 21 u op 20/12
— Vinderhoute: 21 en 22 december
— Zonhoven: 14 en 15 december Winkel
centrum Zaterdag van 17 tot 22u zondag
van 15 tot 21 u

OOSTKANTONS
— Eupen: Van 13 tot 15 december In de
bovenstad Vrijdag van 18 tot 21 u Zaterdag
van 14 tot 21 u en zondag van 11 tot 21 u
— Sankt-Vith: op 15 december

WALLONIË
— Doornik:Op 15 22en23december inde
Lakenhalle en het Centrum van de Marionet
— Durbuy: op 15 december
— Luik: tot 24 december Place du Marche

aan Prinsbisschoppelijk paleis Van maandag tot donderdag van 11 tot 19u vrijdag tot
22u In het weekeinde van 10 tot 19u
— Spa. van 21 tot 31 december Kerst- en
Sylvestermarkt

NEDERLAND
— Maastricht: tot 24 december Op het
Vrijthof en het Dommikanerplein Open van
10 tot 17u behalve vrijdag en de laatste
dag tot 20u Zondag 15 december is de
markt gesloten

DUITSLAND
In tal van Duitse steden
— Aken. tot 23 december Rond de Dom en
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het Raadhuis Van zondag tot woensdag
open van 11 tot 19u 30 Van donderdag tot
zaterdag van 11 tot 21 u
— Keulen- tot 23 december Twee kerstmarkten Neumarkt (open tijdens de week
van 10 tot 20u weekeinde van 10 tot 21u )
en Alter Markt (dagelijks van 11 tot 21u )
— Dusseldorf tot 23 december Twee kerst
markten Oude stad en op de Schadowplatz
Beide zijn dagelijks open van 11u30 tot
19u30
— Monschau. Tijdens adventweekends Op
het marktplein van 11 tot 19u
— Ook nog kerstmarkten te Bonn, Bremen,
Essen, Dortmund, Heidelberg, Munster,
Munchen, Nurnberg (de oudste) Trier
Meer informatie bij de Duitse Dienst voor
Toerisme Luxemburgstraat 23 te 1040 Brus
sel (02/512 77 44)
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FEESTEN

KERSTMIS IN DE RENAISSANCE
Kerstmuziek is van alle tijden en voor alle
mensen. Tijdens de renaissance zijn m heel
Europa stemmige kerstliederen gekomponeerd. De CD Puer nobis, Kerstmis in de
Renaissance biedt een bijzondere selektie
uit liedboeken van de Lage Landen, Duitsland, Italië en Spanje. Variatie is troef. Er Is
niet alleen een grote verscheidenheid aan
melodieën gezongen in verschillende talen,
ook wisselen vokale en instrumentale werken elkaar harmonieus af. Typische instrumenten uit de renaissance (o.a. bazuin,
kromhoorn, gamba, vedel, pommer, blok-

fluit...) roepen schitterend de heel eigen
klankkleur op van die tijd.
Uit een Tongers liedboek worden enkele
zeer eenvoudige sfeervolle kerstliederen gezongen. Tussen de werken uit Europese
kapittelkerken zit zelfs een wereldprimeur.
En het korte Dequa natus est Christus uit de
13de eeuw is de oudste, meerstemmige
kompositie uit ons land. Zuiderse charme
spreekt meteen uit de melodieën van de
Italiaanse en Spaanse renaissance. Het populaire Riu, riu, chiu is daarvan een sprekend voorbeeld.

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

Tel. 052-47.88.09

Met tradjt ionele
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uyv eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

BON

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

NAAM :
ADRES :
TEL :
BOUWGROND TE :
wenst inlichtingen en dpkumentatie (types, beschrijving, prijzen )
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De werken worden vertolkt door De Capilla
Flamenca, een vokaal-instrumentaal ensemble met internationale bezetting. De Capilla
musiceert steeds vanuit de oorspronkelijke
bron. In binnen- en buitenland is ze gekend
en geprezen voor haar unieke optredens.
Haar muziekopname voor de dokumentaire
van Harold Van De Perre over Jan van Eyck
werd bekroond met de fel gegeerde URTIprijs van de Internationale Radio- en TVUniversiteit.

— Puer nobis, Kerstmis in de Renaissance,
uitgevoerd door de Capilla Flamenca. CD (63
minuten-DDD) uitgegeven bij Davidsfonds/Eufoda.

Helaas...
méér dan
21.000
per jaar mag
niet
ES-PENSION FUND. Een goede k i i k op nu en later.
Pensioensparen kan u nu 21.000 frank belastingvoordeel opleveren. En bovendien zorgt u voor een
welkome aanvulling op uw pensioen. Helaas ... meer
kunnen we u niet beloven, want dat ziet de fiscus
niet zitten. Maar waarom niet grijpen wat u grijpen
kan?
Heel eenvoudig
Het enige wat u hoeft te doen is nu een pensioenspaarrekening openen*. Hierop kunt u tot 21.000
frank per jaar sparen. Als u ook een rekening opent
voor uw echtgeno(o)t(e), kan u tot 42.000 frank
storten. Dat bedrag wordt automatisch omgezet in
deelbewijzen van het ES-PENSION FUND, een
erkend Belgisch Pensioenspaarfonds.

De specialisten van het ES-PENSION FUND zorgen
voor een maximaal rendement bij een minimaal
risico. Precies zoals u het wenst.
U kunt nog meedoen ... als u stort vóór 31 december.
Ga vandaag nog langs bij uw agentschap en zorg
meteen voor minder belastingen en voor een
welkome aanvulling op uw pensioen.
Een folder en het laatste financieel verslag zijn
beschikbaar m uw agentschap.
* Rekening met een looptijd van minimum tien jaar, er moeten
minstens in vijf verschillende jaren stortingen worden verricht en
elke storting moet minstens vijfjaar belegd blijven Wanneer u vóór
1932 geboren bent, wordt de minimumduur beperkt tol vijfjaar en is
één storting voldoende

Direct fiscaal voordeel
De stortingen die u doet in het kader van het
pensioensparen mag u aftrekken van uw nettobelastbaar inkomen. In het geval u 42.000 frank stort en
bij een marginale aanslagvoet van 50 %, levert u dat
een belastingvoordeel op van liefst 21.000 frank !
Da's gemakkelijk verdiend.
Veilig én rendabel
Het ES-PENSION FUND wordt beheerd door
specialisten die dagelijks het reilen en zeilen van de
financiële markten volgen.
ASLK • ANHYP • SPAARKREDIET • HBK-SPAARBANK • CODER • VDK SPAARBANK • PETERCAM
MAURETUS SPAARBANK • ALCREDIMA/BCE • BANQUE DREZE • NIVIB • ROYALE BELGE FINANCE

FEESTEN

HET FEESTVARKENTJE GEWASSEN
Een Groot Ideeenboek voor Kinderfeestjes
hadden we nog met Uitgeverij Casterman
kwam zopas met zulk een 192 bladzijden
tellend ideeenboek op de proppen
In het Groot Ideeenboek voor Kinderfeestles beschrijft Gisela Hennekemper spelletjes verhaaltjes, maskers, dansjes, grapjes
liedjes raadseltjes, knutseltips, moppen, gedichtjes om van elk feestje een knalsukses te
maken De ontwerpen voor uitnodigingen, de
patronen voorfeestkleren, de maskers, knut
selideetjes (opgenomen aan het einde van
het boek) de spelregels, de kleurenfoto's,
illustraties en materiaallijst zijn een handige
houvast bij het samenstellen van het feestprogramma

Er IS altijd wel een aanleiding om een
feestje te bouwen een verjaardag, het beha
len van een zwembrevet, een goed schoolrapport, het verliezen van je laatste melktand
of gewoon maar voor de gezelligheid In het
boek van Gisela Hennekemper zijn de voorgestelde feestjes allemaal rond een bepaald
tema opgebouwd zo heb je het knebelfeestje het ballonnenfeest, het heksenfeest, het
,,in-de-wereld-op-zijn-kop-feest" het Wilde
Westenfeest het zwemfeest het boerderijfeest, het goochelfeest, het joernalistenfeestje Op al deze tema's wordt ingespeeld met
bijpassende feestkleding, liedjes, informatieve teksten recepten, uitnodigingen kortom
alles wat maar met het feestje te maken kan
hebben De traditionele liedjes a la ,,Er is er

Voorbereiding
van het feest
Beestachtige uitnodigingen
•^^v-^'

J -karton voor sjablonen

,^'>

. potiood, schaar
- zijdepapier (roxe)
-lijm
,. .
- smal cadeaulmt

ADVERTENTIE

een jarig hoera hoera" worden afgewisseld
met gezellige versjes van Annie M G
Schmidt en anderen die op het tema betrekking hebben
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Bredeneweg 20-21
B B4D0 Oostende
Tel 1059) 32 11 32
Telex 81397
Teefax (059)32 0 1 6 1
ADMINISTRATIEVE ZETEL
N V FrankI n Rooseveltlaan 11
B 1050 Brussel
DE WETENSCHAPPELIJKE A A N P A K V A N HET B A G G E R E N
Tel (02)647 7 5 1 0
Telex 24510
Telefax (02)647 44 94

BAGGERWERKEN

DECLOEDT&ZCX)N
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Het Groot Ideeenboek voor Kinderfeestjes
IS een prettig en luchtig boek dat heel wat
ouders die met een kinderfeestje opgescheept zitten een boel kopzorgen ontneemt
Met dit boek bij de hand is om het even welk
(feest)varkentje zo gewassen'

— Groot Ideeenboek voor Kinderfeestjes Gisela
Hennekemper Uitg Casterman, 1991 192 biz ,
745 fr

BOEKEN

TIJDSCHRIFT
VOOR UILENSPIEGELKUNDE
„Uilenspiegel heeft veel te danken aan
Vlaanderen Zonder zijn vroegtijdige naturalisatie tot Vlaming had de telg uit NederSaksen wellicht nooit de entoesiaste fan-klub
gehad in heel Europa en zelfs daarbuiten
waarop hij kan bogen
Reeds rond 1512 kwam hij aan in Antwerpen, in het gezelschap van Vlaamse zakenlieden die de Duitse Hanzasteden geregeld
aandeden Onmiddellijk het hij zich, door de
goede zorgen van ene Michiel Hillen van
Hoochstraten en anderen, enkele modieuze
narrenpakjes aanmeten een Nederlands,
een Frans en een Engels, ter vervanging van
zijn Hoog-Duitse plunje Meteen ruilde hij zijn
Duitse naam, Ulenspiegel, m voor een Franse, l'Espiegle, een Engelse, Howleglass, en
een Nederlandse, Uilenspiegel, namen
waaronder hij in al deze kontreien beroemd
zou worden Echt, Uilenspiegel mag Vlaanderen dankbaar zijn
Maar ook Vlaanderen is Uilenspiegel heel

wat dank verschuldigd Eeuwenlang heeft de
Vlaming via de narrenfiguur de draak kunnen
steken met de al te menselijke gebreken die
het samenleven soms zo moeilijk maken
daarvan getuigt de lange reeks volksboeken
Maar toen de Vlaming in de XIXde eeuw
ontwaakte uit zijn letargie en het zoveelste
vreemde juk afwierp, ontpopte de nar zich tot
de heraut van de nieuwe idealen van politieke en religieuze vrijheid en van sociale
gerechtigheid Voorwaar, Vlaanderen en de
Vlaamse Beweging zijn heel wat verschuldigd aan Tijl Uilenspiegel "

reeds jaren in Duitsland)
De redaktie wil tweemaal per jaar naar
buiten treden en verslag van onderzoek
uitbrengen
In het eerste nummer kan men alvast
proeven van enkele degelijke stukken Een
greep Reinaert en Uilenspiegel (Stefaan
Top), Hoe Tijl in Damme terecht kwam en
Vlaming werd (Willy Spillebeen), Charles de
Coster, made in USA (Guido De Laender),
enz De uitgave bevat ook een korte samenvatting in het Engels

Zo opent prof Vic Nachtergaele het nulnummer van Ulieden Spiegel, een zopas
verschenen tijdschrift voor Uilenspiegelkunde Want om al deze aangehaalde redenen
kreeg Uilenspiegel waar hij reeds zolang
recht op heeft een eigen bladi
Met dit wetenschappelijk tijdschrift wil
Vlaanderen de studie van deze volkse held
eindelijk ernstig aanpakken (Dat gebeurt

Men kan ook lid worden van Uylenspiegels' Kring, Zwaanstraat 40 te 8340 Damme
(050/35 19 43)
Het redaktiesekretanaat (tevens Studieen dokumentatiecentrum) berust bij Walter
De Decker, Roeselbergdal 45 te 3012 Wilsele (016/23 54 07)
Een aanrader voor alle WIJ-lezers die het
Uilenspiegel-hart op de juiste plaats dragen i

