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N een week tijd ontving onze redaktie vanwege een gerenommeerd persagentschap twee verschillende wereldkaarten een
met de Sovjetunie en een verbeterde versie met het Gemenebest van Onafhankelijke Staten Het voorval illustreert hoe
het de wereld m 1991 is vergaan een wereldleider strijkt
de vlag van zijn wereldmacht Zo'n gebeurtenis is verstrekkend want in deze stroom werden alle landen die in
de invloedssfeer van de USSR leefden door mekaar
geschud, oude — nooit verteerde — vetes laaiden weer op
en worden met de wapens uitgevochten Van het kommunisme, dat haast een eeuw lang een belangrijk deel van de
wereld regeerde, blijft nog slechts een puinhoop Niet alleen
woeden m de meeste van de aldus bestuurde landen honger
en armoede, de plotse vrijheid leidt tot uitspattingen, tot
stuurloosheid, naar leegte
In dit vakuum flakkerde een religieuze vonk op De leiders,
Gorbatsjov inbegrepen, van de ex-kommunistische landen
zagen dit aankomen en schoven aan bij de paus en bij andere
kerkelijke leiders In de vrijheidsopstanden van de vele door
hen onderdrukte volkeren gingen strijd voor identiteit en voor
godsdienstvrijheid hand in hand
Het IS met aan een politiek weekblad om zich over zaken
van religieuze aard uit te spreken,
maar wel om ook deze vrijheidsbeknotting aan te klagen Een volk kan pas
echt vrij zijn wanneer elk individu in
volle vrijheid zijn identiteit van taal,
kuituur en godsdienst kan beleven
Laat dit de boodschap zijn voor de
leiders van de nieuwe staten die zich
waar ook in de wereld vormen, ook
voor ons westerlingen die de gewoonte
hebben vlug de hand te leggen op
,nieuwe markten' Hoe anders moet de
bede begrepen worden van religieuze
leiders uit Oost-Europa aan het adres
van het Westen om een einde te maken
aan de religieuze invasie van hun landen
De,bevrijde' landen van Oost Europa in vrijheid laten leven
zal van het Westen een zekere discipline vragen om geen
kruistochten van religieuze, ekonomische, kulturele of militaire aard te ontketenen
De verleiding is groot om van het puinruimen misbruik te
maken om er een verbruikersmaatschappij naar Westers
model te installeren, om mee te maken wat Europa is
overkomen een haast-aanhangsel van de Verenigde Staten
Eenzelfde weg dreigt het militair op te gaan Want in plaats
van de NAVO, zeker na de ontmanteling van het Warschaupakt, een beperkter rol aan te meten dreigt men de militaire
bevoegdheid buiten de verdragszone uit te breiden
De ,nieuwe' landen hebben eerder nood aan een bondgenootschap dat aantoont dat vrijheid en demokratie de enige
waarden de moeite zijn om er voor op te komen Beter dan
een nieuwe peperdure militaire macht te ontplooien zouden
intellektuele aanbreng en financiële inzet op hun plaats zijn
om armoede, ziekte en leefmiiieuverloedering te bestrijden en
om de demokratie als bestuursvorm aan te leren

Omdat WIJ voor hen geen vreemden zijn, maar buren, zullen
de Oosteuropeanen meer dan ooit naar ons (op-)kijken Meer
dan ooit zullen wij een voorbeeld van rechtvaardigheid
moeten zijn, anders zullen wij onszelf alle recht op spreken
ontnemen
En op dat vlak hebben wij zelf veel goed te maken m eigen
huis, tegenover onze eigen gemeenschap die zelf nog met in
harmonie leeft, tegenover onze eigen behoeftigen waarmee
wij in onze onverbiddelijke maatschappij geen blijf weten,
tegenover de derde wereld waar wij wel de rijkdom hebben
gehaald maar er met (genoeg) voor betaalden
WIJ leven in het wereldje wel Het laatste decennium van
deze eeuw, die zelf reeds met groot gedruis was begonnen, is
een van grote verandenngen De Duitslanden werden een, op
duizend kilometer van ons bed wordt een oorlog uitgevochten
en WIJ doen mets, Albanië en Roemenie blijven kruitvaten,
voor Noord-lerland blijkt geen vrede mogelijk te zijn De
konfrontatie tussen het Westen en de Islamwereld mondde uit
in die ,rare' Golfoorlog waarover het fijne nog met helemaal is
geweten en die veel vraagtekens openlaat Naar de met
zoveel poeha aangekondigde wereldorde naar Noordamerikaans model hebben wij meer dan ooit het raden
Als volgend jaar de ontdekking van
de Amenka's herdacht wordt zal dat
gebeuren met veel pijnlijke hennnenngen waaruit zoveel te onthouden valt,
maar hebben wij wel geleerd'?
Op de verkiezingsaffiche van de VU
Vlaamse Vrije Demokraten stond tussen gigantische zuilen een nietig figuurtje De simboliek was groot, voor
de kiezer wellicht te ver gezocht, maar
biezonder zinvol en belangrijk Hoe
anders moet de recente waarschuwing
van het ACW begrepen worden dat als
de politiek ,,zich zou willen losmaken
van de sociale bewegingen zij snel tot
individueel gescharrel zou vervallen"
Vrijheid van politiek denken en handelen bepleiten leidt met
tot individueel gescharrel maar tot de afbouw van ongezonde
inmenging in het politieke beleid De zogenaamde ,georganiseerde sociale bewegingen' houden zich maar al te graag
bezig met zo'n lonende inmenging
Als 1991 een les heeft geleerd dan is het wel deze van het
demokratische volksnationalisme De drang naar verbondenheid tussen leden van eenzelfde gemeenschap om samen
volk te zijn en zelf te beslissen om de eigen politieke en
sociale struktuur te ordenen en de vrijheid te hebben over de
wijze hoe met andere gemeenschappen wordt samengeleefd
Het IS een heel programma, onze grote inzet waard
Nog enkele dagen scheiden ons van een nieuw jaar, wij
wensen mekaar vrede en voorspoed en nemen ons voor het
in die komende 365 dagen veel beter te doen In de kleine
Vlaamse wereld als deeltje van onze gemeenschap, in de
grote wereld als een volk
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Na de gemiste "historische
l<ans" van Verhofstadt stuurde de koning een nieuwe formateur op pad, Melchior Wathelet.

Vlaams-Nationaal
Weekblad
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Na 24 november haalden
enkele
kommentatoren
en politici herinneringen
aan 1936 boven. Maar
vallen '36 en '91 wel te vergelijken ?
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Hugo Schiltz en Robert Collignon geven in Kultuurleven
hun ideeën over o.m. de regeringskrisis.
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Nu de USSR van de kaart
geveegd werd, begint
men zich vragen te stellen over de overlevingskansen van de overblijvende kommunistische regimes. Zoals dat van
Castro in Cuba.
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Onze tekenaar Redmond
stelde een grafisch jaaroverzicht van '91 samen.
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ƒ% De overheersende trend
J § % ''^ ^^^ voorbije sportjaar
^ ^ ^ J was de verdere opmars
op alle fronten van de
kommercialisering, de sponsoring,
het geld.

Volgende week zult u voor één
keer WIJ moeten missen. De
redaktie kon zich aan de haar
opgedrongen
feestkalender
niet volledig onttrekken.
WIJ wenst u een vrolijk uiteinde
en een gezonde overgang.
(omslagfoto ESA)

DOORDEWEEKS

NAAR KROATIË
Zondag vertrok een Vlaamse delegatie
o.l.v. senator Willy Kuijpers naar Kroatië. Ze
gaan er Ingezamelde hulpgoederen afleveren en zich ter plaatse laten voorlichten over
de noden van bijna 800.000 Kroaatse ontheemden en slachtoffers. Samen met andere joernalisten en fotografen vergezelt ook
een reportageploeg van ons weekblad de
delegatie.
Op een perskonferentie werd het doel van
de reis uiteengezet. De voorlopige plannen
voorzien o.m. een bezoek aan de hoofdstad
Zagreb en aan Split. De delegatie wil ook het
krisisgebied aandoen. Willy Kuijpers wil in
Kroatië een simbolische boom planten in
aarde van de IJzervlakte die hij in Diksmuide
opgespit had.
Want 75 jaar nadat aan het IJzerfront de
„vijanden" tijdens de kersttijd uit de loopgrachten kwamen om te vieren, gaat de
delegatie naar het Kroaats front om er vrede
te vinden tussen de stukgeschoten huizen.
De Kroaatse zaakgelastigde in België
sprak voor het vertrek zijn dank uit voor
hetgeen Vlaanderen reeds voor zijn volk had
gedaan. De Kroaatse aanwezigen zongen er
duidelijk ontroerd hun volkslied. Het werd
van Vlaamse zijde beantwoord door een
ingetogen Gebed voor het vaderland. Nadien
vertrok een eerste deel van de delegatie met
een minibusje dat tegen voordelige voorwaarden ter beschikking gesteld was door de
Haachtse firma Mira Tours.

NEDERLANDS IN
WALLONIË
In een temanummer van Kultuurleven over
Wallonië schrijft UCL-hoogleraar Nederlandse Taalkunde Ludo Beheydt dat het Nederlands bezuiden de taalgrens een taal in
opgang is. Volgens de professor van Louvain-la-Neuve zitten de taaikolleges aan de
Waalse universiteiten behoorlijk vol. Meeren
meer studenten gaan ook een ekstra jaartje
aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit
bijstuderen.
Minister van Onderwijs Grafé liet in Jambes een eksperiment van start gaan waarbij
in de lagere school elke dag een halfuurtje
Nederlands gegeven wordt door een Nederlandstalige juf. Volgens Beheydt was zulk
eksperiment tien jaar geleden nog ondenkbaar. Nu wordt het niet alleen geaksepteerd,
maar met geestdrift door de ouders begroet,
aldus Beheydt.
Het is prettig om vast te stellen dat men
beneden de taalgrens in toenemende mate
het belang om Nederlands te kennen inziet.
Uit een enquête van '87 blijkt dat het Nederlands in 65% van de Waalse ondernemingen
gebruikt wordt. Het Engels blijft hier met
47% minder belangrijk.
Beheydt konstateerl dat Wallonië een regio in de kering is, ook wat de houding

De overvloedige regenval zorgde de voorbije week voor heel wat wateroverlast. Hoewel de rivieren vooral in de Ardennen stevig zwollen sloot de politie
aan de Antwerpse Scheldekaaien voor alle zekerheid de doorgangen in de
waterkeringsmuur.
(foto VUM)

tegenover het Nederlands betreft. Vlamingen geven zich daar niet voldoende rekenschap van, meent de professor. Er lijkt zich
inderdaad een omgekeerde evolutie voor te
doen. Berichten dat de veelgeprezen talenkennis van de Vlaming de jongste jaren flink
achteruit gaat, zijn niet uit de lucht.
Het temanummer van Kultuurleven bevat
verder nog een aantal andere interessante
bijdragen. Zoals een dubbelgesprek tussen
PS-ondervoorzitter en wallingant Robert Collignon en Hugo Schiltz (zie Kortweg op biz.
7).
Voor meer inlichtingen: Kultuurleven, p/a
Mieke Verminck, Blijde Inkomststraat 79,
3000 Leuven.

ALMA ATA
In de hoofdstad van Kazachstan Alma Ata
werd een definitieve streep gezet onder de
Sovjet-Unie. Er werd een nieuw Gemenebest
van Onafhankelijke Staten gevormd. 11 van
de 12 voormalige Sovjet-republieken (de Baltische staten werden al eerder onafhankelijk
van de USSR) ondertekenden het nieuwe
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unieverdrag. Alleen de republiek Georgië,
waar de afgelopen week de strijd tussen
oppositie en regeringsgezinde troepen hoog
oplaaide, doet niet mee en stuurde waarnemers.
De geboorte van het nieuwe Gemenebest
wordt vrij positief onthaald. De erkenning van
de onafhankelijke staten zal vermoedelijk
met lang op zich laten wachten. Het westen
maakt zich alleen zorgen over de nukleaire
erfenis van de USSR. Echt sluitende garanties over het beheer van de kernwapens
waren er begin deze week nog niet, maar de
belofte dat het Gemenebest alle door de
vroegere unie ondertekende akkoorden over
ontwapening zou naleven zorgde toch voor
heel wat geruststelling.
Sovjet-president Gorbatsjov werd vriendelijk bedankt voor bewezen diensten. Toch is
hij niet zomaar bereid om van het politieke
toneel te verdwijnen. Gorbatsjov waarschuwde de Russische president Jeltsm om zich
met te laten verleiden tot ondemokratische
metoden. Rusland werpt zich onder de leiding van Jeltsm op als de leidende republiek
van het gemenebest, en zal de zetel van de
Sovjet-Unie in de internationale organizaties
innemen.
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NIEUWE BELGEN
Van 1 januari af worden ongeveer 40.000
migranten in dit land „Belg". Die dag krijgen
de betrokl<enen immers automatisch de Belgische nationaliteit. Het zijn kinderen van de
derde generatie die door de burgerlijke stand
voortaan als Belg geboekstaafd worden en
een Belgische identiteitskaart krijgen. Het
gaat om migrantenjongeren die in België
geboren zijn, en van wie minstens één van
de ouders ook hier geboren is en reeds tien
jaar in België woont. Meisjes en jongens van
de tweede generatie kunnen de Belgische
nationaliteit ook aanvragen, maar zij ontvangen die niet automatisch.
De migranten die ,,Belg" worden krijgen
ook stemrecht.

GRIMBERGEN
Zal Grimbergen nu zijn startbanen sluiten
of niet? Volgens Dehaene en Thys niet,
volgens Sauwens wel.
De Vlaamse verkeersminister Johan Sauwens had de beslissing om Grimbergen te
sluiten al geruime tijd geleden genomen. Ze
zou ingaan op 1 januari '92. Dit viel niet in
goede aarde bij een aantal belanghebbenden. Plotsklaps zag ook het Brussels hoofdstedelijk gewest haar belangen geschaad en
de bal ging aan het rollen. Brussel tekende
verzet aan, en men meldde dat de beslissing
van Sauwens geschorst werd.
Op het kabinet van de VU-minister in de
Vlaamse regering werd dit evenwel ontkend.
Alleen het Vlaams gewest is bevoegd voor
Grimbergen, de Brusselse eksekutieve heeft
er niks te zoeken. Maar nationaal verkeersminister Dehaene liet weten dat de Regie der
Luchtwegen haar personeel na 1 januari '92
in Grimbergen aan de slag moet houden.
Volgens de Brusselse gewestminister Thys
zou de luchthaven in kwestie nog zeker tot 1
mei operationeel blijven.
Wie in het dossier alvast een vreemde rol
speelt, is de Vlaamse CvP-minister Chabert.
Vermits de Brusselse eksekutieve alleen bij
konsensus kan beslissen om de overlegprocedure tussen de nationale regering en de
gewestregeringen te starten, heeft Chabert
zich in de zaak Grimbergen achter zijn
Franstalige kollega's in de hoofdstedelijke
eksekutieve geschaard. Zoals geweten zien
zij in Grimbergen mogelijkheden om via een
omweg het karkan van de 19 Brusselse
gemeenten te doorbreken Wordt ongetwijfeld vervolgd.

VOTER VLAAMS
BLOK?
Onder die titel voerde het Vlaams Blok
tijdens de voorbije verkiezingen in Brussel
eentalig Franse propaganda. Het pamfletje
dat op onze redaktie binnenwaaide heeft het
vooral tegen de immigratie van MaghrebijWIJ — 27 DECEMBER 1991

De bevoegde kamerkommissie stond Jean-Pierre Van Rossem toe om op
6 januari, wanneer de parlementsleden uit kerstvakantie terugkeren, de eed te
komen afleggen als volksvertegenwoordiger.
(foto P. BOISIUS)
nen in onze hoofdstad. Het staat overigens
bol van de verdraaiingen en foutieve informatie.
Zo zegt men dat er nog niets werd gedaan
om de immigratie te stoppen, wijst men op de
toenemende kriminaliteit en onveiligheid in
de hoofdstad, en raadt men aan om toch niet
voor het Front National te stemmen (hierbij
verwijzend naar het feit dat Le Pen bij het VB
in de Eurofraktie zit) De Brusselaar heeft
godzijdank het geluk te kunnen stemmen op
het VB, de enige partij die de historische en
i<ulturele identiteit van Brussel verdedigt.
Terug Vlaming worden, zo lezen we in het
Frans, betekent betere kansen voor uw kinderen!
Terwijl kandidaat-senator Martens het in
Brussel niet aandurfde om tweetalige kiespropaganda (behalve het woordje sénat) te
voeren, kan het VB, dat zichzelf beschouwt
als de enige kompromisloos Vlaamsgezinde
partij, het zich veroorloven om in Brussel
eentalig Franse propaganda te voeren en
Franstalige kandidaten op zijn lijsten te zetten. Voor het VB waren Franstalige stemmen
belangrijker dan Vlaamse principes, vormt
de niet-Éuropese migrant een grotere vijand
dan de verfransing in Brussel.