ADVERTENTIE

AFVAL VOORKOMEN EN RECYCLEREN
OVAM u w PARTNER

O f M A K AfVAlSIQffffJM*AISOWnj VOOfi f£I VIAAMSE GfWESf

Kan. De Deckerstraat 22-26
2800 MECHELEN Tel. 015/20.83.20

Een weg weten met ons afval Dat wordt éen van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren Geen dag gaat voorbij of we
worden met de neus op de feiten gedrukt Bedrijven en gezinnen produceren dagelijks m Vlaanderen tesamen twintig miljoen kilogram
afval Dat na dag
Iedereen produceert afval en de verwijdering is een punt van grote zorg geworden Het NIMBY-syndroom, of — met m mijn achtertuin
verwijderen — kent veel aanhang Zeker m het dichtbevolkte Vlaanderen waar de achtertuinen zo dicht bij elkaar liggen
Een productievolgend afvalverwerkmgsbeleid moet derhalve omgebogen worden naar een productievoorkomend afvalbeleid waarin
productiebeheersing en recyclage de sleutelwoorden vormen
Weten is belangrijk, maar er effectief iets aan doen veronderstelt niet alleen voldoende kennis en wil tot ombuiging maar ook en vooral
dat het beleid en de overheid kan rekenen op de actieve steun en medewerking van alle geledingen van ons maatschappelijk bestel
De gezinnen, de gemeenten en steden en het bedrijfsleven zijn belangrijke factoren die het vernieuwd beleid in de dagelijkse realiteit
mee moeten helpen realiseren
Daarom zal OVAM in uitvoering van het MINA-Plan 2000 en van het Afvalstoffenplan volgende initiatieven financieel ondersteunen
— de aanleg, uitbouw en uitbating van gemeentelijke containerparken,
— het gratis ter beschikking stellen van éen milieubox pe-- gezin voor de inzameling van Klem Gevaarlijke Afvalstoffen,
— de selectieve inzameling van droge recycleerbare matenalen (glas, papier, blik kunststoffen),
— de selectieve inzameling van Groenten-, Fruit- en Tuinafval
Ten einde voldoende efficiëntie te bekomen zal de OVAM
— samenwerkingsgebieden inzake ophaling en verwering van te recycleren afvalstoffen aanduiden ten einde tegen de laagste kostprijs
de inzameling en de verwerking te realiseren,
— een normenng invoeren waaraan producten afkomstig van gerecycleerde afvalstoffen moeten voldoen,
— structurele maatregelen voorstellen om de afzetmogelijkheden te bevorderen
Aangezien vele consumptiegoederen en de verpakkingen ervan op het einde van hun soms zeer korte levenscyclus afval worden zullen
de producenten mee geresponsabiliseerd worden Oplossingen voor maatschappelijke problemen behoren met tot de verantwoordelijkheid van de overheid alleen
De door de Vlaamse Executieve goedgekeurde ontwerp-overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse steden en
gemeenten vormt een eerste wezenlijke stap naar het gestelde doel
Gezinnen, gemeenten en steden en de OVAM kunnen m het belang van het leefmilieu samen m de toekomst zeer veel realiseren
Samen als partners zullen we de uitdagingen aangaan i
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DE LITERAIRE PELGRIMAGES
VAN VAN DER PLAS
Michel Van der Plas kan schrijven, daarvan hoeft niemand na Mijnheer Gezelle nog
van overtuigd worden. Met dat schitterende
boek werd de joernalist, essayist en dichter
genomineerd voor de AKO-prijs, en mocht hij
twee weken terug nog de Prijs De Standaard
1991 ontvangen. Recent verscheen Nu moet
ik zijn geluk beschrijven, een bundel literaire
pelgrimages die eerder verschenen in Elsevier.
De bundel bevat enkele echte juweeltjes,
en haalt over de ganse lijn een hoog nivo.
Spijtig is dat de uitgevers er een beetje met
hun klak naar gegooid hebben. De lezer mist
bvb. een inleiding en een voorwoord, waarin
een poging gedaan wordt een beetje samenhang tussen de hoofdstukken te brengen, of
waarin de auteur uitlegt waarom hij door
welke schrijvers gefascineerd werd. Voor
lezers die geen polyglot zijn is het ook
vervelend dat bij de anderstalige citaten
(Engels, Frans, zelfs een Italiaans citaat) de
vertaling in de meeste gevallen ontbreekt.
Van der Plas is voor zijn pelgrimages
verschillende schrijvers achterna gereisd. Hij
heeft hun biografieën uitgepluisd, bezocht
de plaatsen waar ze verbleven in ballingschap, gevangenschap, of andere omstandigheden. Hij belde aan bij huizen waar ze
verbleven, sprak met de buurtbewoners, de
administratie, de overheid. Kortom, hij pleegde joernalistiek van de bovenste plank.

VAN MESSOLONGI
NAAR READING
Van der Plas reisde Byron achterna naar
Messolongi, waar deze van plan was om een
heldendood te gaan sterven voor de zaak
van de Jong-Hellenen tegen de Turken. Hij
treedt m de voetsporen van Charles Dickens
in het graafschap Kent, waar hij in Broadstairs naast vele andere kuriositeiten een
spiegel vindt waarbij een bordje staat met het
opschrift' Spiegel die menigmaal het gelaat
van Charles Dickens weerspiegeld heeft.
Zijn poging om de cel van Oscar Wilde in
Reading terug te vinden strandt op Engelse
onwil (slecht geweten '>) en zijn eigen koppigheid Van de Engelse administratie krijgt hij
geen toestemming om op zoek te gaan naar
de sporen van de homoseksuele dichter m
Reading Gaol, tenzi| hij zijn verzoek inkleedt
als een enquête over de situatie in de jeugdgevangenissen Wat Van der Plas koppig
weigert.
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Priester-dichter Guido Gezelle beleefde volgens Van der Plas zijn mooiste
dagen als leraar in het klein-seminarie van Roeselare.
De auteur volgt Wilde ook als balling in
Frankrijk, waar hij steeds op de vlucht moet
voor Engelse moraalridders die hem achtervolgen. In het Oostenrijkse dal van de Enns
bezoekt Van der Plas de benediktijner abdij
Admont, met de mooiste kloosterbiblioteek
ter wereld.
Terug in Engeland verwijlt hij in het plaatsje East Coker, het dorp uit het wereldberoemde gedicht van T.S. Eliot. Van der Plas
beschrijft vervolgens op een aangrijpende
wijze hoe Juliette Drouet zichzelf een leven
lang wegcijfert voor haar liefde voor Victor
Hugo. Schitterend is ook het verhaal over
Guido Gezelle in Roeselare. Daar beschrijft
de auteur het geluk van de priester-dichter
(vandaar de titel van de bundel), die er van
een Vlaamse dichterschool droomt, maar
zonder morren de gehoorzaamheid aan zijn
bisschop en oversten boven zijn eigen wensen plaatst als hij van het Klein-Seminarie
weggezonden wordt.
In Nederland bezoeken we samen met
Van der Plas de uitgeverij Kluitman, die
boeken vol jongensdromen als Pietje Bell en
Dik Trom publiceerde. Terug m Frankrijk
stapt de auteur het spookachtig en verlaten
huis waar Camille en Paul Claudel opgroeiden binnen. De literaire pelgrimages van Van
der Plas eindigen met een bezoek aan de
gevangenis van Mons, waar Paul Verlaine
verbleef, en met een zoektocht naar de
meester van de reisgidsen Karl Baedeker.
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MET NAIJVER
Met veel zin voor realiteit en een groot
inlevingsvermogen slaagt Van der Plas erin
om de lezer grote krisismomenten uit het
leven van beroemde literatoren te laten meebeleven. Met de ijdele Oscar Wilde die in z'n
gevangenisplunje op het perron door een
meute hipokrieten uit het Victoriaanse Engeland tot m de diepste vezels van zijn ziel
vernederd wordt.
Met Juliette Drouet die als maïtresse van
de grote Victor Hugo eerst diens vrouw, en
later diens talloze amoereuze escapades
duldt en aanvaardt, omdat ze het als haar
taak en zending beschouwt om de beroemdheid te dienen en lief te hebben. Met Van der
Plas zelf die zich plots, en met naijver
realizeert dat in de klas van Gezelle beroemde gedichten, nu onderdeel van elke bloemlezing, (...), zou men kunnen zeggen, ,,in
première" (gingen) voor de banken van vijfdeklassers op een kleinseminarie.
(pdj)

— Nu moet ik zijn geluk beschrijven. Literaire
pelgrimages. Michel Van der Plas. Uitg. Anthos/Lannoo, Tielt, 1991, 192 biz, 565 fr.

MUZIEK

MOZART IN
ANTWERPEN
Willem J Kennis, zangmeester van ae
Onze-Lieve-Vrouwkathedraal te Antwerpen,
komponeerde in de 19de eeuw briljante variaties op het geniale werk van Wolfgang
Amadeus
De inspiratie van deze religieuze werken,
die in de kathedraal werden uitgevoerd,
haalde Kennis uit het profane werk van
Mozart Dat past volkomen m de tijdgeest
na de Franse Revolutie overheerste het wereldlijke muziekleven volledig de religieuze
muziek Kort nadien greep de kerkelijke
overheid m Te frivool, luidde het oordeel
De komposities van de opname Mozart in
Antwerpen, Variaties door Willem J Kennis,
bezitten alle kenmerken van Mozarts schitterende meesterwerken De muziek vertedert
en ontroert, maar is ook heel natuurlijk en
gracieus, en dikwijls bijzonder ekspressief
Feestelijke muziek, uitgevoed con brio
Onder leiding van Patrick Peire brengen
het Collegium Instrumentale Brugense en de
Capella Brugensis (voorheen het Westvlaams Vocaal Ensemble) opnieuw een
prachtige en uiterst krachtige vertolking Bij
Davidsfonds/Eufoda gaven ze in de reeks
krchief al de CD Kapelmeesters in Brussel
uit Deze opname werd bijzonder entoesiast
onthaald
— Mozart in Antwerpen, Variaties door Willem J.
Kennis door Collegium Instrumentale Brugense
en Capella Brugensis. CD (65 minuten DDD)
uitgegeven bi| Davidsfonds/Eufoda.
ADVERTENTIE

GOLDEN SPAARBOEKJE

M

OP ZICHT
IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

uw gppelljg ^^oor de dorsl

fW

EEN WESTVLAAMSE
BLANKEMAN IN BRUSSEL
(vervolg van biz 7)

instrument met in een boog gespannen snaren Daarbij delen, zoals gebruikelijk, de
Mauretaanse vrouwen de slagen uit Dimi's
dichters trommelen de kadans en gaan op in
ongeremde dansen, alsof ze het houterig
Europees publiek in de zaal vergeten zijn Dit
IS gratie, opwinding en erotiek op een koude
winteravond In de schoenen van je buur
hoor je de schurende woestijnwindi"

De CD-sIngel van Willem Vermandere met
daarop twee liedjes „Bange Blankeman"
en „De Vluchteling"is uitgegeven bij Polygram. Het plaatje is gerealiseerd met de
steun van de Koning Boudewijnstichtmg
en Het Koninklijk commissariaat voor het
Migrantenbeleid.
ADVERTENTIE

• Toeval of niet, deze AB-produktle komt
vlak na een hallucinante verkiezingsuitslag? Gaat de Ancienne Belgique nu mee
op de barrlkaden staan voor een verdraagzaam Vlaanderen?
,,Het IS zeker met de bedoeling van Willem
Vermandere, en ook met de onze om politiek
te gaan militeren Politieke oplossingen zoeken voor het migranten-en vluchtelingenprobleem IS een zaak voor de beleidsmensen
Sommige persmensen hebben wel geprobeerd om Willem politieke verklaringen in de
mond te leggen, maar dat is met gelukt "
• Waren dit nu twee eksklusieve voorstellingen of komt het grote publiek straks
nog aan z'n trekken?
,,Het zal wel nog een hele tijd duren
voordat zich zulk een gelegenheid tot samenwerking nog eens voordoet De aanwezigen waren dus bevoorrechte getuigen van
een eenmalig multikultureel koncert'"
(ts)
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SPORT

HET EINDE VAN DE RIT?

H

ET ECC-tennistornooi heeft
nooit echt in de markt gelegen
bij de ware tennisliefhebbers. Er
vielen nooit ATP-punten te verdienen, het deelnemersveld
w^erd bijeengekocht en had precies daarom jaar na jaar met
veel late forfaits af te rekenen,
het evenement werd vooral in de
beginjaren met barnumreklame
tot een niet te missen ,,social
event" opgeklopt.

Bovendien kwam de organisatie voor enkele jaren ook nog in opspraak omwille van
vermeende belastingfraude. Het leek ons het
zootje wel. Antwerpen liep desondanks
storm voor het ECC. Of tenminste: daar
geleek het op. De zitplaatsen werden massaal naar de milde sponsors toegeschoven
en daardoor geraakte meer dan één Jan met
de pet de tennistempel binnen.

GOUDMIJN
De jongste jaren zat er echter sleet op de
formule. De sponsors verdrongen elkaar niet
meer op de stoep en de televisie nam almaar
meer gas terug. Niet iedereen speelde de
komedie nog langer mee. Dat laatste dreigt
nu zwaar op te breken. De cirkel, die fataal
naar de ondergang moet leiden, schijnt gesloten en voorlopig ziet niemand m hoe hij
kan worden doorbroken.
De tennisspelers zelf treuren er niet om.
De manier waarop zij het tornooi in de
voorbije jaren bejegenden loog er niet om.
Eens de startpremie opgestreken konden zij
zich meestal niet gauw genoeg uit de voeten
maken. Wat Leconte en Forget er vonge
week van bakten zou iedere zichzelf respekterende sportbond tot schorsingen en/of
straffen inspireren maar vermits het in Antwerpen een onofficieel tornooi betreft kan
hierover zelfs niet worden nagedacht.
De vraag rijst waar het met het ECC naar
toe moet. Voor ons staat het vast dat de
organisatoren de strijd om de diamanten
rakket voor ,,hun goudmijn" hebben genomen. Jarenlang konden zij alles en iedereen
voor hun wagen spannen. Wie vragen durfde
stellen — ons weekblad bijvoorbeeld — werd
scheef bekeken. ,,Niet meespelen" scheen
onwelvoeglijk. Maar de tijd bracht de onvermijdelijke erosie met zich en bovendien ontmaskert de sport op termijn altijd de onoprechtheid en het ECC was, is en zal altijd een
onecht evenement blijven. De jongste, op
zichzelf spijtige ontwikkelingen, hebben dat
nog eens genadeloos beklemtoond
Waarmee we terugkeren naar hel echte
tennisgebeuren. Frankrijk won voor twee
weken de Daviscup en dit gaf aanleiding tot
histensche en op zichzelf beschamende
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Antklimaks in het Sportpaleis: Boris Becker meldde zich ziek voor de ECCfinale. De ontgoochelde toeschouwers kregen ter vervanging een demonstratiewedstrijdje tussen finalist Krickstein en de 16-jarige winnaar van het
juniorentornooi Van Scheppingen.
(foto VUM)
vreugdetaferelen. Bij de minste gelegenheid
ontaardt het Franse staatsnationalisme,
waar nooit openlijk wordt over gesproken
maar wat in een sportarena altijd en overal
voelbaar aanwezig is, in bijna onbegrijpelijk
chauvinisme. De slotfase van het duel Forget-Sampras verdient ingelijst te worden om
in opvoedingsinstituten als afschrikwekkend

Het tiende ECC-tennistornooi
eindige met een onwaarschijnlijke antifdimaks. De finale, die
op zichzelf al niet veel voorstelde, werd doodgewoon niet gespeeld omdat Boris Becker
zich in ekstremis ziek afmeldde. Daarmee mocht de vraag
worden gesteld naar de toekomst van dit „buitengaats"
gebeuren.
voorbeeld aan de jeugd te worden voorgehouden. Dat had met sport mets meer vandoen. Histerie en massawaanzin waar in de
sport geen plaats mag voor zijn!

KROKODILLENTRANEN...
Waarmee we niet willen zeggen dat Henri
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Leconte en Guy Forget, gesteund door
ploegkapitein Yannick Noah, hun toch wel
ophefmakende zege niet verdienden. Daar
niet van. Leconte, een toch wel zeer origineel
talent, stond op uit de doden. Vergat zijn zere
rug en tenniste in enkel- en dubbelspel met
de allures van een potentiële wereldkampioen. Guy Forget klom in de beslissende
strijd met Sampras naar een onmogelijke
piek. De anti-vedette tenniste schijnbaar gehypnotiseerd ongenaakbaar. Hij ging na de
laatste bal languit tegen de grond. Zijn vermoeide benen konden de vreugde met dragen. Hij liep daarna met ontbloot bovenlijf
een ereronde. De ,,Saga Africa", geïnspireerd door kapitein Noah, werd er bijgesleurd. In soortgelijke omstandigheden zijn
Fransen met te evenaren.
Hoog in de tribunes zaten musketiers die
voor vijftig jaar dezelfde stunt verwezenlijkten. Jean Borotra, drieënnegentig om precies te zijn, zat glimlachten onbegrijpend toe
te kijken. In zijn tijd was tennis nog een sport
voor nette heren die wanneer het echt met
anders kon, verontschuldigend kuchten. De
tijden zijn inderdaad veranderd. Want ook
dat is Frankrijk: bij elke gelegenheid worden
de helden van toen opnieuw ten tonele
gevoerd. Borotra, Lacoste — ja, die van de
shirtjes met die krokodil er op —, Cochet en
Brugnon: de musketiers van de jaren twintig
werden levend of dood mee in de hulde
betrokken. Vreemd volkje
Flandrien

SPORT

HET LAND VAN BELOFE
De Verenigde Staten zijn voor de Rode
Duivels het land van belofte. De loting van de
kwalifikatiereeksen voor de wereldbeker
1994 verliep gunstig voor de Rode Duivels,
Tsjechoslowakije, Roemenië, Wales, Cyprus
en Far Oer-eilanden. Het had erger, veel
erger kunnen zijn.
Vermits er twee van de zes landen door
mogen naar het slottornooi zal er veel moeten misgaan om de ploeg van Paul Van
Himst thuis te houden.

NET NIEUW
Ons voetbal maakte in New York geen
slechte beurt. De Uefa heeft het Heizelproces nog wel niet verteerd maar logischerwijze mag men veronderstellen dat ,,het ergste" voor ons voetbal nu wel voorbij zal zijn.
België mag voorlopig geen Europese finales
meer organiseren maar daar is niemand
rouwig om. De nog steeds overeind staande
dreigementen van de Uefa om het Belgisch
grondgebied,,verboden terrein" te verklaren
voor internationale wedstrijden nemen we
met de nodige korrels zout. Na het lang
volgehouden roepen en schreeuwen vanuit
Bern en Zurich kon of wilde de Uefa zich na
de jongste (en definitieve) uitspraak van de
rechtbank geen deemoedige aftocht veroorloven. Maar ook in Zwitserland weet men
drommels goed dat in weinig landen strengere veiligheidsmaatregelen rond voetbalmatchen worden uitgevaardigd dan bij ons. De
bijna militaire machtsontplooiing rond wedstrijden van enig belang beginnen trouwens
een bedenkelijke en hinderlijke gewoonte te
worden. Het Heizeldrama heeft wel trauma's
nagelaten. Vandaar dat de waarschuwingen
en bedreigingen van de Uefa zwaar overtrokken overkomen.

tegenstanders deze keer niet onderschatten.
Wales is potentieel geen grootmacht. Veel
Britse wilskracht en toewijding maar weinig
echte aanleg. Op een paar sterke individualiteiten na. Maar van dat slag bezit België er
ook voldoende.
Tsjechoslowakije is geen poes om te aaien. Integendeel. De landgenoten van Vaclav
Havel werken aan een sportieve come-back
maar onze topspelers hebben positieve ervaringen met hun kollega's uit Praag en Bratislava. Bovendien staat ,,de exodus" voor de
deur. Het echte talent zal binnen de kortste
keren over Europa uitzwermen met alle gevolgen vandien. Tsjechoslowakije is wel
moeilijk maar niet onmogelijk.
Loopt het toch nog verkeerd dan is daar
geen been aan gebroken want we geloven
nooit dat de Roemeense nationale ploeg zich
op korte termijn kan herstellen van de chaos
waarin het land en de sport van de revolutie
zijn terechtgekomen. Op de keeper beschouwd zijn de Roemenen geduchte tegenstanders. Getalenteerd, gedisciplineerd en
taktisch geschoold. Maar die sportieve deugden werden vooral tijdens ,,het vervloekte
regime" ontwikkeld en zijn sinds de grote
veranderingen binnenlands totaal verloren
gegaan. Wie in Roemenië behoorlijk tegen

de bal kon trappen nam trouwens de wijk
naar het buitenland en verdient vandaag
harde westerse valuta. Voor Boekarest wensen Hagi, Popescu, Rednic, Lacatus en Rodiciou zich voorlopig niet meer in het zweet
te lopen en dat is koren op de molen van Paul
Van Himst.

MAKKIE?
Blijven nog Cyprus en de Far Oer maar
daar kan zelfs een selektie van het Brussels
korporatief Verbond tegen winnen Jaja, we
weten heus wel dat de Far Oer ooit Oostenrijk versloegen en dat Cyprus met alle wedstrijden uit zijn bestaan heeft verloren maar
wie ernstig blijft kan deze ploegen onmogelijk als ernstige tegenstanders inschatten.
Eigenlijk lagen de kaarten nooit beter en
kan en mag de kwalifikatie voor Amerika '94
dan ook niet worden mislopen.
De meeste van onze internationalen hebben recentelijk trouwens voldoende Europese ervaring opgedaan om hun talenten sportief en financieel in het wereldbekertornooi te
kunnen verzilveren De geveinsde onrust
van coach Van Himst komt bijgevolg ongeloofwaardig over.

In dat licht moeten ook de scherpe reakties
van Louis Tobback worden geïnterpreteerd.
Als vertegenwoordiger van de rechtsstaat
had de minister van Binnenlandse Zaken
inderdaad reden tot spreken. Het kan niet
dat een sportbond zichzelf boven en buiten
de wet meent te mogen stellen en daarmee
uit. Dit soort,,afwijkingen" kwam bij voetbalbonden trouwens al vaker voor. Het was op
zichzelf niet nieuw.
Puur sportief skoorde dit land goed in New
York. Zonder ongelukken zijn de Rode Duivels in 1994 van de partij in de Verenigde
Staten. Als reekshoofd kon er bij de loting
trouwens maar weinig verkeerd gaan. Bovendien werden veel moeilijker tegenstanders (Nederland, Schotland, Ierland, Portugal, Zweden, Bulgarije en Turkije) ontweken.
Falen mag dus niet.
Waarop we ons optimisme dan baseren?
We gaan er vanuit dat Wales onze internationalen geen tweede maal zal kunnen verrassen. In Cardiff zullen de Rode Duivels hun

\i t r R

België lootte gunstig voor de Wereldbeker voetbal van 1994. Op de foto FIFAsekretaris-generaal Blatter en de voorzitter van hetOrganizatiekomitee van de
Wereldbeker Neuberger.
(foto VUM)
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MENGELWERK

HERSENBREKERh

1
3

OPGAVE 113
HORIZONTAAL
3. In de koelste ruimte van het huis blijkt
toch een vuur te branden (11)
8. Telkens opnieuw zijn zulke mededelingen te lezen en te beluisteren (13)
9. In die gebieden worden ondeugende
dingen uitgespookt (7)
10. Elke keer weer (7)
12. Ongelijk (4)
13. Franse groenten? (8)
16. Bloem op het trottoir (14)
17 Dooreen gegooide dieren vormen boeken van groot formaat (9)
19. Stevig gebouwd manspersoon die zich
met lichamelijke in- en ontspanning bezighoudt (10)
20. Hard of zacht, een stoot blijft het (3)

8

9

12

16

2
4

5

6

1 • ^ • •
LH^H • •
1
•
•
1 • ^

1
10

1
13

14

15

1 ^

^

17

VERTIKAAL
1. Van datgene waarmee een trekdier
zwaait, wordt een smakelijk gerecht bereid (14)
2. Lichamelijke toestand (6)
4. De rode haan zeker? (13)
5. Met tegenzin of met, op 24 november
moesten zij hun plicht vervullen (7)
6. Helder en zeker met zwaar (5)
7. 't Houdt op bi] de Duitsers (4)
11. Te hoog (6)
14. Dit geldt voor werk waarvan je op den
duur uitgeput raakt (9)
15. Een tweede bestaat er met (4)
18. Duurt maar een moment, daarna is het
oud (6)

19

11

18

1 ^

•
20

SATERDAG

•
Maxonwellvoeglijk
EG kaastreert Camenbert

OPLOSSING OPGAVE 111

VS-senator in opspraak,
we kenne die soort!
•
Benefiet voor Kroatië
met Toni Servi!

Horizontaal: 3. geruit; 5. gewei; 7.
nijd; 8. kunstijs; 9. rol; 10. damesmaten; 11. geruchten; 14. luilak; 15. dwepen; 17. kaatser; 18. keerzijde.

• * •

Vertikaal: 1. egoïstisch; 2. brandstapel; 4. iedereen; 5. gekodeerd; 6.
wandmeubel; 12. nuchter; 13. Baasrode; 16. naapen.

De adel juicht!
Astrid kreeg blauwe zone
•
Verhofstadt mag nu de
Grootjans uithangen
•

Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 113 ten
laatste dinsdag 24 december op de
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000
Brussel.
Maria Jenehenne uit de Baselstraat
146 in 9150 Kruibeke wint een boekenpakket want haar gele briefkaart
met de )ulste oplossing van opgave
112 werd door een onschuldige kinderhand uit de talrijke inzendingen
getrokken.
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Wil de drukker nog even wachten met
de nieuwe landkaart van de USSR
*
Verhofstadt van onder het Laken
•
AHASVERUS
„Sovjetunie dood", las Ahasverus
R.I.P.pedegorbie
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Alma-eten duurder
gepeperde rekening
•
Agaiev ziet nu nog groener...

DE RAKETMAN
Af en toe sta je toch verbaasd te kijken
naar de uitstoot van de Disneystudios, die
met hun Touchstone-maatschappij de meeste wereldhits van de jongste tijd skoorden,
maar nu en dan ook iets aan die goeie ouwe
Disneystudio overlaten. Zoals het maken van
tekenfilms. Zoals het maken van een goeie
jeugdfilm. En dan niet in het genre wat de
achterlijke tiener als het nee plus ultra ziet.
Je had het wonderlijk mooie The journey
of Natty Gann, nu heb je het werkelijk
schitterende avontuur van The Rocketeer,
een winnaar over de hele lijn.

STRIPFIGUUR
The Rocketeer speelt zich af in Los Angeles, waarvan Hollywoodland, later Hollywood, een deel is.
We zijn de tweede helft van de jaren dertig.
Piloten worden nog steeds een beetje als
helden beschouwd. Nazispionnen hebben
overal hun oor te luisteren gelegd. Met de
nodige speciale effekten, met een grote
knipoog naar hetgeen in Dick Tracy werd
verwezenlijkt, wordt dit erg kunstmatige wereldje weergegeven. Maar het was niet zo
moeilijk, want tekenaar Dave Stevens, die in
1981 het oorspronkelijke stripverhaal van
deze film liet verschijnen, heeft zijn tekeningen met skrupuleuze nauwkeurigheid getekend.
Gelukkig koos de filmmaatschappij diverse nieuwkomers om de hoofdrollen te vertolken. Niet Tom Cruise of Don Johnson wor-

den de helden, maar het verhaal,, dat op
zichzelf weinig of niets nieuws brengt,
gt, maar
van al die ouwe koek zulke heerlijke pudding
weet te maken, dat het op een slagroomtaart
)omtaart
lijkt.