GEZONDHEIDSZORG
Verleden week publiceerde de Landsbond
van Kristelijke Mutualiteiten een studie waar-
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in becijferd werd dat de uitgaventransfer van
Vlaanderen naar Wallonië in de gezondheidszorg al bij al slechts 3,5 miljard frank
per jaar bedraagt. Dit cijfer handelt echter
alleen over de uitgaven in de gezondheidszorg, en niet over de inkomsten.
In een reaktie hierop verklaarde de VU
Vlaamse Vrije Demokraten dat de Walen niet
enkel 3,5 miljard frank meer uitgaven dan de
Vlamingen, maar daar ook 21,1 miljard frank
minder voor betaalden. Dit heeft o.m. te
maken met het feit dat Wallonië ekonomisch
armer is dan Vlaanderen.
De VU stelt dat ze voorstander is van de
federalisering van de gezondheidszorg, zelfs
indien er in de sociale zekerheid geen frank
van Vlaanderen naar Wallonië zou vloeien.
Vermits de gezondheidszorg een bij uitstek
persoonsgebonden aangelegenheid is, moeten de gemeenschappen in dit land terzake
hun eigen beleid kunnen voeren, volgens
hun eigen inzichten, met hun eigen middelen
en volgens hun eigen behoeften. Volgens de
VU wijst het standpunt van de kristelijke
mutualiteiten erop dat deze als unitaire bond
de eigen machtspositie boven een goed
gezondheidsbeleid in Vlaanderen verkiest.
Het Algemeen Sindikaat van Geneeskundigen van België (ASGB), het zogezegde
Sindikaat De Brabanter, het in een reaktie op
de studie van de LOM eveneens weten te
blijven ijveren voor de volledige overheveling
van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen.

KORTWEG

• De Codesa (Konventte voor
een Demokratisch Zuld-Afrtka)
werd sfgetopen weekend besloten met de vorming van vfff werkgroepen. Zl| moeten zich de komende maanden bulgen over de
hinderpalen die een nieuwe
grondwet in de weg staan.
• Er werden In Ulster weer enkele bloedige aanslagen gepleegd. Schietpartijen en wraakakHes van republikeinse (katoiieke) en protestantse (royaiistische) ekstremisten volgden eikaar op.
• De stadsbesturen van de Italiaanse steden Firenze en Rome
legden forse beperkingen op aan
het autmrerkeer. Hiermee hopen de besturen In het spoor van
andere steden ais Napels, Milaan
en Turijn de steeds erger wordende luchtvervuHing een halt toe te
roepen.
• De verleden week zaterdag geplande fakkeltocht van de RosS0mlotmeren in Antwerpen, ging
niet door. Er kwamen slechts vijf
fakkeldragers opzetten, waarop
men besloot de manifestafle af te
blazen.
• De nationale kodptaties in de
senaat zifn achter de rug. Voor de
VU werd algemeen sekretarls Willy Kulfpers opgevist. Agaiev verkreeg ook één nationaal gekoöpteerd senator, de SP vier en de
PW drie, waaronder aftredend
senator en baas van Het Laatste
Nieuws Van TMIIo en professor
m De CVP sleepte nog zes mandaten uit de brand, voor o,m.
Herman Van Bompuy, Bob Gljfs
en »^retaris teo Dalcrolx. Professor Vandenberghe dankt zijn
koïl^tatie voor de CVP aan cte
stwnmen van het Vlaams Blok.
Het VB toont zich hiermee minder
sektair dan de CVP, die voor het
bekomen van een natlonaa) nummer bij de veildezingen wei handtekeningen leverde aan de PVDA,
maar dez» weigerde aan het VB.
• Vergeet niet gratis te bedien
tijdens de eindejaarspertode. I4et
als de v(Hlge Jaren blMft de RTT
haar abonnees 20 gratis taHefeenheden aan. Binnen de zone
kunt u 20 keer 6 minuten telefoneren. Met het vrijetijdstarief
loopt dat op tot een kado van vier
uur gratis telefoneren.

WALLONIË EN VLAANDEREN
IN SAMENSPRAAK
Kultuurleven, maandblad voor Kuituur en
Samenleving, publiceerde zopas een biezonder nummer met als titel Wallonië, een ander
portret. Daarin wordt een beeld opgehangen
van de huidige Waalse samenleving. Bijdragen over de Waalse identiteit, de derde
industriële revolutie, Ecolo, de socialistische
olifant (de PS), kerk en kristendom, enz.
staan er te lezen naast een Samenspraak
tussen de politici Hugo Schiltz en Robert
Collignon (PS). Karel Hemmerechts stelde
de vragen en noteerde de antwoorden onder
de titel De Walen, Brussel en de Vlamingen.
Uit de tekst lichten wij enkele passages die
betrekking hebben op de huidige politieke
krisis, de manke voorlichting en de Vlaamse
refleks.
• Op het aanbrengen door K. Hemmerechts dat,,... met het oog op de komende
dialoog door een grote Vlaamse partij
geschermd is met het gevaar van,balkanisering' van Vlaanderen, antwoordt
H.Schiltz:
,,Vlaanderen bevindt zich momenteel in
een overgansfase. De PS is al lang geen
zuiver socialistische partij meer, maar veeleer een nationalistische uitdrukking van de
Waalse volkswil. Bij ons liggen de kaarten
anders. Vlaanderen blijkt niet (meer) te voelen voor een overheersing door één enkele
partij en wil een pluralistische in plaats van
een simplistische demokratie. Ons volk heeft
gekozen voor de moeilijke weg, die van het
moeizame zoeken naar een zekere politieke
consensus omtrent een ontwerp voor de
Vlaamse samenleving.
Daartoe is echter Vlaamse staatszin vereist, iets waarvan we in het verleden al te
zelden blijk hebben gegeven. Om op uw
vraag terug te komen: als we die belangrijke
bocht nemen en het onder elkaar over een
aantal fundamentele gegevens eens kunnen
worden, hoeven we niet verzwakt naar de
komende gesprekken te gaan omdat ze aan
onze kant door een koalitie worden gevoerd. "
• Waar Robert Collignon aan toe voegt:
„De krisis zal alleszins lang aanslepen.
Vermoedelijk komen er eerst deelregeringen
waarvan de samenstelling zal afkleuren op
de nationale. Persoonlijk ven/vacht ik geen
unitaristisch tegenoffensief, zeker niet in
Wallonië, waar de toonaangevende politieke
formatie immers resoluut voor het federale
model heeft gekozen. En uit zijn toespraken
waarin hij meer en meer de politieke toer
opgaat, meen ik te mogen opmaken dat de
koning zich met deze gedachte verzoend
heeft.

Vlaanderen daarentegen neemt naar mijn
gevoel een weifelende houding aan. Alsof de
Vlamingen met het bereikte resultaat tevreden zijn... Wel verwacht ik uit een bepaalde
hoek een pleidooi voor de instelling van een
hiërarchie der normen, om de staat te machtigen b.v. Europese normen op te leggen aan
een gewestregering, die ze niet toepast.
Noem het een voogdij van de bondsregering
over de gewestelijke eksekutieven, in naam
van het nationaal belang, van de federatie,
van de positie van Brussel als Europese
hoofdstad."
• Later in de samenspraak zal Schiltz over
de krisis zeggen:
„Hoe de huidige krisis ook wordt opgelost,
we geraken nog niet uit de dubbelzinnigheid,
gewoon omdat het Vlaamse parlement nog
altijd niet rechtstreeks verkozen wordt. We
moeten er dringend werk van maken dat de
Vlamingen voor een eigen volksvertegenwoordiging kunnen kiezen zonder daarbij
aan de Belgische politiek te moeten denken.
De dag dat Vlaanderen resoluut zijn weg
kiest, zal het in Wallonië een gesprekspartner vinden met wie koel en kordaat realistische afspraken kunnen worden gemaakt.
Vlaanderen pleegt echter een dubbelzinnige
(lees verder biz. 17)
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REPLIEK

PERSSPIEGEL
Verhofstadt kwam, Verhofstadt
ging! Krokodillentranen ook
vanuH minder
verwachte
hoek... De nieuwe kruisridder
Wathelet, door Boudewijn het
vuur ingestuurd, krijgt zijn eerste rug- en tegenwinden. En
Vlaanderen bij dit alles? Voor
Verhofetadt was dit geen zorg.
Voor ons en anderen wel. Maar
in deze Kerstweek, bij de enorme stroomversnelling in het
Oosten, richten we ons naar de
ster van de geestelijke kracht
die het uiteindelijk toch haalde,
ook in de vroegere Sovjetunie.
(WVB)

Spitaels, heeft de SP de strijd verlegd naar
het terrein waar de CVP zich het sterkst
profileert In een konkurrentiestrijd is dat een
verkeerde zet De sluwe Herman Van Rompuy zag meteen de kans schoon om zijn
toekomstige partner, vooralsnog mededinger, in moeilijkheden te brengen De CVPvoorzitter wil weten wat Spitaels, maar ook
wat Vandenbroucke zoal aan het bedisselen
was met Verhofstadt"

HETVOLK
Het ACW kwam naar Wathelet al aandraven met haar „memorandum aan de formateur". Mareynissen offert zijn verplichte wierook.

„In deze konjunktuur en na een verkiezingsuitslag die de slijtage van de demokratie ruw heeft aangetoond, nam de PVVvoorzitter zijn rol van regeringsvormer op
Daarmee gaf hij zich in een professioneel
milieu waarin veel en soms vuile rivaliteit
heerst, juist omdat de in de publieke sfeer op
het spel staande belangen zo groot zijn Hij
zal zijn gesprekspartners moeten duidelijk
maken dat de tijd van het chicaneren of
schijnheilig doen voorbij is Dat de wedergeboorte van een openhartige, sportieve generatie aan de politieke top met langer kan
uitblijven Dat beleidsmensen opnieuw verdraagzaam en doelgericht moeten leren besturen, terwijl ze elkaar eerlijk in de ogen
kijken en geen kinderachtige kliekjes in de
achterkeuken gaan vormen "

,,Het ACW geeft enkele eenvoudige recepten om de relatie tussen de burger en de
politiek te verbeteren
Het belangrijkste recept is het herstel van
het kontakt tussen de politici en de georganiseerde samenleving, het zogenaamde georganiseerd maatschappelijk middenveld
De breuk is ongetwijfeld mee ontstaan m
de maalstroom van de hetze tegen de verzuiling die volgens sommigen tot politieke sclerose zou leiden
Als de politiek die hetze zou overnemen en
zich zou willen losmaken van de sociale
bewegingen zou zij snel tot wat individueel
gescharrel vervallen Het beleid zou daardoor volkomen vervreemden van het volk
Want het zijn toch in hoofdzaak de zogenaamd vervelende drukkingsgroepen die als
eerste hebben gewezen op de problemen
van de Vlaamse achterstand, van de onveiligheid en onleefbaarheid m de grote steden,
van de verouderde gerechtelijke toestanden
die er heersen, van het dreigende migrantenprobleem, van de verpletterende bureaukratie, van het bestaan van een vierde wereld,
van de verwaarlozing van de sociale huisvesting en van de milieuvervuiling

HET L A A ^ E NIEUWS

Als men de geloofwaardigheid van de
politiek wil herstellen en de demokratie versterken, dan moeten de politieke partijen m
het belang van de bedreigde demokratie,
opnieuw de weg vinden naar de georganiseerde sociale beweging."

knack

Het rs toch niet omdat hij er vroeger
eens een lofboel(je mocht over schrijven
dat Verleyen aan mislukte Verhofstadt —
de ijzeren neoliberaal — nu dergelijke
misplaatste Messiasrol moet toeschrijven.

Rene Adams is kwaad omdat zijn idool
Verhofstadt moest struikelen over de beperkte Vlaamse kloekheid van de SP.
,,Door terug te vallen op een kortzichtig
Vlaams regionalisme, wat tot uiting kwam m
verwijten aan het adres van Verhofstadt die
te veel toegevingen zou gedaan hebben aan
WIJ — 27 DECEMBER 1991

GAZET VAN ANTWERPEN
Jan Veestraeten is bekommerd om de
Vlaamse halfslachtigheid van na de ver-
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kiezingen, waartegenover de SpitaelsWaalse hardnekkigheid staat.
,,Na de afgang van Verhofstadt zijn de
zaken er met eenvoudiger op geworden
Spitaels heeft de boel helemaal m het honderd doen lopen met zijn boodschappenlijstje Hieruit blijkt dat de Waalse socialisten
echt mets geleerd hebben uit de gebeurtenissen van de laatste dne maanden Na de
door keizer Spitaels uitgelokte septemberrevolutie was het duidelijk dat de relaties
tussen Vlaanderen en Wallome nooit meer
zouden zijn wat zij geweest waren De PS
heeft dit blijkbaar nog altijd met begrepen en
gelooft dat, zoals m het verleden, de Vlamingen wel over de brug zullen komen als er met
een Waalse vuist op tafel geklopt wordt.
Dat zou wel eens de grootste berekemngsfout kunnen worden die Spitaels ooit gemaakt heeft Als Spitaels zijn boodschappenlijste presenteert zal hij immers snel ervaren
dat hij met lege boodschappentas naar huis
zal gaan en stort hij het land m een lange en
schier uitzichtloze knsis."

De Standaard
De Coudenbergse belgicisten trokken
weer ten aanval tegen de volksnationalisten. Manu Ruys neemt deze verdoken
unitaristen ,,op de korrel":
,,De afwijzing van het nationalisme komt
over als umdimensioneel en bevooroordeeld
Een recente studie Nationalisme m Europa
en de Sovjetunie (Van Gennep, Amsterdam)
van de Nederlanders S Verschuuren, A
Gerrits, M Jansen en H J A Hofland hennnert eraan hoe kompleks het verschijnsel is,
en dat het ook positief en geëmancipeerd
kan werken
Bevrijdings-, volks-, taalnationalisme het
hoeft met uit te monden m Ierse verdwazing
of Balkanwreedheden Het kan best honorabel zijn en inspelen op de verantwoorde
refleksen en behoeften van groepen, die zich
om bepaalde redenen intern verbonden voelen en hun belangen solidair wensen te
behartigen Dat mag dan met worden verward met racisme
De Coudenberg-benadenng gaat voorbij
aan het konkrete bestaan van nationalistische stromingen in de brede bevolkingslagen Tijdens de jongste verkiezingsstrijd nep
Guy Spitaels op zijn meetings ,,Debout
peuple walloni" Zijn Parti Socialiste kreeg
40% van het Franstalige kiezerskorps achter
zich Ook in Vlaanderen blijft het nationaalVlaams zelfbewustzijn toenemen "

NA DE GEMISTE
HISTORISCHE KANS

B

IJ de meeste Wetstraat-waarnemers kwam de beslissing van
Agaiev en Ecolo om niet te beginnen onderhandelen over de vorming van een rood-blauw-groene
koalitie als een verrassing. Daarop lieten ook de Vlaamse socialisten weten dat Verhofstadt geen
moeite meer hoefde te doen.
Waarop 's lands jongste formateur naar de koning reed en er
zijn ontslag aanbood.

GROENEN HAKEN AF
Al bij al was het een vreemd spektakel.
Men sprak van een gemiste „historische
kans" om een regering zonder kristendemokraten op de been te helpen. Tijdens de
perskonferenties die alle betrokken partijen
in de dagen daarop gaven, werden er lustig
verwijten en beschuldigingen heen en weer
gemaakt. De ware toedracht van hetgeen
zich tijdens de formatie-opdracht van Verhofstadt afgespeeld heeft wordt waarschijnlijk in
de komende jaren een best-seller a la De
Ridder, al zien we er eerder een kolfje naar
de hand van Paul Goossens in. Uit de
wederzijdse indiskreties en verwijten werd
echter ook voor ons heel wat verduidelijkt.
Zo verklaarde Jos Geysels op de Agalevperskonferentie dat hij in de voorstellen van
Verhofstadt geen pogingen zag om nieuwe
paden te betreden, of te breken met de oude
gewoontes. Men mag hierbij niet vergeten
dat de bewegingsruimte van Agaiev niet
breed was: de Vlaamse groenen waren er
weliswaar in geslaagd om hun verkiezingskater van 24 november goeddeels uit de
schijnwerpers te houden, maar intern was de
ontgoocheling over hun verkiezingsnederlaag zeer groot. Agaiev had immers in vergelijking met de Euroverkiezingen een opdoffer
van jewelste moeten inkasseren (een procentueel zwaarder verlies dan de VU, die
zich tegenover '89 handhaafde). Men had
zichzelf al met vlag en wimpel de Vlaamse
regering zien binnentreden, maar na het
debacle van 24 november was men tot zesde
partij verschrompeld. De in heel wat media
dik in de verf gezette regeringsgeilheid van
de top van de partij deed natuurlijk de basis
driftig morren. Aangezien Verhofstadt niet
genoeg over de brug wou komen, was de
beslissing snel gevallen. Agaiev haakte af.