HOWARD HUGHES
tuntvlieDe openingsscène biedt ons een stuntvlieimobelh
ger, Cliff Secord (nieuwkomer BUI Campbell)
waar hij
hi
die een nieuw toestel uitprobeert, waar
ieamee
later mee wil deelnemen aan een vliegmee'uid met
met
ting. Beneden zien we een auto gevuld
de goeigoeigangsters achtervolgd worden door de
jeivliegen, bij de schietpartij wordt het modelvliegop volgt
tuig geraakt. In de commotie die daarop
volgt

ADVERTENTIE

slaagt een gangster er in het gestolen,,ding"
dat de politie erg dringend terug wil, te
verbergen. Dat ding blijkt een raketpak te zijn
en werd ontwikkeld door niemand minder
dan Howard Hughes, de geheimzinnige industriële filmmagnaat. ,,Het" valt uiteraard
in handen van Secord. Maar de nazispion
Neville Sinclair {Timothy Dalton), een gevierde filmster die erg herinnert aan Errol Flynn
~ "^'^ volgens zijn biograaf Charles Higham
^^'"^ verdacht van nazipraktijken — ver"®®'^* '^"9^ ^^^ ''^^J^ ^^" Secord, de mooie
^*^'''®' ^ ^ " " ^ ^'^"^^ (Jennifer Connelly), dat
^^^ raketpak in diens handen is.
'^'J zendt een stel gangsters achter Secord
^^^ °'^'^S'' leiding van Eddie Valentine (Paul
Sorvino), terwijl hijzelf bedenkt dat hij Secord
wel uit zijn tent kan lokken door diens liefje te
kidnappen.

SUPERMAN
Kunstmeubelen

'l*t*

-*mm-

KUNSTMEUBELEN
Meubelen mei charme en Mijl uil eii>en alelier
Meubelen op maal - De immixte merkineubelen II. t./.. libenit.
Kovel. Decors de l'roriuce, Camille & I ence. (irange. e.a.
'/.ilmeiibeten
J. Koelie, .lori. e.a.
(irole keus Tibelaanse Doc-lapijlen
Hlanklioulen meubelen, oud en nieuw.
dekoraliearlikelen. lerracolla. droof-bloemen. Iiuwclijkslijslen.

Regenen 105, SCHOONAARDE - Bevrijdingslaan I35A, APPELS
(Steenweg Wetteren-Dendennonde)
ledere diifi open lol 19 u.. donderdag geslolen
weekend: 14 lol IH u.

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

Secord heeft ondertussen op een erg humoristische manier ontdekt wat hij allemaal
vermag met het raketpak. Hij verschijnt er
mee op een luchtshow en is onmiddellijk het
neusje van de zalm, wanneer hij een piloot in
nood het leven redt. De druk op Cliff Secord
wordt verhoogd en het komt allemaal tot een
eindafrekening bij het Griffith Observatorium, terwijl de helden een gevecht op leven
en dood leveren aan boord van een Zeppelin
die boven de heuvels van Hollywood vliegt.
Dit is gewoon even leuk als de Indiana
Jones films en The jewel of the Nile, even
leuk als de boeken van Biggies, of de eeuwige bestsellers uit de Bob Eversserie, de
avonturengillers van Anthony Horowitz.
Té jonge kijkers zullen het hier en daar iets
moeilijker hebben, omdat er nogal wat wordt
afgepraat, maar vanaf 10 jaar lijkt dat geen
bezwaar meer te zijn en volwassenen en de
oma's en opa's zullen de vele knipoogjes
naar het Hollywood van die tijd waarschijnlijk
wel meepikken. Echt leuk.
Willem Sneer
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TELEVSE

ZATERDAG 14 DECEMBER
TV 1
11.00 Supermachten, dok. serie; 11.30 Het
grensgevoel, berichten over Europa; 12.00 Babel,
voor migranten; 15.30 Drukte op het kasteel, film;
17.05 De wasbeertjes en de verloren ster, Tekenfilmserie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05
Schoolslag, spelprogr.; 18.40 Vlaanderen vakantieland, toeristische infoserie; 19.20 Joker- en
lottotrekking; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 FC De Kampioenen, serie
20.35 De weduwemaker, TV-fiim
22.25 Kunstzaken
22.30 Sport op zaterdag
23.00 Vandaag
23.20 Hellraiser, film
BRT 2
20.00 Feesten aan het hof, vanuit plaeisen van
Ivlantua in Italië
VTM
15.30
Club,
17.00
prijs,
19.30
20.00
20.30
22.30
22.45
23.00
00.55

Hanna Barbera, tekenfilms; 16.20 Clip
verzoekkiips; 16.35 Lassie, gezinsserie;
Super 50; 18.00 Nieuws; 18.05 De juiste
spelprogr.; 19.00 Nieuws
Familieraad, spelprogr.
Blanco, spelprogr.
Cocoon: the return, film
Nieuws
VTM-Sport
Fast forward, film
Nieuws

Ned. 1
13.00 Nieuws; 15.35 Wijnwereld, Spaanse wijnen; 16.00 Nieuws, 16.05 Hollands dekor, literaire wandeling; 16.15 Heb ik iets gemist?, TVhoogtepunten, 17.00 Gophers, tekenfilmserie;
17.25 Brieven aan de Koningin, kinderwensen;
17.35 Ko de Boswachtershow, milieutnag.; 18.00
Boggle, woordspel; 18.30 Wildlife International,
natuurdok.; 19.00 Land in zicht, toer. mag.
19.30 Growing pains, serie
20.00 Nieuws
20.25 Sportverkiezing van het jaar, rechtstreeks
21.40 Jasperina In het Concertgebouw, show
22.10 Karel, praatshow
22.55 Jonge mensen special, koncert
23.43 Weekend Krimi: Tatort, TV-film
01.13 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 15.16 Met Witteman, diskussieprogr.k; 16.00 Nieuws; 16.08 Museumschatten;
16.17 De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie; 16.42 De kleine wijzer, kinderkwis; 17.07
De jongen van Andromeda, serie; 17.31 Man
over de vloer, serie; 18.00 Nieuws; 18.18 Vroege
vogels, natuurprogr.; 18.57 Lingo, woordspel;
19.27 Twaalf steden, dertien ongelukken, serie.
19.59 The Flying Doctors, serie
20.50 Zeg 'ns aaa, serie
21.19 Sonja op zaterdag, praatprogr.
22.14 Achter het nieuws, aktualiteiten
22.48 Twee voor twaalf, kwis
23.32 De schreeuw van de Leeuw, hoogtepunten
00.10 Allen nation, serie
Ned. 3
08.55 Nieuws; 16.40 Studio sport; 18.00 Nieuws;
18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal extra;
19.00 Voorbij de zeven zeeën, jeugdserie; 19.30
Het leven van een zak, dok.; 19.55 Zie zoo,
kortfilm; 20.00 Nieuws.
20.23 Kenmerk, aktualiteiten
20.55 De optimisten, dok. over krijgsgevangenschap
22.00 Nieuws
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ZONDAG 15 DECEMBER

MAANDAG 16 DECEMBER

TV 1
09.00 Samson; 10.00 Eucharistieviering; 11.00
De zevende dag, praatcafé; 13.15 Huizen kijken,
info; 13.30 Op zoek naar Mozart, jeugdfilm; 15.00
1 voor iedereen, familieprogr.; 17.30 Bassie en
Adriaan en de schatkaart, serie; 17.55 Nieuws;
18.00 Tik tak; 18.05 Plons; 18.10 Merlina, jeugdserie ; 18.30 Meester, hij begint weer, serie; 19.00
De Cosby show, serie, 19.30 Nieuws; 19.45
Sportweekend
20.30 Alfa — Papa — Tango, serie
21.15 Tijd voor Koen, klassieke muziek
21.35 De Pré historie, 1977
22.00 I.Q., kwis
22.35 Vandaag
22.55 Oorden van illusie, reisreportage

TV 1
14.30 Afrika, schooltelevisie; 15.00 Bouwstenen
van de chemie, schooltelevisie; 17.30 Mooi en
meedogenloos, serie; 17.55 Nieuws; 18.00 Tik
tak; 18.05 Plons; 18.10 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie; 18.35 Duupje, kinderanimatie, 18.40 Waar
is Pierre?, jeugdfilm; 19.03 Buren, serie; 19 25
Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 Zeg 'ns AAA, serie
20.30 Tien voor taal, taalstrijd
21.10 Tanamera, serie
22.00 Op de koop toe, konsumentenmag.
22.30 Kunstzaken
22.35 Vandaag
22.55 Uitzending door derden

VTM
12.00 Super 50; 13.00 Nieuws; 13.30 Murphy
Brown, serie; 14.00 Dynasty, serie, 14.45 Clip
Club; 14.55 The Concorde — Airpot '79, film;
16.50 The Bubbles, jeugdsene; 17.00 De kinderakademie, jong talent; 17.50 VTM-Sport; 18.00
Nieuws; 18.05 Mimi, praatshow; 19.00 Nieuws.
19.30 Familieraad, spelprogr.
20.00 Walters verjaardagsshow
21.30 Ramona, serie
22.00 Nieuws
22.20 De sportshow
23.25 Wild, wild world of animals, zomer in
Alaska
23.50 Nieuws

TV 2
18.55
sie.
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00

Ned. 1
11.00 Eucharistieviering; 13.00 Nieuws; 14 40
Wijnwereld, Spaanse wijnen; 15.00 Waar blijf je
anders?, diskussie; 15.35 Spoorloos; 16.00
Nieuws; 16 07 Hersens op hol, tranen van de
krokodil; 17 00 Anna, jeugdserie; 17.55 Spoorloos; 18.00 Boggle, woordspel; 18 25 Nummer
28, zelfstandig wonen; 18.55 Tom en Jerry, tekenfilm; 19.00 Perfect strangers, serie; 19.25 Waku
Waku, spelshow.
20.00 Nieuws
20.12 Spoorloos
21.10 Brandpunt, aktualiteiten
21.50 Inspector Morse, misdaadserie
22.45 Kruispunt
23.25 Jam Timman wordt veertig, portret
Ned.

2

09.00 Dag mr. de Koekepeer; 09.25 Bump; 09.30
Argo; 09.40 Het sprookjeshuis; 09.50 Optima
forma, kerstmis; 10.00 Geldkoorts; 10.15 De
Grote Laura & Lena Fhijnbeenshow; 10.30 Zakken, vuil-vertelling; 11.00 Reiziger in muziek;
12.00 Voetbal plus; 12.46 De Vara Matinee; 18.00
Nieuws; 18.05 Paul Haenen vijf over zes, kultureel-humoristisch; 18.40 Jongens van de Witt;
19.00 The wonder years, serie; 19.25 Onrust!,
subkultureel mag.; 20.00 Nieuws.
20.10 Keek op de week, satire
20.32 Gemengde gevoelens, diskussies
21.22 We zijn weer thuis, serie
21.52 Prima Vista, mag.
Ned. 3
08.55 Nieuws; 10.00 Jaouaz, voor Marokkanen;
10.30 Aktuel, voor Turken; 11.00 Sollicitatieclubs
allochtonen; 11 30 Omroep Fryslan; 12.00 Het
Capitool; 13.00 Logistiek; 13.30 Schoolse zaken; 14.00 Integraal management; 14.30 Mozart
in Nederland, dok.; 15 20 Studio sport; 18.30
Sesamstraat; 18.45 Studio sport; 20.00 Nieuws.
20.10 Het groot dictee van de Nederlandse taal,
taaiwedstrijd
22.00 Nieuws
22.05 De dikke man, TV-spel
22.38 De literatuurmachine, lit. mag.
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Nieuws; 19.00 TV Tam Tam, schoolteleviGrensstad, westernserie
Uitzending door derden
Taal en Kommunikatie, zelfstandige zaak
Nieuws
Mystiek pizza, film

VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekkiips; 17 00 Webster,
gezinsserie; 17.30 Home and away, serie; 18.00
Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van
Fortuin.
20.00 Videodinges, gekke videoklips
20.30 MacGyver, serie
21.30 De vraag van 1.000.000, spelprogr.
22.00 Nieuws
22.30 Vroemtuigen, automag.
23.00 Highway to heaven, serie
23.50 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Kanaal 1,
middagmag.; 17.03 Winnie de Pooh, tekenfilmserie; 17.30 Ereprijs 17, bijzondere verhalen; 17.59
Boggle, woordspel; 18.28 NCRV sport op 1 ; 18.59
Blik op de weg, verkeersmag.; 19.29 Cosby
show, serie; 20.00 Nieuws.
20.26 Ted's Familiespelshow, spelprogr.
21.32 Hier en nu, aktualiteiten
22.11 Jostiband, hoogtepunten jubileumkoncert
22.55 Cheers, serie
23.21 Kijk op Kerst, schilderen
23.31 Nieuws
Ned.