Dat Verhofstadt niet toegeeflijk genoeg
was, leek daarentegen voor de SP niet doorslaggevend te zijn. SP-voorzitter Vandenbroucke vroeg zich af waarom de groenen
nog aan politiek wilden doen als ze niet
bereid waren om over een regeerakkoord te
onderhandelen. De Vlaamse socialisten zagen wel brood in de voorstellen van Verhofstadt, maar vonden dan weer dat een regering zonder de groenen op een te krappe
meerderheid zou steunen.
Op zijn perskonferentie gaf Verhofstadt de
socialisten de schuld voor zijn mislukking. Hij
noemde de te krappe meerderheid een drogreden. De gewezen formateur haalde er de
diskussie weer boven over het premierschap. De socialisten zouden volgens Verhofstadt bij wijze van spreken eerst eisen

Nauwelijks was dtt weekblad
verleden week naar de drukker,
of daar hoorden we op de radio
dat de formatie-opdraciit van
Verhofstadt op een mislukking
uitdraaide. Alles ging toen heel
snet. Terwijl er nog volop gekibbeld werd over wie nu juist
verantwoordelijk was voor het
mislukken van Verhofstadt,
duldde de koning een nieuwe
formateur aan, de vloeiend Nederlands sprekende PSC-er
UeIcMor Wathelet
gesteld hebben over de verdeling van de
,,postjes" en dan pas over het programma.
Het gerucht dat de SP het premierschap voor
Willy Claes (of Van Miert) opeiste was inderdaad niet nieuw. Deze SP-eis, samen geformuleerd met de voorwaarde dat de groenen
bij de onderhandelingen betrokken moesten
worden, was voor Verhofstadt onverteerbaar.
De formateur was bereid om veel water in
zijn wijn te doen, maar hij kon al dat water
onmogelijk op papier zetten. Scripta manent,
en het afwijzen van een socialist als premier
betekende dat de SP zich nog steeds naar de
kristendemokraten kon wenden. Dan zou de
PVV in de oppositie verzeilen, maar zou ze
daar met de ,,kompromitterende teksten"
van Verhofstadt nauwelijks nog weerwerk
kunnen bieden. Verhofstadt kon de groenen
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Vandenbroucke, Geysels en Verhofstadt schoven de schuld voor de mislukking van de "historische kans"
om zonder de CVP te regeren in
eikaars schoenen.
dus niet veel water op papier geven, waarop
zij afhaakten en de SP hen daarin kon
volgen. Het blijft een beetje gissen, maar
waarschijnlijk is het zo ongeveer gegaan.

EEN KENNEDY UIT
PETIT-RECHAIN
Daags nadat Verhofstadt zijn opdracht
teruggegeven had aan Laken, werd Melchior
Wathelet op pad gestuurd, als formateur dan
nog wel. De bedoeling ligt voor de hand: na
de mislukking van de blauw-rode piste, gaat
men opnieuw het rooms-rode pad op. Wathelet vormt hiervoor de uitgelezen figuur: de
Kennedy van Petit-Rechain, zoals een kommentator hem noemde, ziet er niet onaardig
uit, spreekt vloeiend Nederlands, heeft zich
kommunautair steeds verzoenend opgesteld, maakt als PSC-er deel uit van de
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WETSTRAAT
snel verspreide lijstje van de boze Spit te
zien, zeker met genng geweest te zijn
Waarop de CVP het weten zich met gebonden te voelen door mogelijke toegevingen
door Verhofstadt aan Spitaels gedaan Hoewel men binnen die partij nog aarzelt om snel
op de avances van Wathelet in te gaan, wijst
die stellingname erop dat de CVP terug mee
wil spelen Na de mislukking van Verhofstadt
lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de CVP, bij
wie men nu onvermijdelijk terecht moet, zal
weigeren om het land de ,,reddende hand"
te reiken Alleen zal dat met morgen gebeuren, daar is tijd voor nodig

DE BEKENTENIS
VAN ROMBOUTS
Veelbetekenend is ook dat ACW-voorzitter
Rombouts de bevoorrechte positie van de
kristelijke werknemersorgamzatie m de
weegschaal stelt wanneer de CVP toch
„pnncipieel" voor de oppositie zou kiezen
Volgens de zuilbaas is het ondenkbaar dat
een orgamzatie als het ACW met z'n 200 000
vrijwilligers en meer dan een miljoen leden
gedurende lange tijd geen invloed zou hebben op het beleid Deze bekentenis van
Rombouts IS tegelijk schandelijk en leerrijk
Ze IS schandelijk omdat Rombouts zonder
schroom verduidelijkt hoezeer de zuilen zichzelf verweven hebben met het beleid Dat
Rombouts zwaait met z'n miljoen leden doet
mets terzake, want deze leden kozen met
voor een lidmaatschap van het ACW om
invloed uit te oefenen op het beleid

Melchior Wathelet is de uitgelezen figuur om de CVP uit haar tent te lokl<en.
(foto E Peustjens)

traditionele partij die aan Waalse zijde op 24
november het minst verloor, en vooral, is als
kristendemokraat geknipt om de grote
Vlaamse broer uit de tent te lokken En dat
zal met makkelijk zijn Diskretie is dus weer
het sleutelwoord Van Wathelet moeten er
voor nieuwjaar geen verklaringen verwacht
worden
In dit verhaal ontbraken nog enkele stemmen Zo moet PS-voorzitter Spitaels behoorlijk boos geweest zijn toen hij het mislukken
van Verhofstadt vernam Behoorlijk boos
want alles wijst erop dat Spitaels van de
liberale formateur toezeggingen op zak had
voor de zaken die hem zorgen baren, naar
men veronderstelt m ruil voor het premierschap van Verhofstadt En dan beginnen die
vervelende SP-ers spelletjes te spelen omdat
Claeske geen premier mag zijn
De zaken die Spitaels zorgen baren wer
den door de PS-voorzitter, van zodra hij van
WIJ — 27 DECEMBER 1991

Wathelet's aanstelling tot formateur hoorde,
tijdens een perskonferentie op een rijtje gezet Het gaat o m om nieuwe financiële
middelen voor het Franstalig onderwijs Het
gaat om een verbod om over de responsabilizenng van de ziekteverzekenng te praten
Het gaat over de federalizering van de landbouw en de buitenlandse handel In afwachting hiervan (de rood-blauw-groene regenng
heeft geen tweederde meerderheid om de
grondwet te wijzigen) moeten nieuwe regio
nale mmisterkomitees beslissingsmacht krijgen Bovendien kondigde Spitaels aan dat
hij initiatieven wil nemen voor de vorming
van de nieuwe gewest- en gemeenschapseksekutieven
Heeft Spitaels zijn prijs nog opgedreven, of
zette hij voor de nieuwe formateur gewoon
uiteen wat hem door de vorige reeds was
,,aangeboden"' Spitaels is in ieder geval
met tevreden met minder dan wat Verhofstadt hem wou geven En dat lijkt, aan het
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Maar de bekentenis van Rombouts is ook
leerrijk de CVP kan zich geen oppositiekuur
veroorloven, tenzij ze m de oppositiebanken
geduwd wordt En zelfs dan is het maar de
vraag hoe lang de kristendemokraten daar
zullen zitten, met een sociale macht achter
zich die virtueel elk haar ongunstig beleid
kan boykotten Mutatis mutandis geldt hetzelfde natuurlijk voor de PS van Spitaels
Al bij al een geruststelling voor Wathelet
PS en CVP kunnen eigenlijk met anders dan
deelnemen aan de macht Dat beide partijen
nu wat van de kommunautaire toren blazen,
IS weinig meer dan oogverblmding In de
Belgische politiek zijn weinig eisenlijstjes
echt absoluut Ook dat van de CVP met De
Vlaamse kristendemokraten en de PS laten
elkaar nu enkel zien dat ze hun vel duur
willen verkopen Wanneer Wathelet geduld
oefent, zal de roomsrode koalitie waarvoor
hij op pad werd gestuurd, er na wat deskundig ontmijnen wel komen Al zou de koning
met de aanstelling van Wathelet tot formateur (i p V tot informateur) wel eens een
verkeerd gokje gewaagd kunnen hebben
Want ook nu weer wordt er reeds gebakkeleid over het premierschap van de regering
En wordt er gezegd dat kleine partijtjes als
de PSC die de premier willen leveren, daarvoor veel zullen moeten betalen
(Pdj)

VERKIEZINGEN

1936-1991: NIET ALLES
IS VERGELIJKBAAR

O

p 24 mei 1936 werd er nog
unitair gestemd en alleen door
mannen, vrouwen hadden sinds
1919 stemrecht op gemeentelijk
vlak, maar het was pas door de
wet van 19 februan 1948 dat de
dames ook nationaal een woordje mochten meespreken Wil
men dus een vergelijking maken, moet men de zetels (voor
de Kamer) van de partijen, die
opkwamen m beide landsgedeelten samentellen Hierbij dient rekening gehouden te
worden met het feit dat er in 1936, 202
volksvertegenwoordigers dienden gekozen
te worden, in 1991 was dit aantal gestegen
tot 212 Over het hele Belgische grondgebied krijgen we dan de volgende vergelijking:
1936

63
70
23
21
16
9
—

Katolieken
Socialisten
Liberalen
Rexisten
VI Nationalisten
Kommunisten
Anderen -

-16
- 3
- 1
-I-21
+ 8
+ 6

—

1991
Katolieken
Socialisten
Liberalen
Vlaams Blok
Volksunie
Ecolo-Agaiev

FDF
Rossem
NF-FN

57
63
46
12
10
17
3
3
1

-5
+
+

9
2
10
6
8

sq
+ 3
+ 1

Dat de traditionele partijen (katolieken,
socialisten en liberalen) toen en nu de grote
verliezers zijn is overduidelijk Wat de katolieken aangaat mag men daarbij zeker met
vergeten dat heel wat kiezers duidelijker nog
dan in 1936 het verschil zien en begrijpen
tussen staats-katolieken en kristenen, de
socialistische partij, die m de jaren twintig
nog kon teren op de sociale verbeteringen,
mede door haar toedoen verkregen, kreeg
ook m 1936 reeds een salonkleurtje, zodat de
vurigste links bewogenen hun heil zochten
bij de kommunisten Wat de liberalen betreft,
waarschijnlijk kunnen we hier voor 1936
zowel als voor 1991 spreken van een nogal
,,trouw" publiek

RECHTS IN EUROPA
Net als nu was er in gans West-Europa m
mm of meerdere mate ontevredenheid te
merken met het bestaande bestel Maar toch
was het klimaat totaal anders Enerzijds
waren er in 1936 de entoesiaste aanhangers

Sinds 24 november 1^1 is er
reeds heel wat 'mlA gevloeid
overeen mogelijl(evergeli{idng
tussen de huidige verkSezingsuitslag en deze van 1936.
Wie echter de moeite doet
enigszins dieper op de zaalc In
te gaan zal echter at vlug merken dat er van een werkeii)ke
gelijkenis niet helemaal sprake
is. Een aantal elementen waren
en zijn louter tijdsgebonden en
dus verschillend, een ander
deel vertoont geen enkele geil}kenis; wat rest is in feite het
kleinste deel.
De grote duidelijke gelijkenis is
dat de gevestigde partijen
(Agaiev inbegrepen) klappen
kregen, status quo bleven of
zich slechts in een geringe
winst mochten verheugen.
Nieuwkomers of te voren vrij
gering vertegenwoordigde partijen krijgen wel stemmen bij.
Maar dit geldt voornamelijk
voor Vlaanderen, In Wallonië
was het Ecolo dat nu werkelijk
doorbrak.
Mlja Proost zette feiten van
toen en nu naast mekaar, de
redaktie vulde aan met enkele
in het oog springende gebeurtenissen van toen.
van de uiterst-lmkse (kommunistische) zijde,
aangemoedigd door het Russische voorbeeld, toen nog ,,het paradijs van de arbeiders" Anderzijds waren er in verschillende
Westeuropese landen uiterst rechtse bewegingen, die met mm of meer sukses hun
aanhang veld zagen winnen
In Italië was sinds 1926 de fascistische
beweging van Benito Mussolini (1883-1945)
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morgen b uur so
Zie belangrijk bericht
omtrent speciale uitgaven
op 3de bladzijde

HET NIEUW POLITIEK
UITZICHT VAN HET 'LAND
De scherpe tegenstelling
tusschen de richtingen in
Vlaanderen eenerzijds, in
Wallonië en Brussel
anderzijds
Maandaïoclitend Ie ü uur kunnen wU
het lerschiinsel dezer ^cr«arde verkieilns
als \olgt uiteenyelten :
De katholieke partij en de socialistische
partij \erlie7rn slcmmen en zetels. Ook de
liberale partii zii het ook in lichtere inat«
daar zij toch met »eel meer te verlieien
had
De «inst gaat naar uiterste partijen : de
Rexisten, de Vlaamsch Nationalisten en de
Communisten

Uit de voorpagina van De Standaard
van maandag 25 mei 1936.

aan het bewind In Duitsland kregen de
Nationaal-socialisten de macht in handen
toen op 30 januari 1933 Adolf Hitler (18891945) Rijkskanselier werd en een jaar later
de funkties van president en kanselier samensmolten m de persoon van Fuhrer In
Spanje hing een pre-revolutionaire sfeer m
de lucht, het land zou later op het jaar
helemaal verscheurd worden door een bloedige burgeroorlog tussen links {Frente Popular) en rechts (Falanje) weldra o I v generaal
Francisco Franco (1892-1975), die duurde
van 1936 tot 1939 Waar de Falangisten
gesteund werden door Duitsland en Italië,
konden de Republikeinen rekenen op de
hulp van de Internationale Brigades (-iUSSR) Aan beide zijden gebeurden heldendaden en onnoemelijke wreedheden tot
Franco tenslotte het bewind m handen nam.

>
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VERKIEZINGEN
In Frankrijk vertegenwoordigde Charles
Maurras (1868-1952) met zijn Action Frangaise de konservatieve rechtse vleugel De
invloed van Maurras' publikaties was trouwens over de grenzen aanzienlijk Portugal
kende sinds 1933 een eenpartijstaat (Uniao
Naaonal), autoritair geleid en korporatief
ingencht onder leiding van Antonio de Oliveira Salazar (1899-1970) Het regime hield ook
stand na Salazar's dood tot in 1974 de
Anjerrevolutie een eind maakte aan het bewind Merken we hierbij op, dat zeker in de
aanvangspenode heel wat mensen — die
zeker met van nazistische simpatieen verdacht konden worden — het Portugees model wel aanvaardbaar vonden Ook in Amenka en Engeland ontstonden er uiterst rechts
groeperingen, die echter nooit van werkelijke
betekenis werden
BIJ al deze bewegingen viel de belangrijke
rol op van de Leider de Leider dacht, de
Leider sprak en dat werd door velen aanvaard
Wanneer we de ,.trekpleisters" ontleden
die m 1991 bepaalde groepe stemmenwinst
leverden, komen de verschillen met 1936
duidelijk aan het licht
Het Milieu
Een probleem dat nu en met reden door
alle partijen in de kijker wordt gezet Toch
lijkt dit met de grootste zorg geweest te zijn
voor de kiezer, gezien de geringe winst van
Agaiev, dat dit punt met wat linkse simpatie
toch centraal stelt Ecolo maakt wel aanzienlijke winst, maar was m Wallonië de enige
alternatieve partij met iets of wat allure
In 1936 lag er gewoon nog geen hond
wakker over dit probleem Hier en daar
waren de haast traditionele ,,heilsprofeten"
met hun leer over ,,terug naar de natuur"
Hun aanhangers waren echter gering, alhoewel enige figuren van betekenis (bijvoorbeeld Ernest van der Hallen — 1898-1948)
het toch met allemaal zo gek vonden
Het migrantentema
Onbetwistbaar het sterke aantrekkingspunt van het Vlaams Blok en het FN-NF Zo
origineel is dit echter ook weer met, alhoewel
de geviseerde groepen totaal verschillen en
de omvang van de hele zaak in 1936 geringer was In de jaren dertig zakten er eveneens heel wat vreemdelingen (alhoewel
meestal Europeanen) naar onze streken af
Het ging hier deels om werkzoekenden, die
zeker ook met altijd welkom waren, gezien
door de knsis van eind de jaren twintig,
aanvang de jaren dertig er bij de eigen
bevolking heel wat werkloosheid was Daarnaast waren er de politieke vluchtelingen, die
uit angst voor het regime in eigen land hier
hun heil zochten Hoe veilig ze hier wel
waren blijkt uit de lijsten van de weggevoerden van mei 1940
Tenslotte waren er de joodse asielzoekers
die een enigszins apart hoofdstuk vormen
Immers reeds lang voor de Nationaal-Socialisten m Duitsland aan de macht kwamen
heerste er een onderhuids anti-semitisme,
dat door de gebeurtenissen in Duitsland
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loedige verkiezings
Ie Antwerpen
Botsing fusschen « realisten » en socialist-en - T w e e socislistischc propagandisten neergeschoten V i e r personen
aangehouden - Geweldige beroering onder de b e v o l k i n g Strenge p o l i t i e m a a t r e g e l e n - De l o k a l e n
der realisten gesloten
Uit De Standaard van 24 mei 1936.

,,aangemoedigd", openlijker naar voren trad
en bij sommigen tot een ware jodenhaat
oversloeg
Wat nu de Europese werk- en asielzoekers
aangaat, valt het toch wel op dat deze
mensen zich over het algemeen — zonder
enige faciliteiten — vrij goed wisten te integreren en het normaal vonden de taal van
het gastland zo goed en zo kwaad mogelijk te
leren
Abortus-probleem
Dat dit met bijzonder veel kiezers ertoe
aanzette hun stem op een andere lijst uit te
brengen, blijkt uit het geringe sukses van de
afgescheiden CVP-groep, die het tema centraal stelde Voor het Vlaamse Blok was het
wel mooi meegenomen, enerzijds om haar
afkeer voor alle traditionele partijen nog
maar eens te tonen, anderzijds om toch nog
wat stemmen op te rapen bij mensen die
eerlijk verontwaardigd waren over deze wet
en met meer zo goed wisten tot wie zich te
wenden
Sociaal
Zowel voor de verkiezingen van 1936 als
nu heerste er heel wat sociale onvrede Toch
zijn de oorzaken en aard van deze sociale
onrust totaal verschuilend Ten eerste was
de toenmalige sociale wetgeving nog lang
met zo uitgebreid en verstrekkend als nu
Een aantal maatregelen werden genomen,
zoals de wet op de 8 uren dag (met maksimum 48 uren per week), de vrijheid al dan
met aan te sluiten bij een sindikaat, de
gezinstoelagen voor alle loontrekkenden, en
later het,, wonder" van de betaalde vakantie
Toch waren er bij die toenmalige betogingen
en stakingen heel wat meer echte dompelaars Er was natuurlijk op de eerste plaats
de angst in nood te geraken
BIJ de ouderen was de periode voor Wereldoorlog I, met zijn schrijnende sociale
wantoestanden nog helemaal met uit het
geheugen verdwenen Maar bovendien aanzag men — en dit tot aanvang de jaren zestig
zeker — moeten gaan stempelen of op een
andere manier steun te moeten krijgen, toch
wel als een schande Voor velen was de
betrachting beschouwd te worden als een
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,.eerlijk en goed" werkman een echte erezaak Dat achter deze gevel — ook bij de
kleine burgerij — heel wat schamele armoede verborgen was, nam men er gewoon bij'
Het woord kansarmen moest toen nog uitgevonden worden Armoede was toen nog echt
armoede I
Kleine kriminaliteit, nu zo m de belangstelling, bestond toen ook maar was vaak ingegeven door werkelijk tekort of een ,,begrijpelijke" afgunst bij jongeren Men kan zich
echter nu wel afvragen of er met heel wat
oorzaken van ,,kleine kriminaliteit" — geweld en baldadigheid — te vinden zijn in een
vorm van ..nooit tevredenheid"

BUITENBEEN
ANTWERPEN
Dat Antwerpen — zoals reeds vaker het
geval was — ook ditmaal de kroon spande, is
met verwonderlijk Toch hoeven deze verschijnselen geen uitdeinmg over heel Vlaanderen te betekenen noch noodzakelijk blijvers te zijn De befaamde Antwerpse Meetingparti] ontstaan in 1862 als een antimilitaristische formatie was geen lang leven
beschoren De Bormsverkiezing van 1928 —
in feite mogelijk geworden door een samenloop van omstandigheden — betekende
geen doorbraak van het Vlaams-nationalisme Op plaatselijk vlak vinden we m deze
kosmopolitische stad altijd wel de nodige
pittoreske figuren, die bij de eerder goedlachse Antwerpenaars bijval gemeten Van
Rossem toonde zich helemaal geen domme
jongen door zijn hoofdkwartier naar de
Scheldestad te verleggen Het gezond verstand van de Antwerpenaars komt dan
meestal wel vlug terug boven Overigens is
het nog wel de vraag of een partij met als een
van haar programmapunten (in zoverre die
er zijn) 2 televisieloze dagen per week. bij de
meer en meer televisieverslaafde Jan met de
Pet, op sukses mag hopen Nu ja, als ,,libertijn" hoeft men zich met zo direkt aan bepaalde regels te houden, dus kan iedereen wel
iets vinden dat hij (of zij) leuk vindt aan zo'n
partij

Kesterheide staken dan ook schril af tegen
de sterk gedisciplineerde, organisatorisch
bijna perfekt geregisseerde Landdagen van
het Verdinaso met zijn uiterlijk koele, strenge
intellektuele, beredeneerde leider Joris Van
Severen. Het Verdinaso kwam echter nooit
op bij de verkiezingen en kende met de
Nieuwe Marsrichting in 1934 een enigszins
Belgische zwenking.

REX
De Waalse Rex-leider Léon Degrelle,
wiens „Landdagen" een komplete jolige
wai'boel waren, wist echter zijn aanhangers
te boeien door zijn haast hipnotisch redenaarstalent. Bovendien was hij erin geslaagd
een afdeling Rex-Vlaanderen op te richten
onder leiding van de toneelschrijver en politi-

kus Paul de Mont (1895-1950), niet verwarVren met zijn oom Pol de Mont (1857-1931).
I).
Rex-Vlaanderen vond vooral zijn aanhang
^9
bij de franskiljonse burgerij, door de Vlaams®'
nationalisten altijd als de aartsvijanden be®i
schouwd. Daarbij kwam weer een verschil
,Q
naar voren bij de jongeren. Waar Verdinaso
Jj.
en VNV een min of meer streng georgani,^
seerde (traditionele) jeugdbeweging hadden
jjj
(uniform, vlaggegroet, enz.) scheen het bij
j|
de jeugdige aanhangers van Rex vaak zuiver
j'^
een kwestie van eens lekker herrie schoppen
'^_
en wegwezen. Gebeurden er toch aanhoulg
dingen dan kwamen er meermaals namen te
voorschijn die men in een dergelijk „selekt"
;,
gezelschap niet zo dadelijk zou vermoeden.

nationaal programma verdedigen Rex daarentegen inspireerde zich sterk bij de buitenlandse fascistische bewegingen.
We kennen de winst van beide partijen bij
de verkiezingen van 24 mei 1936 (Rex van O
naar 21 kamerzetels, het VNV van 8 naar 16)
Op 6 oktober 1936 kwam het tot een
beginselakkoord Rex-Vlaanderen en VNV.
De omvorming van België tot een federale
staat en maatregelen tegen de verfransing in
Vlaanderen en Brussel werden aanvaard,
Het VNV was best tevreden, maar RexVlaanderen zag zijn ,,trouwe" franskiljonse
supporters afdruipen. Dit vermocht Léon Degrelle niet te ontmoedigen. Integendeel, hij
stelde zich nu tot doei vooraanstaande politi-

Het VNV, rechts, maar enige uitzonderingen te na gelaten, vooral uiterlijk een autoritaire partij, bleef ten sterkste zijn Vlaams-

>

ALFRED LOEWENSTEIN,
DE GROTE VERDWIJNTRUUK?
Ook België kende in de late jaren
twintig, begin jaren dertig een soort Maxwell-schandaal. Net zoals nu een persmagnaat in duistere omstandigheden om
het leven kwam en zeer slechte papieren
naliet, gebeurde dat in de nacht van 4 op
5 juli 1928 met de Belgische bankier
Alfred Loewenstein.

ways, Glanzstoff...; om deze maar te
noemen.

TOCH IN LEVEN?
De geruchtenmolen ging z'n gang. Er
werd over zelfmoord gesproken, maar
ook moord werd niet uitgesloten. Een
opgevist lijk dat als dit van Loewenstein
moest doorgaan werd later dan weer niet
als het zijne erkend.
Vragen of de bankier door een andere
financier(s) of door eigen familieleden —
tuk op de gigantische erfenis — om het
leven werd gebracht werden wel gesteld,
maar kregen nooit een antwoord. Ook
niet in de in 1987 verschenen studie The
man who fel! from sky van William Norris.
De duistere zaak hielp mee het wantrouwen van de publieke opinie tegenover de bankwereld en de politici wegens
de slechte financiële toestand van het
land nog aangroeien. Een jaar voor de
zaak-Loewenstein was de driepartijenregering van Henri Jaspar opgezet als
„laatste kans voor een bijna bankroet
België ".

De Fokker waarmee de op dat ogenblik
derde rijkste man van de wereld — hij
bezat in Biarritz o.m. acht villa's op zijn
naam — in Londen was opgestegen bereikte nooit Brussel. Medepassagiers
vertelden later dat Loewenstein boven
het kanaal „per ongeluk " uit het vliegtuig was gesukkeld.
Alfred Loewenstein vergelijken met
Jean-Pierre Van Rossem is natuurlijk
onjuist, alhoewel hij net als de beursgoeroe de media kon bespelen en de Beurs
door en door kende. Loewenstein hield er
bovendien van de nodige show te verkopen. Op zijn vele reizen werd hij vergezeld van een legertje sekretarissen en
knechten, had een persoonlijke tennisen dansleraar en als boksliefhebber
steeds een sparring-partner binnen
handbereik...
De misterieuze verdwijning was natuurlijk voorpagina-nieuws, onmiddellijk
gingen de Beurzen van Brussel en Londen raar doen. Wat mag je anders verwachten bij de plotse dood van een man
die het voor het zeggen had in prestigieuze ondernemingen als Tubize, Brazilian
Traction Light and Power, Mexican Tram-

Het misterieuze verdwijnen van
banl(ier Loewenstein bepaalde
mee de Icrisissfeer tijdens het interbellum.

De affaire begon steeds meer en meer
op een grote verdwijn-truuk te lijken,
zeker toen sommige kranten het gerucht
lanceerden dat de bankier helemaal niet
dood was maar zich ergens aan de kust
verborgen hield...
(m.v.l.)
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VERKIEZINGEN
Het „verschijnsel" Rossem was overigens
in 1936 zeker op nationaal vlak ondenkbaar.
Het hele gedoe en vooral de voorzitter zouden de „deftige" burger (en de werklieden in
zijn kielzog) afgestoten hebben. De financiële avonturen van Van Rossem zijn echter
(nog) niet te vergelijken met de politieke en
financiële schandalen en schandaaltjes
waarvan de tussenoorlogse periode wemelde. De betrokkenen waren en zijn dan wel
„respektabele" lieden, zaken gingen en
gaan de doofpot in, werden en worden biezonder ingewikkeld gemaakt dat niemand er
nog uit wijs geraakt(e) of eindigde op zeer
eigenaardige wijze. (In twee afzonderlijke
artikeltjes gaan we even dieper in op twee
,,zaken" die de publieke opinie van toen
beroerde.)
Wat de meer dan royale winst van het
Vlaams Blok aangaat mag men toch ook niet
vergeten dat de hele Vlaamse beweging
altijd een geruzie in het eigen huishouden
gekend heeft. Toen het VNV eind 1933 tot
stand kwam was het nog geen totale eenheidspartij en binnen de beweging zelf waren de meningen ook nogal eens verdeeld,
gaande van zeer gematigd tot zeer ekstreem. Bovendien was de ,,Leider", Staf de
Clercq geen bepaald overtuigende figuur.
Ondanks de houding die hij aannam en zijn
daverende toespraken, bleef hij op de eerste
plaats een idealist met een groot, warm en
goed hart voor Vlaanderen en het Vlaamse
volk, maar die zijn volgelingen niet altijd in de
hand had. De Landdagen van het VNV op de
Cl in diskrediet te brengen om zo zijn eigen
autoritaire heilstaat voor te bereiden. Door
zijn onbesuisd en roekeloos optreden bewerkte hij echter zijn eigen ondergang. Bovendien was er het eensgezind naar voren
treden van de tweede regering P. Van Zeeland (13 juni 1936- 25 oktober 1937. KatoliekLiberaal-Socialist).

DE MISLUKTE
UITDAGING
Degrelle dreef zijn politiek, die steeds
meer op agitatie ging lijken, ten top, toen hij
de tussentijdse verkiezing van 11 april 1937
te Brussel uitlokte. Praktisch alle kranten en
partijen raadden aan op de ekstra-parlementair P Van Zeeland (1893-1973) te stemmen
of zich te onthouden. Eerste minister Van
Zeeland, ,,nationaal kandidaat" had weliswaar de steun van de regeringspartijen,
maar het gevaar was niet denkbeeldig dat
een aantal konservatieve katolieken, die het
niet eens waren met de samenwerking met
socialisten en kommunisten, zich zou onthouden. Wanneer Degrelle nu bij de door
hem behaalde stemmen ook nog de blanko
stemmen telde, werd het een koud kunstje
aan te tonen dat heel wat kiezers niet akkoord gingen met het bestaande bestel.

herinnerde aan de herhaaldelijke brief van
25 december 1936 en verklaarde dat het
Belgische episkopaat wel formeel Rex bedoelde wanneer het in de brief van 25
december 1936 bepaalde metoden en grondprincipes veroordeelde. Verder verklaarde
de kardinaal in Rex een gevaar voor het land
en voor de Kerk te zien. Met andere woorden : alle katolieken werden verondersteld op
Van Zeeland te stemmen.

Op 9 april 1937 verscheen in de pers een
verklaring van kardinaal Van Roey, in naam
van het gehele episkopaat. De aartsbisschop

De uitslag van 11 april 1937 betekende
een zware slag voor Rex en voor Degrelle
persoonlijk (P. Van Zeeland: 76%, Degrelle:
19% en 5 % blanko).
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Op 11 april 1937 bracht Paul Van Zeeland Leon Degrelle een kwade slag toe.
Bij tussentijdse verkiezingen, door deze laatste uitgelokt, haalde hij in Brussel
76 % van de stemmen, Degrelle 19 "/o.
(foto VUM)
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Het Rexisme scheen dus wel voorgoed
afgeschreven te zijn. Toch waren hiermee de
moeilijkheden niet defintief opgelost. Nu het
Rexistisch gevaar afgewend was, duurde het
niet lang of de samenhorigheid van de drie
regeringspartijen brokkelde af en het land
werd meer en meer onbestuurbaar.
De vervroegde verkiezingen van 2 april
1939 gaven dan ook een totaal ander beeld
dan in 1936. Kameruitslag: Katolieken 73
(•f 10), Liberalen 33 (-t-10), Socialisten 64 (6), Kommunisten 9 (status quo), Rexisten 4 (16), VNV'ers 17(-i-1).

VERKIEZINGEN
Niemand kan zeggen hoe de zaken verder
zouden geëvolueerd zijn zonder de tussenkomst van de Tweede Wereldoorlog, maar
het valt toch wel sterk te betwijfelen of Rex
nog ooit duidelijk naar voren zou getreden
zijn.
Waar in 1936 een Waalse-ekstreem-rechtse partij een oven/vinning in de wacht sleepte, is het nu in 1991 een Vlaamse ekstreemrechtse partij, die zelf niet al te best raad
schijnt te weten met haar onverhoopt sukses. Men mag echter niet vergeten dat in
1936 ook de kommunisten de niet onaardige
winst van zes zetels behaalden, alhoewel
ook hierbij wel een aantal proteststemmen
zullen geweest zijn. Het status quo van 1939
bewijst nog niet dat het om totaal hetzelfde
kiespubliek ging. Na het fiasko van het
kommunisme in Rusland en de Oostbloklanden, was er echter voor ultra-linkse partijen
in 1991 nog weinig te verwachten, zeker als
men met,,lichtende voorbeelden", als Cuba
(totaal failliet, hongersnood voor de deur),
China en Noord-Korea (schending van de
mensenrechten aan de lopende band) gaat
uitpakken.