2

13.00 Nieuws; 15.15 After school special, jeugdfilm; 16 10 Santa Barbara, serie; 16.55 Voyager,
dok. sene; 17.450Bouli, tekenfilm, 18.00 Nieuws;
18.20 Go travel magazine; 18.40 Countdown,
pop; 19.20 Annie Schilder's droomreis naar Indonesië, muziekspecial; 19.55 Married with children, serie.
20.25 Dynasty: the reunion, 2-delige TV-film (1)
21.55 Nieuwslijn, aktualiteiten
22.20 Veronica film & video
22.50 RUR, praatshow
23.30 Erotika, erotisch mag.
Ned. 3
08.55 Nieuws; 16.40 Teleac; 18 00 Nieuws;
18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 1845
Het klokhuis; 19.00 Teleac; 20 00 Nieuws.
20.25 Ischa, praatprogr.
21.00 Yoy, jongerenmag. over Uiteriijk
21.25 Graven voor de farao, dok.
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport journaal
22.30 NOS-Laat

TELEVISIE

DINSDAG 17 DECEMBER

WOENSDAG 18 DECEMBER

DONDERDAG 19DECEMBER

TV 1

TV 1

TV 1

14 30 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 15 00
Frans, schooltelevisie, 17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Liegebeest, kindermag , 1 8 20 Het station, kindermag , 18 35 De kampioen, jeugdserie, 19 03
Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Toon 75, huldebetoon
22 00 Het ei van Christoffels, reportage
22 30 Kunstzaken
22 35 Vandaag
22 55 Toen Italië nog zong, dok

15 55 Schoolslag, spelprogr , 16 30 Samson, kmderprogr , 1 7 30 Mooi en meedogenloos, serie,
17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10
De snorkels, tekenfilmserie, 18 SODuupje, kinderanimatie, 18 35 De woudlopers, jeugdsene, 19 03
Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Schwarzwaldklinik, ziekenhuisserie
21 30 Lava, humor
22 00 Over m'n lijf: schokkend nieuws, info
22 40 Vandaag
23 00 Edgard Briggs, gehelmagent, serie

TV 2

TV 2

18 55 Nieuws; 19 00 Paris et ses environs,
schooltelevisie, 19 30 Grensstad, westernserie
20 00 Uitzending door derden
20 30 Toppen van Atlantis, dok
21 30 Nieuws
22 00 Two moon junction, film

18 55
huis,
19 30
20 00
21 30

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 Prikballon, kleutermag ,
18 25 Kinderen voor kinderen-dip; 18 30 Duupje, 18 35 De mysterieuze Steden van Goud,
tekenfilmsene; 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Schwarzwaldklinik, 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

VTM

15 30 Dallas, serie, 16 20 Clip Club, verzoekklips,
16 30 Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr,
18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30
Waagstuk, spelprogr ,19 00 Nieuws; 19 30 Rad
van fortuin.
20 00 Dierenplezler, spelprogr
20 30 Magnum P.I., detektiveserie
21 30 Empty nest, komische serie
22 00 Nieuws
22 30 HUI Street Blues, politieserie
23 20 VTM-Sport
23 50 Nieuws

15 30 Dallas, serie, 16 15 Santa Barbara, serie,
16 40 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster,
gezmsserie, 17 30 Home and away, serie, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van
fortuin.
20 00 Luc, praatprogr
21 00 Medisch Centrum West, serie
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, nieuwssmag
23 15 Soap, serie
23 40 Nieuws
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 15
Christenen in Singapore, reportage, 13 00
Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 08 Hef kleine huis op
de prairie, serie, 17 00 Ik ben Beniamin Ben,
poppenprogr , 17 30 Tijdsein 1, aktualiteiten,
18 10 De kleine erfgenaam, serie 18 35 Blackout, woordspelletje, 19 04 Op weg naar Avonlea,
serie, 19 50 Even voor achten, portret, 20 00
Nieuws.
20 25 Overleven in de natuur, dok
21 20 Tijdsein II, aktualiteiten
21 54 De zware jongens van Mother York, dok
22 25 Een wereld van verschil, religieus praatprogr
23 45 Antenne: Wahrheit macht frei, dok
Ned. 2
13 00 Nieuws, 17 13 Alfred J. Kwak is terug,
laatste ekstra lange aflevering, 18 00 Nieuws;
1816 Daar komen de schutters, serie, 18 49
Lingo, woordspel, 19 20 Geef nooit op, familieprogr
20 13 Gala Toon 75, galavoorstelling
21 29 In voor- en tegenspoed, komische reeks
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 35 Wings, komische sene
23 03 Met Witteman, diksussieprogr
23 50 Museumschatten
Ned. 3
08 55 Nieuws; 11 30 Nieuws uit de natuur, 16 25
Teleac, voorlichting, 18 00 Nieuws, 18 15 Sesamstraat , 18 30 Jeugdjoernaal, 18 45 Het klokhuis,
19 00 Winti, een Surinaamse godsdienst in Nederland, dok , 19 30 Het gezicht van Nederland,
Hilversum, 19 45 Vogels kijken, dok; 20 00
Nieuws.
20 25 Suite 215, serie
20 59 Jansen en Co, muzikale praatshow
21 45 100 Meesterwerken, Groep aan trapleuning

22 00 Nieuws

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

VTM

Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 35 Professor Poopsnaggle,
jeugdsene, 16 00 Nieuws, 16 07 Tom en Jerry,
tekenfilm, 16 20 Disneyclub; 17 45 Man en paard,
schaaktweekwamp, 18 00 Boggle, woordspel,
18 30 Natuur in eigen land, dok , 19 05 Voor de
leeuwen, diamantslijper, 20 00 Nieuws
20 28 Put on by cunning, misdaadfilm
22 10 Megabrein, kwis
22 50 Reporter, aktualiteiten
23 25 Mancuso FBI, serie
00 10 Adventsoverweging
00 20 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 13 30 Dieren in het wild, dok ,
13 53 The making of Carmen on Ice, achter de
schermen, 14 18 Van 8 tot 80 matinee: Verdwaald in Londen, TV-film, 16 00 Nieuws, 16 08
Bekijk het maar, kinderprogr , 17 12 Santa Barbara, serie, 18 00 Nieuws; 18 20 Popformule Plus,
pop, 19 00 Wetenswaardigheden met Wubbo
Ockels, populaire wetenschap, 19 30 Per wanneer kunt u beginnen, informatief spelprogr
20 20 Tros Trivlant, spelprogr
21 29 De TV dokter
21 30 Ojevaarsjo, kinderprogr voor volwassenen
22 15 Tros aktua in bedrijf, info
22 45 Éénmaal andermaal, veilingprogr
23 38 Top cops, dramaserie
00 25 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws, 18 00 Nieuws ,18 15 Sesamstraat;
18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 19 00
Huize Krankjorum, jeugdsene, 19 21 Van gewest
tot gewest, regionaal nieuws, 19 54 Politieke
partijen; 20 00 Nieuws
20 20 Stichting Socutera
20 30 Studio sport

22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat
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TV 2
18 55
visie,
20 00
20 25
21 30
22 00

Nieuws; 19 00 Aardrijkskunde, schooltele19 30 Grensstad, westernserie,
De nieuwsjongens, sene
Stijl, antiekmag
Nieuws
Hemel en hel, film

VTM
15 30 Dallas, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club, verzoekklips, 17 00 Webster,
gezinssene, 17 30 Home and away, sene, 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, sene

22 00 Nieuws
22 30 Star, filmmag
23 15 Miami Vice, sene
00 05 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Studio Trappelzak, 16 30 Avro Service Salon, 17 30 Wordt
vervolgd, fekenfilmprogr , 17 53 Een nieuwe jas,
liedje, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 Forza!,
jongerenmag , 19 00 De hoogste versnelling, automag , 19 30 Villa Borghese, sene, 20 00
Nieuws
20 25 L.A. Law, sene
21 20 Avro televizier, aktualiteiten
22 00 Tussen kunst en kitsch, antiekmag
22 50 Medialand, satire
23 18 Hollands decor, literaire wandeling
23 30 Opium-special, kunst
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 30 After school special, edukatief progr ,16 15 Santa Barbara, sene, 17 00 Van
kruk tot crack, schaatskursus, 17 35 Starstreet,
tekenfilmsene, 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00
Nieuws, 18 20 B.O.O.S., kinderprogr , 18 50 Top
40, 19 20 Veronica sport
19 50 Empty nest, sene
20 15 Tour of duty, sene
21 05 Nieuwsli|n, aktualiteiten
21 30 In de Vlaamsche Pot, sene
22 00 Artsen zonder grenzen, dok sene
22 50 Take off, dramasene
23 20 Stop de persen, mediaprogr
23 50 Twilight zone, sene
Ned. 3
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis;
19 00 Binnenland, aktueel mag , 19 30 Monopolie, sene, 20 00 Nieuws
20 25 Krokodillen in Amsterdam, TV-film
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS laat
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 20 DECEMBER
TV 1
14.30 Aardrijkskunde, 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 TV1- 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 Kroniel(en, l=amillekronleken
22.30 Vandaag
22.50 Tijd is Geid
23.00 Vijand van de vijand, serie
TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 De mens en het water,
schooltelevisie; 19 30 Grensstad, westernserie.
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. Info
20.35 Kijk uitl, verkeerstlps
20.40 Wij steden in Korea, dok.
21.30 Nieuws
22.00 Première film & video, filminfo
22.30 Het Marialeven, oratorium
VTM
15.30 Dallas, serie; 16.20 Santa Barbara, serie;
16.45 Clip Club, verzoekkiips; 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 Fire: Trapped on the 37th floor, TV-film
22.40 Nieuws
23.10 Boys, the music, filmmuziek Boys
00.00 Carson's law, serie
Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Vivaldi koncerten, registratie; 16.25 Drempels weg special,
dok.; 16.56 De roze panter, tekenfilm; 17.06
Tekenfilmfestivai; 17.30 Woef, serie; 18.01 Boggle, woordspel; 18.30 Colombine-concert; 19.29
Dinges, spelprogr.
20.00 Nieuws
20.26 Maak dat de kat wijs, spelprogr
21.12 Rondom tien, diskussleprogr.
22 03 Jessica Fletcher, misdaadserie
22.51 Dokument: een tweede leven, dok.
23.36 Miniatuur
23.41 Nieuws
Ned. 2
13.00 Nieuws; 13.30 Carmen on ice, opera op het
Ijs; 14.45 Sterrennacht, alds-benefietvoorstelling,
16.00 Nieuws; 16.05 Muziek uit duizenden, Oostenrijk, 16.44 Het geheim van de Zwarte Draak,
serie; 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; 19.27 Over mijn lijf, met de
mond vol tanden.
20 00 Candid Camera, verborgen kamera
20.25 De leukste thuis, video's van kijkers
20.53 Medisch Centrum West, serie
21.53 Crime time, misdaadmag.
22 33 Hij ten zij, dok transseksuelen
23.30 Dead and buried, film
Ned. 3
08.55 Nieuws; 11.00 Schooltelevisie; 18.00
Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaai; 18.40 Het klokhuis, 19.00 Wat doe jij nou?,
kwis; 19.30 Monopolie, serie; 19.54 Politieke
partijen; 20 00 Nieuws.
20.25 Friso Kramer, industrieel vormgever, portret
21.20 Regisseur/Akteur Peter Oosthoek, dok
22.00 Nieuws
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Michael Delorenzo waarschuwt alle nieuwkomers zich niet met zijn
zaken te bemoeien in Fast Forward. Zaterdag 14 december op VTM om
23u.
ZATERDAG 14 DECEMBER

FAST FORWARD
Breakdance-film van Sidney Poitier uit
1985, met muziek van Tom Scott en Jack
Hayes. Acht ambitieuze jonge dansers
verlaten hun dorp in Ohio om deel te
nemen aan een danswedstrijd in New
York. (VTM, om 23u.)

ZONDAG 15 DECEMBER

THE CONCORDE AIRPORT 7 9
Amerik. rampenfilm uit 1979 met Alain
Delon, Susan Blakely, Sylvia Kristel en
Robert Wagner. De Concorde is met een
heterogene groep passagiers op weg van
New York naar Moskou. Uiteraard wil
iemand het toestel opblazen... (VTM, om
14U.55)

MAANDAG 16 DECEMBER

MYSTIC PIZZA
Uitstekende debuutfilm van Donald Petrie (1989) waarin op een leuke wijze het
weinig denderende verhaal verteld wordt
van drie jonge vrouwen in een provinciaal
badstadje. Met prachtige rollen van Julia
Roberts, Lili Taylor en vooral Annabeth
Gish. (TV2, om 22u.)

DINSDAG 17 DECEMBER

TWO MOON JUNCTION
Sherilyn Fenn (Audrey uit Twin Peaks)
speelt de rol van een rijke en altijd in het
wit geklede jonge vrouw die, net voor
haar huwelijk, een passionele verhou-
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ding heeft met een brutale macho (Richard Tyson). Amerik. film van Zalman
King uit 1988. (TV2, om 22u.)

WOENSDAG 18 DECEMBER

VERDWAALD
IN LONDEN
Amerik. film van Robert Lewis uit 1985
met Emmanuel Lewis (Webster uit de
gelijknamige komedieserie), Ben Vereen
en Lynne Moody. Wanneer de ouders
van de jonge Amerikaanse Davy uit elkaar gaan, gaat zijn moeder met hem in
Londen wonen. Uit een telefoongesprek
leidt hij af dat hij er eigenlijk ongewenst is
en vlucht weg. (Ned. 2, om 14u.15)

DONDERDAG 19 DECEMBER

HEMEL EN HEL
Deense intimistische film van Morgen
Arnfred uit 1988, naarde in 1982 gepubliceerde roman van Kirsten Thorup, over
het openbloeien van een 18-jarig meisje
in de arme buitenwijken van Kopenhagen. De donkerharige aktrice Karina
Sands beseft nauwelijks hoe knap ze wel
is. (TV 2, om 22u.)

VRIJDAG 20 D E C E M B E ' R

IL MAESTRO
Waalse film van Marion Hansel uit
1989 met Charles Aznavour, Malcolm
McDowell, Andréa Ferréol, e.a. De beroemde dirigent Goldberg keert na 10
jaar terug naar Italië om er de opera te
dirigeren waarmee hij destijds furore
maakte... (BBC 2, om Ou.45)

UIT DE REGIO

OP DE
BARRIKADE

dië te keren. Zijn militaire eer werd gered in
die gifbeker. Schwarzkopf vergaat het beter.
Hij kreeg een royaal Amerikaans pensioen.
Bij de oude vijanden en stamgenoten legde
hij in de marge van zijn Europese rondreis
een reeks winstgevende industriële kontakten. Zoals zovele ex-militairen belandde hij
als raadgever in het raderwerk van het Amerikaans wetenschappelijk-militair-industrieel
kompleks dat met zijn macht van koopverkoop de wereld beheerst.
En wij? Wij mogen wachten op het volgende konflikt. In wezen is er geen verschil
tussen de Spaanse Furie in Antwerpen en
bv. de Russische wraakekspedities tussen
de puinen van Stalingrad. Saddam Hoessein
en Adolf Hitler schreven hetzelfde ,,Mein
Kampf". En Norman Schwarzkopf gebruikte
Erafin Rommel's leerboek uit 1937: „Infanterie greift an!".