HANSWORSTERIJEN
Nu in 1991, is er in gans West-Europa een
winst van nationalistische en rechtse partijen
te bespeuren. Men moet echter wel zo voorzichtig zijn een verschil te zien tussen enerzijds een gezond volksnationalisme, bewust
van eigen waarde en kunnen en met eerbied
voor deze eigenschappen bij de buren en de
geïntegreerde vreemdelingen in eigen land
en anderzijds een ekstreme stellingname die
wel veel belooft maar niet veel beloften kan
nakomen, juist omdat ze door de feiten zelf
reeds vaak achterhaald zijn.
Trouwens wanneer men een groot deel
van de aanhang van de twee grote Vlaamse
winstmakers bekijkt, kan men zich wel afvragen hoelang ze ,,hun" partij trouw zullen
blijven.
In dit verband zijn de woorden van de
belangrijke socialistische politikus Hendrik
de Man (1885-Zwitserland 1953) uit 1939 wel
zeer interessant.
Hendrik de Man, door latere gebeurtenissen in diskrediet geraakt en daardoor vaak
(met opzet) over het hoofd gezien schreef in
dat laatste jaar voor Wereldoorlog II: ,,Het
echte gevaar voor de demokratie m België
bestaat niet In de hansworsterijen van een
dozijn min of meer uitgesproken fascisten in
het parlement of daarbuiten. Het bestaat
hierin dat onze staatsinrichting niet goed
meer funktloneert en dat de grote massa —
ook diegenen die anders voor Hitler en
Mussolini niets over hebben — minder en
minder achting heeft voor het parlementair
stelsel."
Verandert men oen paar namen, dan
wordt het citaat terug zeer aktueel.
Mija Proost

LES BANCSTERS
VAN DE JAREN '30
De groteske financiële avonturen van
Jean-Pierre Van Rossem niet te na gesproken, zijn er vandaag geen echt grote politiekfinanciële schandalen. Politici worden wel
over éénzelfde kam van sjoemelaars en
zakkenvullers geschoren, maar er heerst
toch geen sfeer van financiële scandalitis.
In de jaren '30 was het wel eventjes
anders. De beschuldigingen, voornamelijk
door Rex-leider Leon Degrelle, van schandelijke belangenvermenging tussen politiek en
de ,,haute finance" waren een belangrijk
element in de toenmalige antidemokratische
stroming. Degrelle had het steeds over ,,les
bancsters".
En ook de pers deed ,,onthullingen". De
wedervaren van de Bank van de Arbeid en
de Algemene Bankvereniging schokten het
ganse land.
Waarover ging het?De ekonomische ekspansie van de jaren '20 (de gay twenties)
had aanleiding gegeven tot een ongezonde
euforie. Ondernemingen hadden te veel krediet tegen te hoge intrestvoeten opgenomen.
En de banken hadden de hun toevertrouwde
deposito's (de spaarcentjes van Jan en Mie
Modaal) te riskant en te weinig selektief
belegd. Banken konden toen niet alleen aan
kredietverlening doen (leningen toestaan
aan personen en ondernemingen), doch ook
op een ongekontroleerde manier aandelen in
bedrijven kopen (nu waakt de Kommissie
voor Bank en Financiewezen, de vroegere
Bankkommissie, hierover).

RODE FABRIEKEN
Toen begin de jaren '30 de krisis ook bij
ons in alle scherpte voelbaar werd, konden
de bedrijven hun leningen bij de banken niet
terugbetalen. De banken konden moeilijk
een onverbiddelijke terugbetaling eisen,
want dit zou leiden tot vele faillissementen
van bedrijven waarin zij aandelen hadden.
Anderzijds werden door verontruste personen hun deposito's bij de banken opgevraagd. Normaal zouden de banken in een
dergelijke situatie hun aandelen verkocht
hebben, maar de koersen waren angstwekkend gedaald zodat de verliezen voor de
banken enorm zouden zijn. De situatie werd
precair en ook de politici kwamen onder
grote druk te staan. In 1932 bezetten niet
minder dan 95 parlementariërs samen 411
mandaten in de raden van beheer van financiële instellingen.
Voor de Bank van de Arbeid werd de
toestand fataal. Deze bank werd in 1913 door
o.a. Edward Anseele opgericht om ,,rode"
fabneken te financieren. Omwille van de
bovengeschetste moeilijkheden moest op 28
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Leon Degrelle, "gespecialiseerd" in
het onthullen van politieke en financiële belangenvermenging.
maart 1934 de bank haar loketten sluiten. De
ASLK schoot wel 150 miljoen toe om de
kleine socialistische spaarders te vergoeden. Maar de kleine spaarder was geschokt
door het „grootkapitaal. Ook politici werden
er van verdacht tot de verdwijning van de
bank te hebben bijgedragen.
DeAlgemeene Bankvereniging, zeer nauw
verwant met de Boerenbond, verging het
nauwelijks beter. Aan de basis van die bank
lagen de meer dan 1200 plaatselijke Raiffeisenkassen van de Boerenbond, waarvan een
zeer groot deel van het geld geïmmobiliseerd
was in aandelen van deAlgemeene Bankvereniging. Een faillissement van de bank dreigde, de Boerenbond met haar meesleurend,
en de spaargelden van duizenden kleine
lieden dreigden als sneeuw voor een verschroeiende zon te smelten. Een scherpe
kampanje tegen die financiële schandalen
begon, mede gevoerd door sommige katolieke kranten zoals La libre Belgique en De
Standaard. De volksmond, nooit vertegen
om een toestand op schertsende wijze kleur
bij te zetten zong: ,,Marielou, Marielou, waar
is het geld van de Boerenbond naar toe?".
Minister Van Cauwelaert diende zelfs als
gevolg hiervan zijn ontslag in. De problemen
werden ,,opgelost" door een bundeling van
de restanten van de Algemeene Bankvereniging en de Kortrijkse Bank voor Handel en
Nijverheid in 1935 in de Kredietbank. Beide
banken hadden eerder hun industriële aktiviteiten afgestoten.
(f.d.)
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ACHTERUITKIJKSPIEGEL

DE TAALSTRIJD

E

EN leraar Nederlands voelde zich
deontologisch verplicht de ANS,
Algemeen Nederlandse Spraakkunst, te kopen. Er gromde wel
iets binnen in hem omdat hij die
3.000 frank niet mag aftrekken
van zijn belastbaar inkomen,
maar hij kocht het boek toch
maar.
Als is deze ANS geen „leesboek" maar wel een naslagwerk,
toch zette hij zich aan het lezen van het
Voorwoord en van de Inleiding tot deze
nieuwe klepper/klopper over onze taal.
Wanneer hij dan, reeds in de tweede
alinea van bladzijde negen leest dat er voor
zo een nieuwe spraakkunst grote belangstelling bleek te bestaan ,,in het Nederlandstalig
deel van België" vroeg hij zich af waarom
men daar niet doodgewoon over Vlaanderen
sprak.
Twee alinea's verder las onze leraar dat de
man, die de principes van het nieuwe werk
had vastgelegd, gesprekken had gevoerd
met ,,personen in België en Nederland".
Onze leraar vroeg zich af (zonder het luidop
te durven denken) wie die man dan wel was
gaan opzoeken voor dat gesprek in Luik of in
Charleroi, om over de Nederlandse spraakkunst te spreken.
Op de volgende bladzijde las onze brave
leraar dat de redaktie vier wetenschappelijke
medewerkers had aangesteld: ,,twee Nederlanders en twee Nederlandstalige Belgen".
En dan sloeg hij het dikke boek toe.

FLANDERS' LANGUAGE
,,Mochten het woord Vlaming of Vlaanderen er met in?", vroeg hij zich geërgerd,
maar in alle stilte, af. En hij dacht aan de
Hollandse/Nederlandse TV-mensen die zich
gastvrij voordoen en zich dan ook tot de
,,Belgische kijkers" nchten, wel wetende (of
niet?) dat, hoe Belgischer een kijker is of
zich voelt, des te minder hij naar,,Holland"
kijkt. Alleen Vlamingen kijken naar de Nederlandse televisie. Trouwens 40% van de,,Belgen" verstaan niet eens Nederlands en zullen dus in geen geval ,,naar Holland" kijken.
Waarom dan, Hollandse taaibroeders, zo
voorzichtig zijn?
Toen onze leraar Nederlands voor het
eerst hoorde van ,,Flanders' Technology"
vond hl] dat aanvankelijk goed' men richtte
zich immers naar de wijde wereld, waarin
Engels het vehikel is geworden. IVIaar moet
er daarom in Gent ook een ,,Flanders' Expo"
zijn? r^^oet VTB-VAB nu ook al spreken en
schrijven over ,,Flanders' Travels"?
Flanders' dit en Flanders' dat (afkappingsteken met vergeten).
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A^^

/slot

K^ ^Pi'A^:\

Gaf de Flanders' Technology-slogan het sein voor een nieuwe taalstrijd?
(foto VUM)

De ANS, een spraakkunst voor Flanders'
language?
Luister naar onze radio en naar onze TV:
hoeveel Nederlands? Hoeveel Frans? Hoeveel Duits? Weinig in verhouding tot de
stortvloed Engels. Engels bij de vleet, zelfs in
jeugdprogramma's (waarbij de kinderen dus

Een Engelstalige zin in een
overigens
Nederlandstalige
advertentie In WIJ ontlokte onlangs tal van lezers boze reakties. Men kan dus van een gezonde Vlaamse reflekts spreken. Die lezers hebt>en gelijk,
want na de jarenlange taalstrijd
tegen het Frans moet nu aangepast worden tegen een nieuw
gevaar dat overigens heel Europa bedreigt: het Engels.
In het derde en laatste deel van
De Taalstrijd wast Herman
Maes het angelsaksische varkentje dat meer en meer de
snuit opsteekt.
geen taalopvoedende gesprekken horen en
veel kinderen nog niet snel genoeg lezen
voor de ondertiteling). En dan maar klagen
over de gebrekkige taaiopvoeding, als de
eigen audio-visuele middelen bij uitstek vooral vreemd spelen en wij ons met ondertiteling
moeten tevreden stellen.

DEENS VOORSTEL
Wordt in ,,Vlaanderen Vlaams" dus voortaan in ,,Flanders Flemish"?
En in ,,Europe English"?
Onze taalstrijd is nog niet gestreden en
reeds daagt een nieuwe uitdaging op.
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Ja, Europa zit geplaagd met een veeltaligheid die veel vertalers en vertaalsters veronderstelt in de Europese diensten. Ook financieel is dat een zware dobber.
Daarom schijnt een Deens Europarlementslid ooit voorgesteld te hebben allemaal
in twee talen te werken: Engels en/of Frans.
Groot applaus bij de Engelsen en bij de
Fransen.
De Deen zou er toen aan toegevoegd
hebben dat ze te vroeg juichten want er
kwam nog een voorwaarde: nl. dat de Fransen in het Engels en de Engelsen in het
Frans zouden werken, dan zou iedereen
gelijk zijn en iedereen met de moeilijkheid
zitten in een vreemde taal te werken. Diskussieren, in een vreemde taal, over een ingewikkelde en specifieke materie, met iemand
die in zijn moedertaal mag spreken, is een
ongelijke strijd.
Leo Tindemans nam bij het betreken van
een konferentieruimte voor ministers van
Buitenlandse Zaken ooit eens voorrang op
de Sovjetminister die daarover verontwaardigd zei: ,,fv1eneer, ik heb voorrang want mijn
land is veel groter dan het uwe". ,,Ja",
antwoordde Tindemans (hoe kon hij dat verstaan?) ,,maar mijn buitenland is veel groter
dan het uwe".
Er wordt bij dit verhaaltje niet gezegd in
welke taal Tindemans antwoordde. Zal wel in
het Engels geweest zijn.
Toen Hendrik Fayat ooit Engels sprak in
de Verenigde Naties in de plaats van Frans,
was het de laatste keer dat hij minister was.
En waarom moet de sekretaris van de
Verenigde Naties persé Frans kennen? De
Fransen stelden die eis als een conditio sine
qua non.
De taal-gevoeligheden zijn groot want:
,,Wie op mijn taal trapt trapt op mij".
Herman Maes

BOEKEN

KLETSEN OVER BOUDEWIJN
Het koningshuis mag zich de jongste jaren
over een verhoogde mediabelangstelling
verheugen Dat deze aandacht met altijd van
het kaliber is om de public relations officer
van het paleis goedgemutst te stemmen, is
met diens verantwoordelijkheid De koning
kwam verleden jaar tweemaal openlijk m
opspraak toen hij weigerde de abortuswet te
tekenen, en toen hij de regering schriftelijk
trachtte te overhalen de Rwandese president
Habyarimana door het sturen van para's in
het zadel te houden De publieke opinie leek
de vorst zijn bemoeizieke neigingen en gewetensnood echter te vergeven Bovendien
zette men dit jaar alle zeilen bij om de
verjaardagen van Boudewijn met onopgemerkt voorbij te laten gaan
Van Danny llegems en Jan Willems publiceerde uitgeverij Kritak De kroon ontbloot,
een bundeling van interviews en artikelen die
eerder reeds m het weekblad Panorama/De
Post verschenen Het werd geen boekje voor
loyale royalisten of seniele trouwe troonknielers Er wordt een machtige Boudewijn ten
tonele gevoerd, die aktief zij het diskreet

ingrijpt m het politieke leven, karrieres maakt
en breekt, ministers uitbranders geeft
llegems en Willems schetsen een schokkend beeld, dat ongetwijfeld kassa betekent
voor een populair weekblad De auteurs
slagen er echter zelden in overtuigend te zijn
voor een lezer die zich met tevreden stelt met
hun vrijblijvende beweringen Het grootste
deel van het boek komen bovendien gesprekspartners aan het woord die de moed
ontbeerden om vrank en vrij voor hun mening uit te komen Onder de dekmantel van
de anonimiteit kan er echter lustig gelachen,
zwart gemaakt, overdreven, geinsinueerd,
gefantaseerd worden Hovelingen, ministers, gewezen ministers, joernalisten, rechtsgeleerden, ministers van staat, ze kletsen
dat het een lieve lust is

poort van Belvedere met tijdig openzwaaien
als hij na een nachtje stappen stomdronken
de oprijlaan kan inzwenken En dat Leopold
III de kinderen van Albert nooit heeft gezien.
Indianenverhalen zat dus
De auteurs beseffen dat de anonimiteit
hun werkstuk minder betrouwbaar maakt
Maar ze zien daann de meest treffende
illustratie van wat ze het centrale tema uit het
boek noemen Boudewijn heeft met alleen
veel meer mactit dan hem wordt toegedicht,
hij gebruikt die ook veel vaker dan de goegemeente denkt Of zoals een minister het
uitdrukte „Hij maakt karrieres, maar hij
breekt ze ook De politikus die Laken ontstemt, kan het verder wel schudden" We
denken dat llegems en Willems nooit minister zullen worden

Of wat anders te denken van het verhaal
dat Fabiola het Vatikaan zou gepolst hebben
om haar huwelijk te laten ontbinden omdat
ze Boudewijn geen kinderen kon schenken'
Of dat Boudewijn hoopt op een zaligverklaring'> En dat pnns Laurent er keer op keer de
arme rijkswachters van langsgeeft die de

(pdj)

— De kroon ontbloot. Over de macht van Boudewijn. Danny llegems en Jan Wlllems. Uitg. Kritak, Leuven, 1991, 104 biz, 395 fr.

WALLONIË EN
VLAANDEREN IN SAMENSPRAAK
(vervolg van bIz 7)
houding aan te nemen in plaats van klare
wijn te schenken Die opstelling doet bij onze
partners fataal een vraag rijzen die me in
heel mijn loopbaan voor de voeten is geworpen „We sluiten erg gematigde akkoorden
— aldus de klacht van Waalse zijde — maar
ze zijn nog met rond of jullie vertonen al
tekenen van mistevredenheid De inkt is nog
maar amper droog of er worden al aktiekomitees opgericht, de kultuurveremgingen klimmen op de barrikades Dat scenario wordt
telkens weer herhaald Jullie Vlamingen
spreken nooit rechtuit "
• Ondervraagd over het tot uitdrukking
brengen op institutioneel vlak van de
Vlaamse meerderheid antwoordt R. Collignon:
„Laten we met z'n tweeen een senaat
vormen Dat vind ik zeer belangrijk Een
tweede Kamer blijft onontbeerlijk Ze hoeft
met eens zoveel leden te tellen en ook met
noodzakelijk op paritaire basis samengesteld te zijn Zonder een dergelijk orgaan is
een bondsstaat een ongerijmdheid Ondertussen blijven de Vlamingen de meerderheid
uitmaken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Ik geef toe dat de burger ons op deze weg
gemakkelijker zou volgen indien we de tijd

hadden gevonden om de nieuwe ontwikkelingen beter toe te lichten Als verzachtende
omstandigheid kunnen de politici aanvoeren
dat het allemaal wel erg vlug gegaan is Het
IS zo vlug gegaan dat zelfs onze Waalse
onderwijsmensen in Brussel tegen de verkeerde regenng zijn gaan betogen, voor
eisen die alleen nog door de eigen Eksekutieve kunnen worden ingewilligd Aan die
voorlichting moeten we dnngend wat gaan
doen "
• Denkend aan de zorg voor de eigen
identiteit vraagt K. Hemmerechts of ,,de
zgn. Vlaamse refleks nog Is wat hij is
geweest".
Hugo Schlltz antwoordt daarop:
, Waarschijnlijk zijn we te snel rijk geworden Onderweg zijn we ons pedagogisch
projekt kwijtgeraakt Waar werd ons identiteitsbewustzijn aangekweekt ^ Ten dele in de
huisknng maar hoofdzakelijk in de jeugdbeweging en het onderwijs Ondenkbaar datje
de middelbare school verliet zonder het besef tot de Vlaamse gemeenschap te behoren zonder je verplicht te voelen er ook iets
voor terug te doen dat het zuiver beroeps- en
ekonomische vlak oversteeg Dat projekt is.
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denk ik, verloren gegaan Ik zie dit als een
van de negatieve gevolgen van de overigens
genereuze, in algemeen menselijk opzicht
met onbelangrijke beweging van de jaren
'60, die de ramen opengegooid heeft en het
konservatisme in Vlaanderen de genadeslag
heeft toegebracht
Voor mij ligt hier een reden tot ernstige
bezorgdheid, die ik met velen deel Frankrijk
en Duitsland beschikken wel over zo'n projekt Wallonië heeft in volle ekonomische
knsis zichzelf gevonden, net zoals wij in de
jaren '50, toen onze jonge mensen nog
langer weigerden er zich bij neer te leggen
dat Vlaming zijn leidde tot ekonomische
achterstelling Daarna hebben we de welvaart die ons plots overviel blijkbaar met
goed verteerd Thans bevinden we ons in
een ,,parvenu"-fase, het wil ons nog steeds
met lukken onze centen in politieke macht
om te zetten, onze welstand te integreren in
ons gemeenschapskoncept en in ons besef
van een eigen identiteit "

— Wallonië, een ander portret. Kultuurleven dec. '91. Red.-sekretarlaat: Blijde
Inkomststraat 79 te 3000 Leuven, tel.
016/22.18.01.
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LANDUIT

EINDIGT NU OOK
DE CUBAANSE DROOM?

C

UBA heeft enkele tientallen politieke gevangen, een eenpartijstaat en legt de vrije meningsuiting soms aan banden maar in
vergelijking met de rest van Latijns-Amenka is het een oase van
rust en welvaart Iedereen heeft
er werk, voedsel, huisvesting,
onden/vijs en medische verzorging Daar kunnen de meeste
Latijnsamenkanen in Bogota,
Lima, Caracas, Mexiko City, Rio of Buenos
Aires alleen maar van dromen Politiek
schort er wel het een en ander aan het
Cubaanse sisteem, maar sociaal-ekonomisch leidt de Cubaan een relatief onbekommerd leven

Die gedachte begint stilaan ook in de rest
van Latijns-Amenka veld te winnen, vooral
na de bloedige VS-invase in Panama dat dit
kleine middenamenkaanse landje in een politieke en ekonomische chaos stortte en de
ellendige situatie van Nicaragua waar de VS
haar financiële beloften met inloste Ook de
weigenng om de demokratisch verkozen Haitiaanse president Aristide terug aan de
macht te helpen kan op weinig simpatie
rekenen op het latijnse kontinent

CASTRO BREEKT U I T ^
Begin 1989 maakte Fidel Castro bruusk
een einde aan zijn weigering om het eiland te
verlaten In de jaren 70 en '80 bracht Castro
met een bezoek aan een ander Latijnsamerikaans land In februan 1989 brak hij met het
zelfgekozen isolement door in Caracas samen met nagenoeg alle presidenten uit Latijns-Amenka aanwezig te zijn op de plechtige installatie van de sociaaldemokraat Carlos Andres Perez als nieuwe president Men
moet weten dat in Venezuela de twee grote
kommerciele televisiestations in handen zijn
van de Cisneros, een rabiate anti-Castro
Cubaanse miljardairsfamilie Hoewel de Cisneros-stations jarenlang alle anti-Cubaanse
retoriek uit de VS gretig overnamen en de
ether instuurden, kon men met om de aanwezigheid van Fidel Castro heen Vanaf het
moment dat Castro voet zette op Venezolaanse bodem werd hi] bijna onafgebroken
geïnterviewd door de pers van het ganse
kontinent Het was een bijzonder vreemde
gewaarwording om de man die decennialang
werd afgeschilderd als de „gevaarlijke vijand" urenlang zijn ongezouten mening over
de sociaal-ekonomische en politieke toe-
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stand te horen uiteenzetten op alle televisieen radiostations
Dit scenano herhaalde zich bij de presidentsmstallaties m Mexiko, Ecuador en
Peru Ook m de kranten en weekbladen
kreeg Castro sindsdien vrije baan Dit alles
betekende een lelijke streep door de reke-

Nog nooit kwam Cuba zoveel in
het nieuws als de jongste
maanden. Niet tomdat daar nu
ineens zoveel nieuws te rapen
valt maar omdat Cuba samen
met China, Noord-Korea en
Vietnam overblijft als één van
de weinige kommunistische
bastions na het verdwijnen van
de Berlijnse Muur en van de
USSR zelf. Het opdoeken van
de kommunistische regimes In
Oost-Europa brant Cuba ekonomisch in nauwe schoentjes.
De aartsvijanden van het Castro-reglme bingen al hardop
dromen van een radikale verandering in Cuba. Vooral sinds
het aantreden van de nieuwe
Nicaraguaanse regering Chamoro en het militair VS-optreden tegen de Fanamese sterke
man generaal Manuel Noriega,
gaat de VS-aandacht uit naar
Havana. Maar ondanks alle
problemen loopt het allemal
niet zo'n vaart, dat hebben de
afgelopen maanden gezaghebbende VS-tijdschriften ais National Geographic en Time, in
uitgebreide reportages laten
uitschijnen.
In het vooruitzicht van de laatste dag van moederland USSR,
een blik op een felle dochter
die verweesd achterblijft in de
Caraïbische 2 ^ . . .
mng van de VS want de beeldvorming over
Cuba m het Latijnsamenkaanse kontinent is
geen VS-monopolie meer Ook de toewijzing
van de Pan-Amenkaanse spelen aan Cuba in
1986 zat de Nooramerikanen hoog Hoewel
ze heimelijk hoopten dat de organisatie ervan de Cubanen in financiële problemen zou
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brengen, wat ook gebeurde De klimaks van
die spelen, in augustus dit jaar gehouden,
was het aanbod van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona (die ondanks zijn
ekstra-sportieve problemen in Latijns-Amerika nog steeds het statuut van halfgod heeft)
om als sportief hulpverlener Cuba bij te
staan Andere publieke figuren die openlijk
hun steun betuigden aan Cuba zijn Harry
Belafonte, Nelson & Winnie Mandela, Gabriel Garcia Marquez en Eduardo Galeano

BUITENLANDSE
DEVIEZEN
Al deze steun op het eigen kontinent kan
echter de Cubaanse ekonomische problemen met verhelen De buitenlandse ekonomische eksperts in Cuba aanwezig berekenen een dramatische achteruitgang voor de
ekonomische bedrijvigheid tussen de 50 en
80% voor dit jaar De steun van de Sovjetunie IS dit jaar volledig weggevallen en dat
betekent dat de petroleumvoorziemng ondermaats IS Ook de handelsrelaties tussen
Cuba en het voormalige Oostblok zijn opgedoekt, met als gevolg schaarste van een
lange waslijst broodnodige produkten Langs
die kant heeft Cuba dus mets meer te verwachten
Op politiek gebied wordt Cuba op het
Amenkaanse kontinent gedoogd en kan het
op een groeiende simpatie rekenen vanwege
de slechte ekonomische toestand van L-A en
de Cubaanse underdogpositie Op de Latijnsamenkaanse top in Guadalajara (Mexiko) verklaarde de Argentijnse minister van
Buitenlandse Zaken Guido di Telia dat ,,Latijns-Amenka met kompleet is zonder Cuba
en Cuba met kompleet zonder toegang tot de
demokratische fora" Het was nota bene de
eerste echte top van Latijns-Amerika zonder
de aanwezigheid van de VS De stap naar
daadwerkeijke ekonomische samenwerking
IS echter te groot De Organisatie van Amenkaanse Staten (OAS) heeft zich nog met lang
onder de politieke bevoogding van de VS
onderuit gewerkt en het zal nog heel wat
jaren vergen voordat men met Cuba normale
handelsrelaties aanknoopt Geen enkel Latijnsamerikaans eiland zal het immers wagen
op eigen houtje de VS-boycot te ondermijnen
daar ze allemaal afhankelijk zijn van de VS of
de door haar gekontroleerde financiële instellingen (Wereldbank, Internationale Monetaire Fonds)

om uit de problemen te komen. De buitenlandse perskorrespondenten in Cuba registreerden een enorme teleurstelling bij de
Cubaanse bevolking toen de gestemde resoluties van het partijkongres bekend werden
gemaakt.

OPPOSITIE
Het rektifikatieproces, de Cubaanse versie
van de perestroika, waartoe Castro in 1986
opriep om de burokratie, korruptie, ekonomische verspilling en inefficiëntie tegen te
gaan, wordt door de doorsnee-Cubaan onvoldoende geacht. Vandaar dat er drastische
resoluties van het Kongres verwacht werden
om uit de ekonomische impasse te geraken.
De publieke opinie is er Castro oprecht
dankbaar voor dat hij geen doekjes windt om
de slechte situatie, maar vindt dat hij er dan
ook maar de juiste konklusies moet uit trekken en meerdere socialistische partijen zou
moeten toelaten die een overgang zou moeten waarborgen naar een politiek pluralisme
en demokratie. De dissentenbeweging, die
echter weinig aanhangers telt, gaat nog
verder: zij eist een algemene amnestie en de
legalisatie van het oppositiegroepen in binnen- en buitenland. De enige toegeving van
het partijkongres is het toelaten van kristenen tot de partijgelederen. Wat weinig hoop
geeft op een geleidelijke overgang is de
onverzettelijke houding van ,,el lider maxime" Castro.

Ook de Europese landen gedragen zich,
ondanks de okkasionale positieve verklaringen, In de praktijk als vazal van de VS. Enkel
Spanje en Kanada proberen de handelsrelaties zo veel mogelijk aan te zwengelen. Het is
wel ironisch te noemen dat ondanks de
officiële VS-blokkade elk jaar meer VS-burgers, via Mexiko en Kanada, Cuba een
toeristisch bezoekje brengen. Het toerisme
is dan ook de kaart waar Cuba alles opzet
voor de toekomst. Met de Generalitat de
Cataluna en een aantal Spaanse toeristengiganten werd in september j.l. een aantal
samenwerkingsakkoorden getekend. Een
ander positief geluid komt uit de Cubaanse
geneesmiddelenindustrie die met haar vaksinproduktie, het Latijnse kontinent aan het
veroveren is. Aldus hoopt men meer buitenlandse deviezen binnen te rijven.
Niettemin worstelt Cuba met een levensgroot intern probleem. Het staat buiten kijf

dat de meerderheid van de Cubanen, jong en
oud, afgeschrikt wordt door het idee dat het
land ooit terug onder de vleugels van de VS
zou terecht komen. Toch is de roep om
demokratisering op Cuba groot. In september richtten acht oppositiegroepen de Concertacion Democratica Cubana (Het Demokratisch Cubaans Overleg) op. Maar ook
binnen de eenheidspartij is er oppositie tegen de huidige ,,ortodokse aanpak". Deze
reformistische stroming pleit voor een ekonomische opening naar kapitalistische landen
en voor overleg met bepaalde sektoren van
de omvangrijke Cubaanse gemeenschap in
Miami. Op het vierde Kongres van de Cubaanse Kommunistische Partij dat in oktober
in Santiago de Cuba doorging stonden de
,,reformisten" en ,,ortodoksen" tevenover
elkaar. Uiteindelijk haalde de ortodokse stroming het, zij ziet de strikte toepassing van de
socialistische principes als enige oplossing
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De 65-jarige leider verklaarde o.a. in één
van de talloze interviews van de jongste tijd
dat ,,de meest belangrijke van onze taken de
verdediging van het vaderland is tot de dood
desnoods". Over het tering naar de nering
zetten zei hij: ,,We zullen moeten werken in
de geest van 1868 toen er geen petroleum,
elektriciteit, licht, autobussen of kop was".
Castro doelt hiermee op het bonnensisteem
voor voedsel, waarbij voor iedere Cubaan
groot en klein een minimum hoeveelheid
wordt gereserveerd, en op de aankoop in de
Volksrepubliek China van 700.000 fietsen
sinds de drastische inkrimping van het openbaar vervoer. De Cubanen worden tot vervelens toe ook opgeroepen om elektriciteit te
besparen...
Peter Desmet
Bij het persklaar maken van dit artikel
konden wij via Reuter vernemen dat Havanna nu heel drastische bezuinigingsmaatregelen heeft uitgevaardigd. Olieverbruik mag
nog enkel voor de voedselproduktie en wanneer deze deviezen opbrengt.
Straatverlichting, TV en openbaar vervoer
worden drastisch beperkt. Taxi's mogen nog
slechts rijden als het echt moet, anders geldt
een rijverbod. De air conditioning in openbare gebouwen, bedrijven en hotels worden
uitgedraaid.
En dat allemaal omdat de USSR geen olie
meer levert...
Het wordt dus uitkijken hoe Castro zich dit
keer uit de nesten zal halen.
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LANDUIT

KATALONIE
RADIKALISEERT

V

OORZITTER van het Katalaanse parlement, de Generalitat is Jordi Pujol, hij werd
gaandeweg het simbool van
de Katalaanse suksesstory:
dinamisme,
ekonomische
groeipool, wereldkampioenschappen voetbal en Olimpische Spelen. Barcelona is ook
een hoogstaande kultuurstad
waar eksperimenteel teater,
post-modernisme (of de klassieke charme
van de hedendaagsheid), en de alomtegenwoordigheid van kunstenaars als Miro, Picasso, Dali en Gaudi naast de ,,barrio gotico", de stad een sfeer van levensoptimisme
bezorgen. De majestueuze Passeig de Gracia — waar de Case Vicenz en de net
opgepoetste Pedrera van Gaudi de parels
van zijn — werd het centrum voor de tjijzonder gracieuze én betaalbare couturiers met
wereldfaam. Literatuur en poëzie leven in
Barcolona.
Op San Jordi, patroonheilige, is de stad
één groot boekenrek, en er wordt gretig
gekocht én gelezen. Op Santa Lucia, tijdens
een (betalend) banket met een paar duizend
(!) deelnemers, worden literaire prijzen voor
oorspronkelijk werk in het Katalaans weggegeven. De televisie zendt het rechtstreeks
uit. Eerste prijs voor de roman: 5 miljoen
peseta's. Barcelona lééft.