415 jaar geleden kleurde het Spaanse
soldateske geweld de Antwerpse Grote
Markt rood-van-bloed. We hielden er de
Spaanse Furie-gruwel van over. Wie zou
daaraan nog gedacht hebben toen Norman
Schwarzkopf, generaal-op-rust, in een proper blauw pensionaatspak over diezelfde
kasseien stapte? Norman leek precies een
reuze-kruising van een lieve teddybeer met
een doorgroeide Sinterklaas, maar dan zonder attributen. Norman kwam de best-betaalde Leopoldsoorde, die ooit uitgereikt werd,
ophalen. Tijdens hetzelfde transatlantische
overstapje houdt hij immers in West-Europa
enkele voordrachten over ,,zijn" Operatie
Woestijnstorm in Koeweit. Kostprijs: tussen
1 en 5 miljoen frank per praatje, zo zegt men.
Aardig meegenomen als je met pensioen
bent. Buiten het stadhuis merk ik geen België-en-de-koning-barst-met-zijn-orden-roepers. Enkel een handvol moedige Pax Christimensen en vredesaktivisten houdt de vrede-van-de-ploegscharen hoog. En de Antwerpse politiemensen van dienst kijken verveeld de andere richting uit. fvleer dan 2000
Vlaamse- en Nederlandse bedrijfsleiders betaalden een fors toegangsgeld van vele duizenden om een graantje mee te pikken vanhoe-Norman-de-wereld-veroverde in een
zandbak. De leider van dat half miljoen
kruistochters in uniform wordt stormachtig
toegejuicht. Hij moet immers niets vertellen
over de oorzaak van zijn kruistocht. Wie hield
die hitleriaanse Tikkritzoon aan de macht?
Wie ruilde Koerdische olie voor westerse
scheikundige wapens ? Wie van de luisterende bedrijfsleiders (met het geld en de zegen
van de Générale) ging jarenlang in Irak
ondergrondse oorlogsfabrieken in goede
Gentse spanbeton bouwen? Vanuit hetzelfde Antwerpen vertrok het Britse superkanon
naar Irak. Hoe kon dat? Ooit schreed die
andere woestijnvos, ook beladen met eretekens, over de Antwerpse markt. Ontstaan uit
hetzelfde Duits-genetisch materiaal leidde hij
met hetzelfde sukses een blitzkrieg in onze
Lage Landen, op naar het Kanaal I Veldmaarschalk Erwin Rommel mocht enkel nog de
gifbeker drinken op 14 oktober 1944, toen hij
er niet meer in slaagde de invasie in Norman-

Op nog geen 1500 km van Antwerpen
wordt het Kroaats volk door een agressief
legertje drieste Servische staatsnationalisten
overhoop geschoten. Het onvolprezen Dubrovnik, het Brugge van de Dalmatische
Kust, met zijn unieke kunstschatten, wordt
tergend-traag in vuur en vlam gezet. De
oorlogsmachine werkt er als een druppeltel-

ler om zo goed mogelijk aan de toekomstige
onderhandelingstafel te zitten. En de Koerden, te paard op een onnatuurlijke TurksIraakse grens, worden van beide zijden uit
met napalm bestookt. Voor de meeste Turken en Arabieren bestaat er maar één goede
Koerd... je weet het wel: een dode Koerd. En
de Navowereld, zo alert rond Koeweit,
zwijgt!... Neen, noch de Foch's of de Petain's, noch de Rommel's of de Schwarzkopf's bekoren me. Enkel Elisabeth
Schwarzkopf, geboren tijdens de Ie WO, in
de buurt van het (vroegere) Silezisch-Poolse
Posen, draagt mijn hart weg. Zij sopraande
met haar Mozart-interpretaties vredevol
doorheen heel de wereld. Van de Berlijnse
Stadtische Oper tot de Metropolitan in New
York. De duurste toegangskaartjes om haar
te beluisteren, zijn heel wat beterkoop dan
die voor Normans technologische oorlogshoogstandjes, gekauwd dan nog in een hard
coca-cola-Engels. En daarnet plaagt ons'
Marjan me met een mooi-ogend flesje
Schwarzkopf-haarwasmiddel... Ook dat nog
— want mijn haren zijn geteld. En dat heb ik
dan wél gemeen met de even erg kalende
Norman...
Willy Kuijpers
Algemeen Sekretarls

VU-VERKIEZINGSFONDS
ZESDE LIJST
Totaal vijfde lijst

...

754.159 fr.

J.P., Kuurne
D.D., Wervik
K.C., Perk
R.T., Everegem
D.L., Houthalen
E.D., Halle
G.S., Teuven
D.K., Kalken
U.K., Wervik
P.D.M., Aartselaar
J.V., Holsbeek
J.G., Sint-Truiden

5.000 fr.
2.000 fr.
I.OOO fr.
I.OOO fr.
1.000 fr.
5.000 fr.
1.000 fr.
I.OOO fr.
1.100 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.

G.A., Oud-Heverlee
F.D.V., Brugge
A.G., Pittem
Naamloos
E.K., Asse
T.K., Bilzen
M.M., Halle
B.B., Wervik
A.B., Ingelmunster
H.D.B., Antwerpen
G.L., Wilrijk
M.C., Zottegem
R.V.P., Beersel

Totaal zesde lijst

1.000 fr.
1.000 fr.
7.000 fr.
1.000 fr.
1,000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 tr.
500 fr.
5.OOO fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
500 tr.

797.259 fr.

ADVERTENTIE

Cafetaria - Brusselse w/afels
Tea-Room - Buffet
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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UT DE REG O

ANTWERPEN
DECEMBER
13 KALMTHOUT: Met VTB naar Kerstmarkt in
Essen Vertrek 8u St Jacobsmarkt, 45 8u 15
Holiday Inn hotel, Legrellelaan Prijs 550 fr Inscti rijven 218 12 74 (VTB) Org VTB i s m FVVKalmthout
13 EDEGEM: 20 jaar Dne Eiken Feestviering
Vogelpikwedstrijd Inschrijven tot 21 u Ook op
14/12 Kinderanimatie om 14u 30 Na ontspanning
gratis koffiekoeken Inschrijven op voorhand Om
20u 30 De golden sixties Op 15 december Gezellig samenzijn Iedereen welkom vanaf 16u 30
13 MERKSEM: Grote vogelpik-wedstrijd in Vlanac,
Bredabaan 360 Om 20u Iedereen welkom, ook
nieuwelingen' Inschrijving ter plaatse Deelname
gratis I
14 MERKSEM: Naar Kerstmarkt te Dussseldorf
met FVV Info bij Joke Janssen (646 66 82)
15 ANTWERPEN: Amnestiewake Om 12u in St
Walburgiskerk 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 Grijspeer
straat 86 Org VVVG-Deurne (03/322 07 73 - na
18u)
16 MORTSEL Kerstfeest in lokaal Hof van Rieth
Org VVVG-Mortsel (03/449 75 98)
18 BERCHEM Jaarlijkse Kwis van FVV-Berchem
Inschrijven verplicht voor 7/12 Deelname 100 fr
18 EDEGEM Hobbyavond door FVV-Edegem
Kerstkrans zelf maken Om 20u in Drie Eiken
19 KAPELLEN Kerstmis in het Hoge Noorden
Sfeervolle avond met Noorse Zweedse, Deense en
Finse vertellingen videobeelden dia s specialiteiten Inschrijven bij Christel Moerman (664 07 57)
aan 200 fr (FVV leden) of 250 fr (met leden)
19 EDEGEM: Wiet Van Broekhoven Om 20u in
Drie Eiken Org Kulturele Krinq Edegem
19 ZWIJNDRECHT-Kerstfeest Org VVVG-Zwijn
drecht (03/252 92 78)
20 MOL. Kookles voor mannen in parochiezaal
Donk om 9u 30 Org VVVG-Mol (014/31 46 06)
20 WOMMELGEM: Kerstzangavond m Home Sint
Jozef Kammelent 1 Aanvang 20u Muzikale lei
ding Joz de Houwer Muzikanten Die ghesellen
Org KK Jan Puimege
20 BORNEM. Kerstfeest Org
VVVG-Bornem
(03/889 40 50)
21 EDEGEM Om 20u in Drie Eiken kaartavond
Inschrijven op voorhand Org VNSE
21
MOL:
Kerstfeest
(014/31 10 06)

Org

VVVG-Mol

27 MORTSEL- Kerststallentocht door de Kempen
Org VVVG-Mortsel (03/449 68 48)
27BERLAAR- Mozart in Vlaanderen door Gun
ther Pauli van het Berlaars Hooghuys Piano
Machteld Dewilde Org DF-Berlaar Plaats zaal
Kinderland Aanvang 19u30
28 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac Bredabaan
360 Aanvang 20ü Deelname 100 fr p p Inschrijving ter plaatse
29 NIJLEN Opvoering van kindermusikal The
Snowman tvv van aooptiedorp Hodora-Roemenie
Om 15 en om 20u Genummerde plaatsen op
Nijlens
gemeentehuis
(Nicole
Liekens)
03/481 71 81
31 MERKSEM Met VU-Merksem van Oud naar
Nieuw in Vlanac Bredabaan 360 Eten en drinken
wordt voorzien Meer info bij voorzitter Guido Calewaert Olmenbrug 3 tel 646 66 82
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De groep voor het standbeeld van Berten Rodenbach.

(foto WIJ)

'T IS WEER VOORBIJ...
Op dinsdag 17 september trokken een groep
VVVG-leden uit Groot-Antwerpen naar de Rodenbachtentoonstelling in Roeselare
Van bij de start reeds ontpopte Fred Borms zich
tot een volmaakte reisleider Met grote belangstelling volgden de deelnemers zijn leerrijke uiteenzetting over wat we die dag zouden beleven
Het bezoek aan de tentoonstelling was een waar
sukses Dit werd bewezen door de talrijke vragen
die aan onze gids gesteld werden

Na het overheerlijke middagmaal vertrok de
groep naar het Vlasmuseum te Kortnjk Ook daar
werden we begeleid door simpatieke vrouwelijke
gidsen
Na een gezellig onderonsje op het terras van de
landelijke herberg keerden we zingend naar onze
ttiuishaven terug

Fonne Crick

VERZUILDE PR VATISER NG N ANTWERPEN
De eerste gemeenteraad na de knock-out van 24
november gaf hetzelfde beeld van een zelfgenoegzame CVP-SP-bestuurskoalitie die mets bijgeleerd
had omtrent oorzaken van haar achteruitgang Zij
stelde immers voor de arbeidsgeneeskunde en
ziektekontrole van het eigen stadspersoneel uit te
besteden aan een prive organisatie Plus-i- Toeval
of met enig nazicht leverde het beeld dat dit een
paraplu was voor socialistische en knstelijke organisaties Dat er wel degelijk gekontroleerd moet
worden is duidelijk de gemiddelde stadsambte
naar is 18 dagen per jaar afwezig Ofwel weet hij/zij
dat de kontrolekans toch maar 1 op 9 is ofwel
mankeert er heel wat aan de werkmotivatie (of is de
werkomgeving dan ongezond')

VOER...
Gerard Bergers (VU) merkte langs zijn neus op
dat dit tienjarig kontrakt afgesloten word door een
koalitie met een geschatte maksimale levensduur
van slechts drie Ten gronde vroeg hij zich af og
het Antwerps OCMW zusterbedrijf van het stads
bestuur met beter in aanmerking hiervoor komt
Het OCMW beschikt toch op zijn minst over perso
neel en infrastruktuur en de schaalvergroting zou
de kosten drukken De ganse oppositie plus een
realistisch meerderheidslid sprongen hem bij
De beslissing werd uitgesteld tot de volgende
raad en een hernieuwd kontakt met het OCMW
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werd beloofd Motivering van dit alles is echter met
het redelijk worden van deze koalitie De nuchtere
vaststelling dat zij in de minderheid was vormde de
oorzaak Nogmaals een staal van bestuurlijke
machtsarrogantie die eigen zuilbelang hoog m he'
vaandel voert Eigenlijk een staal van anti politiek
en nogmaals voer voor protesterende kiezers
Hugo Hermans

ZOEKERTJES
- GEZOCHT - Bediende (vr - °1953) middelbaar onderwijs Zoekt werk in omgeving Vlaams
Brabant of Brussel Ref 910830
- GEZOCHT - Kok (m - °1961) Hoger Sekun
dair Onderwijs specialisatie Grootkeuken en Traiteur Zoekt werk in omg Vlaams-Brabant en Brus
sel Ref 911038
- GEZOCHT - Opvoedster (vr - °1971) Hoger
Sekundair OndewijS afd Personenzorg Volgt nog
opleiding voor opvoedster richting jeugd en ge
handikaptenzorg Zoekt werk omg Aalst of Brussel Ref 911039
- GEZOCHT - boekhoudster (vr - °1970)
diploma gegradueerde van het Ek Hoger Onderwijs, afd Boekhouden optie Fiskaliteit Zoekt werk
omg Brussel Ref 920101

UIT DE REGIO

DEZE WEEK IN

De zondebokken
Moslims zijn herkenbaar in
het Belgische straatbeeld en
worden weinig positief
aangevoeld.
Welk beeld heeft de Belg van de
niet-Europese migrant?
En waarom is het verkeerd?
Deze week in Knack.

Op 7 december kwam Sinterklaas op bezoek bij VU-Groot Antwerpen. Meer aan M
peuters en kleuters waren aanwezig met ouders en grootouders. Het werd dan ook een
groots familiefeest. Dank aan alle sponsors!
(foto F crick"

KERSTZANGAVOND

Brussel is te klein
De Brusselse beurs ligt er
uitgeblust bij. De wissel-agenten
lieten de gouden jaren tachtig
verloren gaan. Nu proberen de
banken de neergang te keren. Is
Brussel te klein om een Europees
financieel centrum te zijn?
Deze week in Knack.
Het werk van
Gerard Mortier
Tien jaar geleden werd Gerard
Mortier benoemd tot intendant van
De Munt. Over wat hij wou doen,
wat hij deed en hoe hij het deed,
verschijnt een dokumentair boek.
Een voorpublikatie,
deze week in Knack.
South Bronx Hall of Fame
John Aheam en Rigoberto Torres
maken levensgrote beelden van de
bewoners van de South Bronx, de
goorste buurt van New York. Een
gesprek met het AmerikaansPortoricaans kunstenaarsduo, voor
het eerst aan het werk in Europa.
Deze week in Knack.

Op vrijdag 20 december 1991 heeft de jaarlijkse
Wommelgemse Kerstzangavond plaats. Deze belooft ook ditmaal opnieuvK een topper te worden

aanwezige Kerstman — met versnaperingen voor
iedereen! — zullen ook deze avond onvergetelijk
maken. Zeker komen!

Muzikanten van „Die Ghesellen" geven muzikale ondersteuning bij een pleiade pracfitige kerst- en
heimatliederen. Een kinderkoor en de traditioneel

Deze Kerstzangavond gaat door in Home SintJozef, Kallement 1 te Wommelgem. Aanvang: 20u.
Muzikale leiding- Joz. de Houwer.

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

En verder.»
•Het politieke beraad • Belgen die
uit Zaïre vluchtten, vinden moeilijk
onderdak • Afrika zoekt naar
demokratie • Serie: Afrikaanse
natuurparken • Basketbal: Europa te
sterk voor MP Mechelen • Portret:
Wolfgang Schauble.

omgeving. Het einde is voorzien rond 13u.
Na afloop wordt door het VU-arr. Antwerpen een
koffie aangeboden in 't Karveel.
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LIMBURG
DECEMBER
18 GENK: Kerst- en ledenfeest in „Elysée", Sledderloweg 14, vanaf 14u Org VVVG-Genk
20 HEUSDEN-ZOLDER: Kerst- en Ledenfeest.
Org
VVVG-Benngen/Heusden-Zolder/Lummen
Info 011/42 59 95
23 NEERPELT-OVERPELT: Kerstfeest Org
VVVG-Neerpelt-Overpelt (011/64 71 04)

WEST-VLAANDEREN
DECEMBER
13 BRUGGE: Brugge rond 1900 Diannontage door
Martin Formesyn, om 20u. in de vergaderzaal van
tiet Vlaams Ontmoetingscentrum De Gulden
Spoor, 't Zand 22. Toegang gratis Org : Informativa vzw.
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, vvk 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

RIEMST HOUDT
STAND
Van de Kamerverkiezingen komt Riemst op de 9e
plaats in het peloton van de 110 kantons
Jan Peumans behaalt 1674 naamstemmen Het
tweede beste resultaat in het kanton VoerenRiemst-Tongeren Jean Duyssens behaalt de
prachtskore van 630 stemmen Idian Wouters,
schepen te Riemst, en Paul Jans, gemeenteraadslid, weten de lijst te versterken. Roeland Lambrechts steunde de lijst vanuit Tongeren. Uiteindelijk een goed resultaat
Jan Peumans is terug van weggeweest in de
Provincieraad waar hij fraktieleider van de VU
wordt
Waar in 1987 de apparenterig onrechtvaardig
was, IS nu een en ander rechtgezet

VU-KOEKELARE
ROUWT
Zondag 8 december overleed Femke Christiaen,
het driejarig dochtertje van bestuurslid Geert Christiaen en Anneke Depreitere.
Ook langs deze weg bieden wij hen en de ganse
familie onze kristelijke deelneming aan

HUIS.

16 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u - statutaire
algemene ledenvergadenng 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. Verneststraat 4 Meebrengen:
snoeisel uit de hof, snoeischaar, schaaltje of potje,
versiering om in bloemstuk te verwerken, 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
21 TIELT: Feestavond Boogie Boy In de Europahal te Tielt Kaarten aan 250 fr bij de afdelingsvoorzitters of in café Palliter te Wingene Org VU-arr.
Roeselare-Tielt

HOTEL - RESTAURANT

aztino
fan
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
Marktverse produkten
Groepsarrangementen
Prachtig uitzicht op de Voervallei
Gezellige taverne, groot terras, openluchtzwembad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking.
Voor uw groepsreizen naar de Voerstreek
met geleid bezoek aan de forellenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.
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Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30
Probeer eens!

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 onderwijsinstelling, 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).

— GEZOCHT — 35-jarige dame met diploma
middelbaar onderwijs en curriculum in sekretanaatswerk bij verschillende bedrijven zoekt betrekking in de hoofdstad of en Zuid-westen van Brussel.
Voor inlichtingen: senator dr. J. Valkeniers
(02/569 16.04)

ADVERTENTIE

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
SKÜiften 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 tiet 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 Croix, Grote Hulststraat 2a in
8700 Tielt, telefoon en fax 051/ 40.12.96.
(medegedeeld)

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

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

MAES

irmees

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

Steenhouwersvest, 5 2
ANTWERPEN

BLOEMEN ROUWKRANSEN "
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

I
•

>

CL I 1 1 A P.V.B A.

Vl/^
J^'^^

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM

^41^

Tel.: 03/457.23.89

ADVERTENTIE

WILLY
MICHIELS

Wij stellen U voor in exclusiviteit

MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleyiaan 51 • 1654 HUIZINGEN

urorij

tel. 02/360.20 40
Kantooruren: 9-12 • 15-18 (zaterdag: 10-12)

B.V.B.AStassen-VerlJnden

Waar Vlamingen méér dan thuis zijn
^taurateur

Traiteur

Banketaannemer,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren l e i . : 0 4 1 ^ 10
Groepen infonneer eens naar onze arrangementen
en dagmenu's voor groepen.
*Furon: eerste vemielding van Voeren in 966

[^

DELILLE J a n
D.D.H. Verzekeringen
& Hypoteken

Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek
Grotestraat 83, 3631 Maasmechelen
Tel.:

— GEZOCHT — Dame wenst gedurende twee a
drie dagen per week te werken in onderhoudsdienst of als verkoopster Voor inlichtingen zich
wenden tot senator J Valkeniers, 02/569 16.04
— GEZOCHT — Jongedame pas afgestudeerd in
de Rechten zoekt een passende betrekking in de
hoofdstad of ten zuidwesten ervan Voor inlichtingen zich wenden tot senator J Valkeniers
(569 16 04)

AAJtekstieldnil^^
Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toebehoren.

— GEZOCHT — 20-jange jongedame met humanioradiploma Ekon Wetenschappen en Informatika-opleiding en specialisatie Verzekeringen, zoekt
passende betrekking in de hoofdstad of in Zuidwest-Brabant Voor inlichtingen senator Valkeniers
(569 16 04)

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

Spijker 86
2190 ESSEN

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN

Tel. 03/667.29.73 Fax. 667.55.31

Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

— GEZOCHT — 24-jange jongedame met diploma
hoger sekundair beroepsonderwijs afdeling kantoorwerken, met bijscholing boekhouden en handelskorrespondentie en vaardig op PC, wenst betrekking in de hoofdstad of ten zuidwesten ervan.
Voor
inlichtingen
senator
J
Valkeniers
02/569.16 04

— GEZOCHT — 36-jarige dame zoekt betrekking in
onderhoudsfunktie
Onmiddellijk
beschikbaar
Liefst binnen de driehoek Brussel-Ninove-Halle
Voor inlichtingen zich wenden tot senator Valkeniers (56916 04)

011/32.49.86/81.46.25
011/76.49.33

ZOEKERTJE

SCHOENEN

— GEZOCHT — Zeer dinamische en sportieve
jongeman van Vlaams-nationalen huize met HONIM-diploma Marketing, zoekt na stages in multinational, hotelwezen en bekend marketingbureau,
passende aanvangsbetrekking Hij is vlot viertalig
en heeft informatika-ervaring (Lotus) Voor inlichtingen zich wenden tol senator Valkeniers
(569 16 04)

DOCKSIDES

AIGLE
TRETORN
ROMIKA

Café

In de Groene Poort
Dorp 3 1 , 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 en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten

BAMA
adidas
GUMA
/>- • -N
(uaborj

AMBIORIX

jgJID

aiadofö
MEPHISTO

v2l2i> SEBAGO

Willy V E R D I E V E L Hilde D E M A R E Y
Albert l-laan 171A
8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel (058) 23 51 96
Fax (058) 23 51 96
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WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten
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OOSTVLAANDEREN
DECEMBER
13 SINT-NIKLAAS. Herdenkingsavond Filip De
Pillecyn Om 20u in de Stadsbiblioteek H Heymanplein 3 Met voordracht dia's fotografie tekeningen Info en kaarten (200 fr) bi) DF-Sint-Niklaas
Berkenlaan 27 (03/776 66 23) Org i s m VOS en
Ijzerbedevaartwerkgroep St -Niklaas
13 ERTVELDE: Week van het Milieu Doorlopende
tentoonstelling Stichting Leefmilieu in Vlaams Huis
De Veldbloem Hoge Avrijestraat 17 Tot 20/12
Open op zondag vanaf 10u weekdagen vanaf 17u
Gesloten op woensdag en donderdag 18 en 19/12
Org VOLD Stichting Leefmilieu en VU-GrootEvergem
15 GENTBRUGGE: Dia-voorstelling door Oswald
Van Ooteghem, vanaf 15u 30 in de voordrachtzaal
van dienstencentrum Gentbrugge Braemkasteel
straat 45 Inschrijven voor koffietafel aan 75 fr p p
bij Libert Robert (3119 41), Ivan Gheysens
(31 55 17) of Alfred Van Nevel (30 08 33) Org
VOS-IJzerbedevaartwerkgroep Gentbrugge-Ledeberg
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 Demeune (VCLD) Org VCLD Stichting Leefmilieu en
VU Groot Evergem

HOE
PARADIJSELIJK
IS HET
BASKENLAND?
Onder de titel „Een paradijselijke natie
Het 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)

Adverteren in WIJ
rendeert
02/219.49.30

17L0CHRISTI De moorden van Beernem Achter
de schermen van de Bossen van Vlaanderen Door
Alfons Ryserhove Om 20u in zaal Het Schuurken
Hotel Begonia te Lochristi

Probeer eens!

ADVERTENTIE

'W?i

VAN KERCKHOVEN ^ 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 WOONINRIGHTINGEN
STAAN TE UWER BESCHIKKING
• gespecialiseerde vakmensen
• binnenhuisontwerpers
WIJ BIEDEN U
• Maatwerk
• Afwerking in detail
• Apparatuur
• Verzorgde plaatsing en service
• Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwerpen
•ö Volledig pakket naar wens
RUWBOUW AFWERKING INRICHTING
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BRABANT

ZOEKERTJE
— GEZOCHT - Bediende (vr -"=1970) diploma
bedrijfsvertaler Prov Inst Hoger Ondenwijs Zoekt
werk omg Brussel Ref 910102
— GEZOCHT - Schoonmaakster (Vr - °1966)
kwalifikatiegetuischnft Snit en Naad Zoekt werk
omg VI Brabant of Brussel Ref 920103
— GEZOCHT - Kantoorbediende (vr - °1972)
stuöieqptuigschrift en kwalifikatie Kantoor Zoekt
werk eng Brussel Ref 920104
Voor mli-;htingen. kontakteer volksvertegenwoordigci Etienne Van Vaerenberg (7u.3015u.), tel 12/519 86 94
— GEZOCHT — 25-jarige licentiate met diploma
aggregatie Germaanse Filologie, met Frans als
moedertaal nia^r perfekt Nederlandstalig door omgang en scholi ig, met opleiding daktilografie en
tekstvenwerking, leidt momenteel trainingsprogramma's in financiële instelling, zoekt vaste betrekking Op korte .ermijn beschikbaar Voor inlichtingen senator J ^'jlkeniers (02/569 16 04)
— GEZOCHT — 23-jE'iige jonge dame, dipl gegradueerde van het Ekinomisch Hoger Onderwijs,
afdeling Sekretanaat moderne talen met tekstverwerking, daktylogra'id taalkennis van het Ned ,
Frans, Engels en Duits Zoekt werk als sekretaresse Inlichtingen senator dr J Valkeniers, tel
02/56916 04
— TE KOOP — Geschiedenis van Vlaanderen in 6
delen Uitgave 36-38 NV Standaard Boekhandel
Wapenboek van Vlaanderen E Warlop Uitg '71
Oude Poortjes van Antwerpen P Smekens, 1951
Tel 03/455 22 26
— GEZOCHT — 37-jang Vlaams-nationalistisch
arbeider wenst van werk te veranderen Alle werk is
goed in Brussel of ten westen van Brussel tot de as
Halle-Brussel-Aalst Voor inlichtingen zich wenden
tot senator J Valkeniers (02/569 16 04)

Golden spaarboekje
8,75% intrest.
Dagvalutering en geen kosten.