JONGE
ONTEVREDENHEID
Spanje is een centralistische staat met 40
miljoen inwoners. De Katalanen zijn met 6
miljoen. Ze mogen — net als de Basken en
de Galiciërs — wel rekenen op het statuut
van,,historische autonomie", maar de socialisten van Gonzales schroeven meer en meer
het statuut dicht, tot grote ontevredenheid
van heelwat Katalaanse jongeren. Een jongere vertelde ons onlangs dat hij door een
politieman werd tegengehouden, en dat die
weigerde Katalaans te spreken. De jongeman riskeerde de bajes. De ontevredenheid
wordt in het alledaagse leven gevoed, en de
Convergencia — die de absolute meerderheid heeft in het Katalaans Parlement —
reageert daar niet gevat genoeg op.
De radikale Esquerra kende intussen een
periode van grote mutatie: de historische
figuren waaronder oud-voorzitter van het
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Barcelona - De Equerra Republlcana de Catalunya hteld zondag 15 december '91 haar 17de
kongres. De oudste nationalistische partij van Kataloniê kende een grillige geschiedenis.
Tijdens het Franco-regime verdween ze in de klandestiniteit,
veel militanten vluchtten naar
het buitenland, maar kwamen
na de dood van Franco in 1975
terug. De eerste verkiezingen
voor het Katalaans Parlement
bezorgden die partij dan ook
een klinkende overwinning met
voorzitter Taradellas. Strateeg
Jordi Pujol zag het echter anders, en - mede onder inspiratie van de intussen vermoorde
Italiaan Aldo Moro - richtte hij
de Convergencia op. Moro had
hem er op gewezen - zo citeert hij zelf graag - dat een
stevige en langdurige Katalaanse meerderheid op het samengaan van de brede ideologische stromingen moest stoelen. Het progressieve en nogal
radikale van de Esquerra Republlcana (de enige Republikeinse partij van Spanje) zou op
termijn veel kiezers in de kersverse Spaanse demokratie afschrikken. Pujol nam zo de
kristen-demokraten onder de
arm, en trok naar de kiezer met
een verbond van „middenmoters", van troste phoenicische
nationalisten uit alle lagen van
de bevolking, ook de meest
begoede.
Het gevolg was dat Esquerra
haar aanhang zag slinken als
sneeuw voor de zon. Ze haait
nu nog 3% van de stemmen.
Maar de partij is aan een merkwaardige heropleving begonnen. Herman Verheirstraeten
die het kongres van de Equerra
bijwoonde schetst het portret
van deze partij.
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strateeg Jordi Pujol wist brede lagen
van het Katalaanse volk achter zich te
verzamelen en een historisch statuut
af te dwingen.
Parlement en huidig Europarlementslid Heribert Barrera ruimden plaats voor jongeren.
De operatie die nu zo'n twee jaar geleden is
begonnen begint vruchten af te werpen. De
zieke partij borrelt nu van het entoesiasme.

ANGEL COLOM, REBEL
Het politieke radikalisme van de jonge
Katalanen werd jarenlang gekanaliseerd
naar de Crida en de Ciemen: parapolitieke
en kulturele koepels met aan het hoo\d Angel
Colom, een jongeman die zich liever ophield
met Sinn Fein, Herri Batasuna en La Conculta dan met Fianna Fail, PNV of Unioni di U
Populu Gorsu. Internationalist avant la lettre
organiseert hij de ,,Tren de les Nacions"
naar Straatsburg: vertrekkend uit Barcelona
laadt de trein jongeren op uit alle Europese
kontreien, om in Straatsburg hun eisen voor
regionale autonomie aan te kaarten. Hij richt
Conseo op, een struktuur die eigenlijk een
parallel moest zijn van de EVA, waar hij zich
klaarblijkelijk met thuisvoelt.
Toen WIJ in Saint Vincent (Aosta) kongresseerden, kwam hij prompt Herri Batasuna

LANDUIT
vertegenwoordigen. Onze relaties bekoelden...
Conseo kwam met van de grond, en EVA
groeide uit tot een heuse parlementaire
groep in Straatsburg. Was de overstap van
de Convergencia naar de Liberalen het signaal? Alleszins beslisten heelwat jongeren
van Clemen en Crida zich aktief in de partijpolitiek in te zetten, en als enige mogelijkheid zagen ze de radikale Esquerra Republicana, waar ze met open armen werden
ontvangen. We ontmoetten ze merkwaardigerwijze ook op het stichtingskongres van
Eusko Alkartasuna in Iruna (Pamplona), de
scheurpartij van Karlos Garaikoetxea die uit
de PNV was gestapt. Toen in 1986 Spanje
toetrad tot de Europese Gemeenschap,
vormde Eusko Alkartasuna met Esquerre
Republicana en de Galicische nationalisten
één lijst, en haalde — tegen alle opiniepeilingen in — één Europarlementszetel terwijl de
konservatieve PNV uit Baskenland niets
haalde. Garaikoetxea werd verkozen op de
lijst Europa de los Pueblos (Europa der
Volkeren). Dat deden ze over in 1989 met de
afspraak dat vanaf 1991 de Katalaan Barrera
zou zetelen in Straatsburg. Angel Colom
werd plotseling lid van de EVA-familie, en
was dan ook aanwezig op ons kongres in
Brussel 1990. De relaties verbeterden zienderogen. Colom wordt naar het Katalaans
parlement gestuurd en wordt sekretaris-generaal van de partij Twee jaar geleden werd

de neerwaartse trend van de partij omgebogen naar een lichte vooruitgang (van 2%
naar 3%).

.MET CHARISMA!
Wat een entoesiasme op 15 december!
f\/leer dan duizend militanten kongresseerden vanaf halfnegen 's morgens. Driekwart
is jongere. Het wordt het kongres van de
waarheid voor Angel Colom, die de partij een
zeer radikale koers doet varen. Het gaat niet
meer over ,,federalisme in de Spaanse
staat", waar Esquerra altijd voor stond, maar
boudweg ,.onafhankelijkheid in Europa".
Na de onafhankelijkheid van de Baltische
republieken legt hij een motie neer in het
Katalaans parlement om de onafhankelijkheid uit te roepen. Garaikoetxea doet hetzelfde in het Baskisch parlement.
Er waait een storm in de Spaanse politieke
pers. De Convergencia van Pujol doet niet
mee. Colom is erbij wanneer in Ljubljana de
Slovenen hun onafhankelijkheid uitroepen,
hij trekt door de Baltische republieken. Het
dinamisme van de man is spreekwoordelijk
geworden. Op het kongres verdedigt hij op
een magistraal oratorische wijze de politieke
lijn van de partij. Elke kongressist heeft het
recht vragen te stellen of kritiek uit te oefenen: 3 minuten voor wie wil. Er wordt gretig

gebruik van gemaakt, en Colom moet antwoorden.
De gedrevenheid van de man is ontzettend, de wijze waarop hij elke vraag en zijn
antwoord plaatst in het algemene politieke
kader en in de strategie van de partij is
briljant. Hij krijgt een minutenlange ovatie.

WEER PRESENT

^

Bij de opening van het jongste akademisch
jaar werden verkiezingen gehouden voor de
studentenafgevaardigden. De studentenvakbonden zijn per politieke partij gegroepeerd,
en daarin behaalt de Esquerra 39% van de
stemmen, evenveel als de Convergencia van
Pujol! Daar komt bij dat de nationalistische
bewegingen van de Balearen en van Valencia zich bij de Esquerra hebben aangesloten
en dus naar alle waarschijnlijkheid binnenkort hun intrede gaan doen in de EVA (de
Balearen en Paeses Valencianes maken
deel uit van het historische Katalonië).
Begin april '92 ten laatste zijn er weer
verkiezingen voor het Katalaans parlement.
Voor Colom en de Esquerra is dat de vuurproef. Gaan ze weer vooruit, dan ligt de weg
open naar verdere suksessen, en dan begint
voor de Convergencia van Pujol de tijd om
zich zorgen te maken.
Herman Verheirstraeten

##

Hoe zelfverzekerd Katalonië wel is mag blijken uit de durf om er de Olimpische spelen te houden. Wat in 1936 niet kon
wegens de Spaanse burgeroorlog kan wel in 1992: de Spelen van Katalonië!
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KULTUUR

KUNST IN VLAANDEREN VANDAAG
De jongste vijf jaar is er een enorme
belangstelling voor de zogenaamde „Belgische" kunst vast te stellen. Dit is dus zeer
recent! Voorheen ontbraken „onze" kunstenaars in feite op alle grote internationale
kunstmanifestaties, zoals: Aperto (Venetië,
1980), New Spint in Painting (Londen, 1981),
Ze/fge/sf (Berlijn, 1982), Documenta /(Kassei, 1982) waar enkel de overleden Marcel
Broodthaers vertegenwoordigd was. Zo was
trouwens ook de situatie m de jaren zeventig.
Slechts af en toe konden afzonderlijke figuren, zoals de reeds geciteerde Broodthaers
en Panamarenko, deze schijnbare uitbanning op het grote internationale kunstforum
doorbreken.
Op onze ,,natioanle" kunstproduktie kleefde blijkbaar het verkeerde, stigmatiserende
etiket van ,,provincialistische' ingesteldheid
en/of ,,epigonale" herhaling!
Kunsthistorika Leen de Backer (dochter
van de voormalige Vlaamse Kultuurminister)
schrijft hierover in de deze tentoonstelling
begeleidende (uiterst interessante) katalogus het volgende: ,,De grond hiervan werd
dan weer gevonden in een soort historische
konstellatie... De Belgische kunst was slachtoffer van het Belgische sindroom: geen aandacht vanuit het buitenland voor ,,les pauvres Belges" (bewoners van een soort niemandsland tussen Parijs en Amsterdam) en
een gebrek aan zelfbewustzijn van binnen
uit."

MOGELIJKE R E D E N E F
Dat ons kronisch gebrek aan zelf-affirmatie, gekoppeld aan een doorgedreven individualisme, resulterend in een spontane afkeer voor aansluiting bij scholen, groepen,
enz. ook voor deze onbekendheid op het
internationale kunstforum als bepalende faktoren worden aangemerkt, kan wel voor de
hand liggen. Ook voor onze kunstekspressies zijn we wellicht zwaarder op de hand.
Hierin dan weer onmiddellijk ,,Germaanse"
(?) determinaties gaan onderkennen, kan al
te gemakkelijk tot misvattingen leiden.
Kernpunt in deze problematiek is ongetwijfeld ons sistematisch achteruitblijven in een
efficiënte promotie-infrastruktuur. Betekenisvol is hiervoor zeker de uitspraak van Flor
Bex, huidig artistiek direkteur van het MUHKA: ,,Men heeft in feite het ekonomisch
aspekt van kunst als eksportartikel, juist als
konsumptieartikel, nooit in aanmerking willen nemen in officiële kringen... maar het is
duidelijk dat kunst enkel leefbaar kan zijn,
indien het ook een konsumptie-arlikel
wordt."
Stimulerend voor de konkrete ommekeer
was zeker de aktiviteit van het Antwerpse
ICC. Uiteraard was er ook de officialisering
van het Museum voor Hedendaagse Kunst te
Gent onder leiding van Jan Hoet, zeer speWIJ — 27 DECEMBER 1991
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„Theater geschreven met een K is kater' Jan Fabre 1980. Bic (balpoint) op
papier).
ciaal vanaf 1975 door toedoen van wijlen
Karel Geirlandt. Zo werden ook in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten inspanningen geleverd ter bevorderinig van de hedendaagse kunst in ons land. Bovendien hadden
een aantal privé-kunstgalerijen een ontzettende inbreng, zoals bij voorbeeld ,,Wide
White Space" te Antwerpen.

met de Biënnale in Venetië), L'Art en Belgique, Flandre et Wallonië au XX° siècle, un
point de vue (1991, Parijs). Zo pas was ons
land trouwens eregast op de toonaangevende Parijse kunstmarkt FIAC. Om nog te
zwijgen over de aanduiding van Jan Hoet tot
kommissaris voor Documenta 9 (1992, Kassei).

In 1987 kon het Provinciaal Museum voor
Moderne Kunst te Oostende definitief ondergebracht worden in een gerenoveerd modernistisch warenhuis. In hetzelfde jaar kon het
MUHKA in een oud pakhuis uit de jaren
twintig de deuren openen. Er is dus nu ten
minste iets!
Toch is er nog een groot verschil in allure,
in vergelijking bij voorbeeld met het Stedelijk
Museum te Amsterdam, Beaubourg te Parijs,
het Ludwigmuseum te Keulen of de Abteiberg in München-Gladbach. Is ook deze
situatie ,,simptomatisch" voor ons land?

Of de zoektocht naar een vermeende,.Belgische identiteit"? Misschien ligt de sleutel
voor de oplossing hiervan wel precies in het
,,ondefinieerbare" ervan. Of moet de oplossing gezocht worden in de tegenpool, de
,,veelzijdige" karaktertrekken van de hedendaagse ,,Belgische" kunstekspressie? Daar
kan men dan alle kanten mee op! Moeten we
dan ook hier, ,,in artis" komen tot een soort
kompromis, dat resulteert in een ,,non-identiteit"?

HET JAAR 1986
De grote kentering in onze aanwezigheid
op de internationale kunstmarkt situeert zich
in 1986. Baanbrekend was hier zeker Jan
Hoet's initiatief van de Chambres d'Amis. De
resultaten volgden onmiddellijk: Documenta
8 (1987) met Jan Vercruysse en Marie-Jo
Lafontaine, terwijl Thierry De Cordier geselekteerd werd voor Munster. Er volgden diverse tentoonstellingen over ,,Belgische
kunst", o.a. in Lyon, Rome, enz. We denken
hier verder aan de prestigieuze projekten
van Artisti delta Fiandria (1988, gelijklopend
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Anderzijds kan het gemis aan die grootste
gemene deler gemakkelijk op de rug geschoven worden van het stereotipe en nogal
vrijblijvende pseudo-Belgische kenmerk van
een ekstreem ervaren,,individualisme". Verder blijven onze kunstenaaars vanuit buitenlandse beschouwing toch nog te zeer gevangen in de klisjees van enerzijds een obstinate
,,anti-intellektualistische" ingesteldheid en
anderzijds een gevoelsgeladen aantrekkingskracht tot de ,,kompleksiteit van het
dagelijks leven". In de hem aldus toegemeten kenmerken, belandt de,,Belgische" kunstenaar met zijn vormentaal in een als vanzelfsprekend beschouwende ,,teatraliteit".
Pseudo-wetenschappelijk wordt hier dan een
traditionele verbindingslijn getrokken over
Ensor, Rubens, Breugel en de Vlaamse primitieven!

In de gezochte verklaringen blijft dan
steeds onderhuids de verwijzing naar ons
land en zijn kuituur als het „tussenstuk", de
overgang van de Germaanse naar de Romaanse wereld en de daaruit voortvloeiende
kruisbestuiving. Zou dit dan leiden tot een
„schizofrene kuituur"? We willen dan nog
niet ingaan op de ons soms toegescheven
„perplekse bewondering voor de diskrepantie tussen woord en beeld", bepaald door
een opgelegde tweetaligheid, en wat niet
zelden zou uitmonden in relativerende, zelfs
ironische situatieschetsen!

VOORLOPIGE
KONKLUSIE
Het is duidelijk dat al deze would bekenmerkende elementen wel ergens te funderen of te illustreren zijn met namen van
enkele hedendaagse artistieke landgenoten,
maar of dit alles aan elkaar te smeden valt tot
een sluitende, hernieuwde, hervonden of
overgeërfde ,,identiteit", kan mijns inziens
toch maar alleen bevestigend beantwoord
worden vanuit een achterhaalde unitaire refleks van „belgitude"-bewustzijn!
Momenteel kan dus nog steeds gekonkludeerd worden dat de ,,Belgische artistieke
identiteit" een ,.zuivere fiktie" is! Wat natuurlijk niet belet, dat onder aanhoudende
buitenlandse bewonderingsdruk en dito erkenning een zeker gemeenschappelijk zelfbewustijn kan groeien. Dat dit dan een ,,Belgische" stempel draagt valt nog wel te bezien ! Dit zal en kan van heel andere faktoren
afhangen. Vandaar andermaal de noodzaak
aan de voltooiing van het staatshervormingswerk, volgens de krijtlijnen van het konfederale model.

Een vaste waarde, in het abstrakte genre
dan, blijft Raoul De Keyser (°1930). Nonfiguratief werken ook Wllly De Sauter
(°1938), Mare Maet (°1955) en Jean-Marie
BIjtebier {°:963).
Gekender zijn intussen wel de abstrakte
piktogrammen van Narcisse Tordoir(°^95A).
Bij de kollage-kunstenaars vernoem ik
graag Mark Luyten (°1955), die gepassioneerd is door de kunsthistorische strijd tussen klassieken, modernen en postmodernen, en de sintese daarvan. Patrick Van
Caeckenbergh (°1960) met dialogerende
kollages vol met historische en stripfiguren.
De ,,dritte im Bunde" in het getoonde overzicht is Guy Mees (°1935).
In de tachtiger-jaren kreeg de fotografie
voor het eerst de status van volwaardige
kunstekspressie. Ook Vlaamse kunstenaars
sluiten aan op deze trend. Op originele wijze
worden fotografische resultaten gekombineerd of gekonfronteerd met andere ekspressiemiddelen, of met teksten (taal) of als
onderdelen in driedimensionale installaties.
Uiteraard valt in deze kontekst dan de naam
van Philippe Van Snick (°1946). Er zijn ook
Marie-Jo Lafontaine (°1945) en Liliane Vertessen (°1951).
Installaties nemen uit de aard van hun
samenstelling uit verschillende objekten
meer ruimte in beslag. Als alternatief voor de
volledige installaties wordt in deze ekspositie
gewerkt met kleiner tweedimensionaal werk
en ontwerpen. Uit het rijpe gamma van
,.jongere" beloften blijven alleszins de namen te onthouden van Jan Fabre (°1958),
Guillaume Bijl (°1946), Thierry De Cordier
(°1954), Luc Deleu (°1044), Panamarenko
(°1940), Jan Vercruysse {"1948). Leo Copers (°1947), Mario Gallens (°1949), enz.
Als geëksposeerde beeldhouwers zijn enkele reeds gevestigde namen beslist niet
meer te vergeten. BerndLohaus (°1940) met

de aanbrenging van afzonderlijke woorden of
bondige sinteseteksten op meestal ruwe
houtstrukturen en Luk Van Soom (°1956)
met een heuse ,,Eeuwige Stad" waarin een
aantal architektonische oertipes vertegenwoordigd zijn.