ZAKENKANTOOR
DECEMBER
14 DILBEEK: Met FVV-Nieuw-Dilbeek naar tentoonstelling Triom Van de Barok Paleis voor Schone Kunsten te Brussel Samenkomst om lOu 15
aan ingang Paleis Ravensteinstraat Ook op 21/12
om 13u 15 Info 02/466 19 55
14 TERVUREN-Spagettiaviond vanaf 18u inde
parochiezaal van Moorsel te Tervuren (naast de
kerk in de Moorselstraat) Iedereen welkom Org
VU-Tervuren
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 VU
Tielt Winge
16 LEUVEN. VUJO-KUL vergadert om 20u bij
Peter Jan Bogaert (Leopold I straat 33 tussen
Bondgenotenlaan en het Ladeuzeplein)
21 JETTE Kerstfeest in het St-Pieterskollege
Verbeystraat Org VBG-Jette
26 OVERUSE: Amnestieaktie Om 19u euchans
tievienng in de St Martinuskerk om 19u 30 fakkeltocht van J Lipsiusplein naar Begijnhofplein Om
20u in GCC Den Blank Begijnhofplein gelegenheidstoespraak eerherstel aan onze Vlaamse 'dea
listen en optreden van groep De Bart

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

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

^ De Gulden Spoor

^ooJ^ni 3m's-(ltoimm^>

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

zitplaatsen feestzaal voor 100 personen - Groepen
en bussen op afspraak tegen speciale prijzen - toeristenmenu 295 fr.

restaurant
zaal voor 50 pers

— Camt)*iMus —
"cKCoostMstAaat 3*3960 cgnee
011/47 28.97

SL

tboerenhof

HOF VAN ENGELAND
bij Guido
hét Vlaams trefpunt in Brussel
Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
tel 218 0127

Streekbieren Snacks IJs Wafels Pannekoeken
Stcarvol tralnnwubllalr Ook vergaderruimte
Weststraat 131 - 9940 SLEIOINE
Tel 091/57 M 4< - Zat en zond gesloten

OVEREINDE

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

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

RESTAURANT-HOTEL

Banketbakkerij

Adverteren in WIJ
rendeert

Jg

Tel. 053-21.35.33

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

Brood- en
banketbakkerij

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

De familiezaak met traditie

Hostellerie

^itttag
Oerenstraal 13
8190 Alveringem
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 gastronomiscti kompleks gelegen op amper 15 min van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fiine Franse keuken & la carte en 8 menu s van 695 fr lot 1600 fr
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verbii)f
SEMINARIEMOGELUKHEDEN

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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8690 Alvenngem tel. 058/288 007
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UIT DE REGIO

Echte
chauffeurs
rijden
alcoholvrij.
Belgisch Inslituul voor de Verkeersveiligheid v.z w

ADVERTENTIE

water

InissteBW

et levende water.
. Tf-ZQTiii^iia begint bij Tönissteitser, A! 2000 jaar een bron van oatuurltik mingraateter, rijk
aan magnesium en calcium. Daarom werkt nel hevorterenrf OD de werking van hart en nieren. Het normaliseert aHs lïchaamsfunMies en is een uiterst
geschild dieet-water. Tönisstainer, tekicer br>>is8nd of zacht spranVelenrt koestprt is gezondheid. Verkrijgbaar in de betere voedings- en öranfeaak
Mteriilto;lMroRTA8TSTi8ns8SSTOll5s63 33S8BtESSe£K(KOR5£e'!f'
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AANBEVOLEN HUIZEN
Houtzagerij

N.V. BERT C a r s e n T r u c k s
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 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.

DE PRIJSBREKER

ESOXSTAN PHILIPS

van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

tel. 03/236.45.31

Open van 10 tot 19 u.

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

Tel. 426.19.39

Maandag gesloten

PROMO PUZZLE

Daniël Cortler
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

^H

1 y

1)iii(in rtii'/i'lli-kiiin 78
^
S.12(l hn,sai' 4
A
| ^ l > a i i i i l>rii^K('-ii(islk:iiii|)^l

•^'(I5(I.<5.74.(I4

<
^
\

/
mlgrostraat 128
/ ' B 9200 schoonaarde
dendermonde
052/42 33 04 - 42 39 16

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

Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GELD

1 1
I^DEVRIESE^
r woonvefllchtlng^

de winne-fabrisac

FRANSSENS OPTIEK:

Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

H ^H^H

nv

Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

^1^

J ^ H

• ^ IH

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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Onmiddellijk te bekomen bij
FRANS VAN MOORTER
VIjfhuizen 6, Erpe
Nieuw telefoonnummer:

053/80.10.09

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aamoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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VERKIEZINGEN (1)
Het anti-politieke stemgedrag van ontelbare jongeren is gemakkelijk te verklaren. Ze
waren ontgoocheld omdat ze geen leuke pin
kado hadden gekregen.
Bart Vanoverbeke, Lauwe

VERKIEZINGEN (2)
Het Blok stop je niet door te betogen tegen
een verrechtsend Vlaanderen, noch door
hen te konfronteren met de (pseudo-)wettelijke realiteitsplicht van het opnemen van hun
verantwoordelijkheid door voor amper tien
maanden toe te treden tot de proportioneel
samengestelde Vlaamse regering.
Het is mijn bescheiden mening dat je wel
een begin kan maken met het stoppen van
de Blok-opgang door hen ,,au serieux" te
nemen en met hun kiezerspubliek (misschien wel voor het overgrote deel bestaande uit overspannen analfabeten, aan achtervolgingswaanzin lijdende bejaarden, suksesvolle kweekkonijnhouders, moraalridders en
jonge toogzwetsers, maar die desalniettemin
ook het recht op een eigen mening hebben)
blijvend in diskussie te treden.
Moeten politieke leiders immers niet dan
vooral beslistheid en rechtlijnigheid aan de
dag leggen, wanneer zij twijfelen hoe zich uit
een moeilijke situatie te redden?
Aan de VU en haar voormannen om ook
hier haar nek uit te steken...
Mare Hendrickx, Mechelen

VERKIEZINGEN (3)
Herhaaldelijk pleiten lezers voor afschaffing van de stemplicht. Dit kwam ook ter
sprake tijdens het kongres in Oostende. Ik
ben voor de stemplicht I
Eerst uit eerbied voor onze vaderen, die
hard hebben moeten strijden om het algemeen kiesrecht te venwerven. Tijdens de
vorige kiessistemen, cencitair, capacitair,
was de zg. volksvertegenwoordiging niet de
weergave van de bevolking, wel van degenen die stemrecht hadden en dat waren de
weigestelden.
Elk recht houdt ook een plicht in.
Waar er geen stemplicht bestaat — Nederland, Frankrijk — vertegenwoordigt het Parlement niet de bevolking, maar degenen die
gestemd hebben. En dan krijgen we een
hiatus tussen de wetgevende instanties en
wat, in 1936, Léon Degrelle ,,Le Pays Reel"
noemde.
Het schoolvoorbeeld hiervan bewijst de
zg. ,,rode" gordel rond Parijs. In veel gemeenten daar kwamen altijd de kommunisten aan het bewind. Ze vertegenwoordigden
helemaal niet de meerderheid van de bevolking, maar de kommunisten moesten gaan
stemmen en de andersdenkenden bleven
thuis.
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Is het nu dit dat vele tegenstanders van de
stemplicht willen? Dan komen noodgedwongen de splinter- en zweeppartijen aan de
macht.
Geen struisvogelpolitiek a.u.b. Als mensen mij zeggen: ik doe niet aan politiek,
antwoord ik: jij kent het adres van de minister
van Financiën niet, maar het ministerie van
Financiën kent jouw adres wel.
N.E. Poffé, Overijse

VERKIEZINGEN (4)
Na de onthutsende verkiezingsuitslagen
van 24 november schijnt iedereen akkoord te
zijn dat de ,,politiekers" een klaardere en
meer duidelijke taal moeten hanteren.
Bij de VU zelf heeft de halfslachtige
naamsverandering — VU Vlaamse Vrije Demokraten — zeker bij de modale kiezer tot

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand in,
evenals scheld- en smaadbrieven. 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.
nog grotere verwarring aanleiding gegeven.
Op de kiesbrief vond hij immers de vertrouwde afkorting VU voor Volksunie, maar
in de kiespropaganda was er altijd sprake
van VU-Vlaamse Vrije Demokraten, tot in de
laatste week, daar vond men dan het grote
cijfer 6 met alleen maar VU.
De gedeeltelijke afkorting VU-Vlaamse
Vrije Demokraten is als propagandazin trouwens veel te lang. Zou het partijbestuur er
niet goed aan doen die onzinnige benaming
VVD te laten vallen en terug te keren tot het
eenvoudige door iedereen gekende woord
Volksunie?
Er was trouwens ook die donkergekleurde
tema-affiche met de zuilen, die slechts van
op een zekere afstand zichtbaar was. Wat
die nou juist als boodschap inhield, weet ik
zelf nog altijd niet.
De modale kiezer snapte zeker niet wat dat
kleine mannetje tussen die zuilen stond te
doen (in sommige dialekten betekent het
woord ,,zuille" zelfs drempel).
J.V.D., St.-Martens-Latem.
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PROTESTSTEMMEN
Een van de pijlers die de organisatie, waar
ik voor werk, verdedigt, is het recht op vrije
meningsuiting. Proteststemmen valt onder
dit recht. We proberen dit te promoten via
verschillende kanalen. In Vlaanderen hebben we blijkbaar nog veel werk voor de boeg.
Protesteren betekent echter dat men moet
proberen een waardig alternatief te bieden
en de moed hebben dit te verwezenlijken.
Dus geef ik de goede raad aan die ,,intellektuelen" die zich voeden met vrije en vranke
kritiek om, in plaats van altijd maar dwaze
slogans te gebruiken en kritiek te spuien
vanuit hun zetel, eens te doen zoals de VUVlaamse Vrije Demokraten en de uitdaging
aan te nemen om ook maar iets te veranderen. Waar blijven hun aktieplannen?
In elk geval ben ik verontwaardigd, evenals de internationale gemeenschap. Kranten
blokletteren hier dat ,,Ekstreem-rechts,
Groenen en een financieel buitenbeentje de
verkiezingen winnen". Anderetitel:,,Veroordeelde van ekstreem rechts verkozen in
parlement...". Het is gewoonweg beschamend.
Jan Vanderhaeghe, Bangkok (Thailand)

HET SLUITINGSUUR
Denkt u dat indien men een sluitingsuur in
dancings (e.d.) invoert men:
— het rumoer op straat zal verminderen;
— onder de pleziermakers minder zal gedronken worden;
— minder of geen verdovende middelen
zullen gebruikt worden;
— onder de jongeren minder verkeersslachtoffers zal tellen.
Geachte politici, bent u echt zo naïef?
Door deze maatregel kreëert men zelfs een
gevaarlijke periode, ja, een spitsuur na drie
uur in de morgen. En, politici, als een vooraanstaand politikus in Kapellen of in het
Antwerpse een bal organiseert dat om drie
uur 's morgens nog in volle ,,swing" is, gaat
men hier dan ook de poorten sluiten?
Het Antwerpse telt zo'n 3000 horeka-bedrijven, alles samen een onderneming waar
duizenden mensen hun boterham verdienen.
Ook de steden en gemeenten hebben er hun
inkomsten van, ook de Belastingen. Het zou
op langere termijn wel eens broodroof kunnen betekenen. Als men alles gaat dirigeren
vanuit de centrale overheid zou dit wel eens
het failliet van de demokratie kunnen betekenen.
Rene Van Den Langenbergh,
Merksem
TENERIFE
Zonnig appt. te huur (enkel vanaf
1 maand — niet in juli en aug.).
In het centrum van Los Cristianos.
Tel. 03/236.63.81.
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Tijdens de komende feestperiode voorziet De Lijn opnieuw een extra vervoersaanbod op
oudejaarsavond en -nacht.
In Oostende verzorgen 4 autobussen een verbinding tussen het stadscentrum en de wijken
Stene,

Raversijde, Mariakerke, Vuurtoren, Carterdam,

Bredene

en landvoorde.

Te

Dentergem worden tevens speciale ritten voorzien met de "Empire Funbus".
IMet zoals vorig jaar kunnen de feestgangers in Gent genieten van een veilige terugreis
naar Oostakker, Evergem, Merelbeke, Lochristi, Drongen, Lovendegem, Beervelde en
Deurle. In het Waasland worden tevens nachtritten voorzien tussen St.-Niklaas

en

Antwerpen, Moerbeke, Sinaai, Meerdonk, Kieldrecht, Hamme en Dendermonde.
De

"Feestbus"

brengt

in

Leuven

feestvierders

veilig

én

zonder

verkeers-

en

parkeerproblemen naar hun favoriete uitgangscentrum en terug.
IMa het succes van vorig jaar, zorgt De Lijn Antwerpen voor een extra dienstaanbod op de
streeklijnen tussen Antwerpen en Turnhout, Zandhoven, Mechelen, Hoogstraten, Loenhout,
Putte, Zandvliet, Waarloos, Lier en Boom. In Antwerpen zelf worden op 7 verschillende
tramlijnen nachtritten voorzien met gekoppelde trams.
In Limburg rijden op oudejaarsavond en -nacht de "Sterrenbussen" naar de diverse
uitgangscentra volgens de bestaande dienstregeling.
V o o r meer informatie inzake dienstregeling en tarieven kunt U gratis bellen naar de
groene nummers van De Lijn:
De Lijn West-Vlaanderen

11 36 63

De Lijn Oost-Vlaanderen

11 35 53

De Lijn Vlaams Brabant

11 3 7 73

De Lijn Antwerpen

11 38 83

De Lijn Limburg

11 39 93

UMM
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Verheugend nieuws voor alle fervente spaarders
Doe mee, spaar en win één van de vele paradijsebij de Kredietbank Voor elke aangroei van 10 000
lijke reizen, prinsheerlijke verblijven en honderden
frank op uw KB-spaarboekje tussen 1 juli '91 en
speciale NMBS-treinpassen
31 januari '92 wordt u in elk van de drie
spaarperiodes één lotnummer gereserveerd
Meer informatie over de KB-Spaaractie en
Zo dingt u mee naar één van de droom- fl fj^
9^
de superprijzen eind januari '92, krijgt u in
prijzen van de C A P S A - Tombola*
" 1 ^
^ elk KB-kantoor

Beter met de bank van hier.
*C A P S A Tombola ten bate van de Koningin Fabioladorpen 1 en 2 KB 1 5/3/90 en 4/3/91 Voortr 90/91 09 01 1ste tranche Afh Trekk ng 31/8/91 4/11/91 en 3/2/92

..