EVENWICHT
Het enige bindteken tussen al deze, zo
verschillend geaarde en zich divers uitende
kunstenaars, is het luttele feit dat hun werk
werd geselekteerd door de Kommissie voor
Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap voor aankoop door het ministerie van
Kuituur en de Administratie voor Kunst en
Musea. Uit de meer dan duizend aankopen
uit de periode 1980-91. werd een goed ogend
ensemble van een tachtigtal werken in een
evenwichtig overzicht samengebracht. Men
vindt er alle grote namen van onze hedendaagse kunstenaars terug. Interessant is
beslist dat aan deze reeds ..oudere" generatie, de meest recente, aankomende generatie van beloftevolle jongeren werd gekoppeld.
Dit is ongetwijfeld een uiterst merkwaardige tentoonstelling, die de kans biedt tot
verder persoonlijk onderzoek en interpretatie.
Aanbevolen I
Dirk Stappaerts
— Kunst in Vlaanderen nu. Een keuze uit tien
jaar aankopen van de Vlaamse Gemeenschap. In
het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA, Leuvenstraat 32 te 2000 Antwerpen, aan de Sceldekaaien, vlak bij afrit RingAnlw.Centrum, tel. 03/238.59.60). Tot 26 januari
1992. Open van dl. tot zo. van 10 tot 17u.
(maandag gesloten). Inkom 100 fr. (CJP, stud.
50 fr.). Katalogus ter beschikking.

Tot slot kan men stellen dat in feite al deze
vermeende eigenschappen van de hedendaagse ,,Belgische" kunst, even zovele kenmerken zijn van het internationale postmodernisme. Dit wil dus zeggen dat onze kunstenaars ,,bij zijn", aansluiting vinden bij wat
er momenteel op het internationale kunstvlak
gebeurt, Dat is de relevantie voor haar momenteel sukses en momentele waardering!
De huidige suksesstory van de ,,Belgische"
kunst is gewoon een effekt van de ekspanderende kunstmarkt!

NAMEN NOEMEN
Dat men in Vlaanderen het echte schilderen nooit heeft afgeleerd, wordt aangetoond
door bij voorbeeld Fred Bervoets (° 1942) met
het hier geëksposeerde drieluik uit 1981,
,,Hommage aan een vriend", in casu ter ere
van schilder-vriend Jan Cox. Dit werk van
Bervoets is zeker als impulsief, eksplosief
ekspressionisme te katalogeren. Duidelijk
pikturaal-figuratief zijn ook Walter Swennen
(°1946), Wim Delvoye (°1965) en Willy Van
Sompe/(° 1948).

Mare Goethals „Zonder titel" 1989. Cibachrome.
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1991: DE VOORTGEZETTE
OPMARS VAN HET GELD
PORTING ANDERLECHT is nationaal en internationaal een
prototipe geworden. De Brusselse l<lub leeft al op het ritme van
de éénentwintigste eeuw. Zij
heeft op allerlei manieren (loges,
business seats, advertentiekampanjes...) zo'n driehonderd bedrijven aan zich gebonden. Bij
ell<e wedstrijd worden er in het
Vanden Stocl<stadion tweeduizend maaltijden opgediend. Voetbalmatchen
in het Astridpark zijn een social event geworden. Zien en gezien worden. Erbij zijn. Dat
telt. De direkte ontvangsten (wedstrjdrecettes), voor tien jaar nog „ d e " levensbron van
onze eerste klasse klubs, zijn in Anderlecht
nog goed voor veertig percent van het budget (inmiddels opgestuwd tot boven het half
miljard). Kan het verwondering wekken dat
deze klub — die al bijna vijftig jaar gestuurd
wordt door dirigenten die hun tijd vooruit zijn
— binnen de landsgrenzen koopt wat ze wil ?

S

Anderlecht wordt trouwens ook internationaal als een trendsetter erkend. Het wordt
bezocht en... geraadpleegd door klubs die
een nog grotere reputatie genieten.

GOUDEN SCHOEN
Ook sportief kwam Anderlecht in de voorbije twaalf maanden sterk voor de dag. Het
werd nog maar eens landkampioen en bleef
niet afwezig op de historische afspraak van
de „final eight" in Europacup 1. Van de
zestien deelnemers aan de eerste Europabeker voor Landskampioenen in 1955-1956 is
Anderlecht de enige die zesendertig jaar
later niet op het appel ontbreekt! Het bewijst
de kontinuïteit in de prestaties en de stabiliteit in het beleid.
Het Belgisch voetbal was gelukkig altijd
meer dan alleen maar Anderlecht. Ook in
1991. Bekerhouder Club Brugge bleef na de
trainerswissel Leekens-Broos en het vertrek
van Frank Farina een heuse topklub en ook
KV Mechelen wil voorlopig, ondanks het door
een paar sportieve tegenslagen rauw met
zijn financiële beperkingen werd gekonfronteerd, nog van geen afgeven weten. Twee
klubs zochten en vonden aansluiting met de
,,grote drie": AA Gent en Standard. De
Buffalo's kwalificeerden zich voor de kwartfinales van de Uefacup en de Rouches dromen na volgehouden transferinspanningen
(men spreekt van om en bij de vijfhonderd
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miljoen in drie seizoenen) opnieuw van vroegere roem.
Naar internationale suksessen hunkert
ook de voetbalbond en haar nationale ploeg.
De Rode Duivels zullen er in juni niet bij zijn
wanneer in Zweden om de Europese titel
wordt gevoetbald. De ,,beste acht" was voor
onze internationalen net iets te hoog gegre-

1991 was geen groot sport|aar.
Dat kon ook niet. Geen wereldkampioenschap en geen Europese kampioenschap voetbal.
Gi^n Olimplsche Spelen. Wei
memorabele wereldkampioenschappen atletiek in Tokio met
een magische versprong van
Mike Powell en een onvergetelijke 100 meter van Carl Lewis.
Binnenlands beleefde Anderlecht een jaar van goud. Landskampioen, een nieuw stadion
van bijna anderhalf miljard en
winnaar van de match van honderd miljoen tegen PSV.
Onze wielrenners redden de
eer in de klassieke ééndagswedstrijden maar daar mochten geen optimistische konklusies worden aan vastgeknoopt,
in de grote ronden mogen de
meesten van onze koereurs
binnenkort misschien niet
meer meedoen... Hein Verbruggen, nu de grote baas van de
UCi, Is niet geïnteresseerd in
figuranten. Vandaar.
Overheersende trend in 1991
was de verdere opmars op alle
fronten van de kommercialisering, de sponsoring, het geld.
Het slijk der aarde bepaalt wie
groot en sterk wordt of blijft.
pen. De ,,beste twaalf" moet kunnen en
daarom mag de ploeg van de nieuwe bondscoach de kwalifikatie voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten in geen
geval mislopen. Paul Van Himst moet weten
dat zijn broodheren nederlagen tegen Tsjechoslowakije, Roemenië en Wales maar
moeilijk zullen verteren. De KBVB eist, nu
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het Heizeldrama eindelijk zijn financiële en
juridische afwikkeling heeft gekregen, eerherstel. Ook en vooral tegenover de Uefa die
nog altijd niet heeft begrepen dat de burgerlijke wetten ook in de sportwereld van toepassing zijn.
Begin 1992 wordt het Belgische voetbaljaar 1991 afgesloten met de toekenning van
de Gouden Schoen. Zichzelf respekterende
kenners kunnen die onderscheiding alleen
maar toekennen aan Mare Degryse. De kleine Westvlaming was in de voorbije maanden
een klasse apart. Hij is zonder twijfels 's
lands beste.
Internationaal was Prosinecki de revelatie
van 1992. De spelmaker van Europacupwinnaar Rode Ster Belgrado verhuisde inmiddels al naar Real Madrid. De vlucht uit het
vroegere Oostblok en de ontmaskering van
de dopingpraktijken in de vroegere kommunistische sportwereld waren in het afgelopen
jaar in alle sporttakken een vast gegeven. De
Uefa maakte zich overigens al langer zorgen
over het intensieve spelersverkeer over de
landsgrenzen heen en vaardigde strikte beperkingen uit (drie buitenlanders moet een
maksimum worden) waarmee onze klubs
alles behalve gelukkig waren en... zijn.

REDDER IN NOOD
De kommercialisatie van het internationale
sportgebeuren moest noodzakelijkerwijze
leiden naar een rationalisering van de organisatievormen. Herkenbaarheid is voor potentiële investeerders (sponsors) immers een
dwingende eis. Een ,,produkt" moet welomschreven op de markt gebracht worden...
Niemand die dat beter begreep dan marketingspecialist Hein Verbruggen, redder in
nood van de wielersport. Voor enkele weken
werd de Nederlander de machtigste man in
de Internationale Wielerunie en sindsdien
leeft de vera/achting dat hij zijn vernieuwende opvattingen in versneld tempo zal proberen doordrukken.
Verbruggen wil de wielersport nochtans
niet opnieuw uitvinden. Hij wil de wielrennerij, die vastgeroest was in onwaarschijnlijk
konservatisme, op een eigentijdse leest
schoeien. Verbruggen heeft goed rondgekeken en met zijn ogen gestolen van het
Formule 1 cirkuit in de autosport, de Grand
Prix in de atletiek en de ATP-ranking in het
tennis. Verbruggen voerde kalenderwijzigingen in, hield de wereldbeker en het FICP-

SPORT

DE SCHONE EN
HET BEEST
De autosport en het tennis zijn twee door
en door geprofessionaleerde sporten. In Formule 1 zwaaide het beest, Ayrton Senna, de
plak. In het tennis nam de schone, Monica
Seles, afstand van de konkurrentie.
Ayrton Senna was noojt een gewone jongen. De 31-jarige Braziliaanse Einzelganger,
zoon van een hereboer en naar eigen zeggen gestuurd door God, schuwt geen botsingen. Niet letterlijk en niet figuurlijk. Hij gaat
bij de minste gelegenheid met zijn tegenstanders verbaal en sportief in de clinch.
Alain Prost en Nigel Mansell voeren de lijst
van „vijanden" aan. De weggestemde FISApresident Balestre lust hij rauw.

De Vlaamse Sabine Appelmans tenniste zich in 1991 naar de wereldtop.
(foto VUM)

puntenklassement boven de doopvont, predikte zijn geloof in goed gestruktureerde
wielerploegen met een stevige financiële
onderbouw en verkondigde eigen opvattingen over dopingbestrijding, mondialisering
en wedstrijdorganisatie (gesloten cirkuits,
kortere afstanden). Twee bedoelingen staan
bij Verbruggen voorop: het grote geld en de
televisie aan de wielersport vastbinden. Mislukt dit opzet dan mogen de koereurs de
toekomst vergeten.
Het klinkt allemaal logisch — en het zal dat
ook wel zijn — maar de Belgische wielersport
davert desondanks op haar grondvesten. Zij
voelt zich van alle kanten bedreigd.
In een klein land als het onze is het
nauwelijks denkbaar ploegbudgetten van
honderdvijftig miljoen en meer bij elkaar te
harken. Een Belgische topploeg kan niet
meer worden gevormd. De krisis is zichtbaar.
De terugloop in kwaliteit (geen grote kampioenen, geen ronderenners, geen klimmers, weinig of geen beloften) en kwantiteit
(minder profs, minder amateurs, minder juniores, minder koersen en minder toeschouwers) verhoogt de druk op de ploeg- en
bondsleiders.
De breuk met de historische basis van
onze wielersport is dreigend. Weinigen zien
nog toekomstperspektieven. Het ganse bestel wankelt en het is niet eenvoudig de
geesten in beweging te brengen. Zoeken
naar oplossingen is er voorlopig niet bij.
Integendeel. Zelfs insiders troostten zich met
de bedenking dat ,,onze jongens" toch weer
uitblonken in ,.vlakke" ééndagskoersen. Dat
de grote ronden alsmaar bredere schaduwen
afwerpen op de internationale kalender gaat

aan ze voorbij. In de Tour, de Giro en de
Vuelta worden reputaties gemaakt en gebroken. In het voorjaar warmde Indurain zich
amper op...
Tragisch is dat niemand gelooft in beterschap. De jongerenopleiding wordt in haar
geheel in vraag gesteld. Vergelijkingen met
het buitenland zijn een levensgrote aanklacht tegen de gemakzucht en het immobilisme en van de vroegere, eindelijk afgetreden, bondsbestuurders.
In het veldrijden, jarenlang ons „gemonopoliseerd" wingewest, was de terugval zo
mogelijk nog schrijnender. De Bie geraakte
betrokken in een beschamende dopingaffaire waarbij hijzelf alle geloofwaardigheid verspeelde en zijn broodwinning onnodig in
opspraak bracht. Nog voor een veertiental
dagen zegde veldrijderscoach Eric De Vlaeminck met luide stem ,,dat met de huidige
generatie profs en... oudere amateurs onmogelijk kan worden verder gewerkt, dat ze
beter geen enkele toekomstverwachting
koestert, dat ze bedorven en voor topsport
ongeschikt is." Onze veldrijders zijn nochtans niet zoveel slechter dan onze wegrenners. Ze zijn allemaal in hetzelfde beddeke ziek.
Het zijn de Italianen en Spanjaarden, die
onder aanvoering van de veelzijdige Bugno
en de atletische Indurain, de internationale
wielertop vormen en het zijn de door vroegere ontberingen geharde Tsjechoslowaakse
cyclocrossers die de Superprestige beheersen. Topsport was nooit een bedrijf voor
jonge mensen die niet kunnen afzien. Zij zal
dat in de toekomst ook niet worden.
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Senna, inmiddels drievoudig wereldkampioen en in zeven seizoenen goed voor
drieëndertig GP-oven/vinningen (zevenmaal
winst in 1991), acht zijn rol nog niet uitgespeeld. Hij wordt nog steeds vooruitgebrand
door het Heilig Vuur, hij heeft nog rekeningen open staan die nodig moeten vereffend
worden. Om zijn inzet, aanleg, gedrevenheid
en beroepsernst wordt hij gevreesd en bewonderd door vriend en vijand. Hij is nog wel
geen Gangio (goed voor vijf wereldtitels)
maar wie de Zuidamerikanen kent weet dat
Brazilianen nooit graag achter liggen op
Argentijnen. De konkurrentie rukt nochtans
op. Vooral Mansell komt met zijn Williams (in
1991 vijf overwinningen en vier tweede plaatsen) gevaarlijk dichtbij. Van de Belgen is
sportief geen sprake meer. Gachot zuchtte
wekenlang in een Britse gevangenis en de
overstap naar Ligier leverde Boutsen twee...
zevende plaatsen op. Veel te weinig om te
onthouden.
In de wereld van de ronkende motoren
waren het dus andermaal onze motorcrossers die de nationale eer moesten redden.
Georges Jobé werd tot veler (en vermoedelijk ook eigen) verrassing wereldkampioen in
de halfliterklasse en Stefaan Everts, met
moeite achttien, pakte het goud in de 125 cc.
Monica Seles regeerde in de voorbije
maanden het vrouwentennis. Ze won Roland
Garros en Flushin Meadow, ze overklaste
haar tegenstanders in vele tornooien. Ze
bleef echter afwezig op Wimbledon wat aanleiding gaf tot de wildste spekulaties. De voor
de hand liggende én officiële uitleg — een
kwetsuur — klinkt achteraf plausibel. De
prestatiedruk is alom aanwezig in topsport
en brengt onvermijdelijk kwetsuren met zich.
Zo werden er in de voetbalsport nooit eerder
méér blessures opgelopen en dit ondanks de
scheidsrechters de teugels strakker aanspanden. Topsport tekent haar uitverkorenen mentaal en fisiek.
Dat heeft inmiddels ook Steffi Graf moeten
ondervinden. De Duitse kampioene won nog
wel op Wimbledon maar viel toch terug op de
wereldranglijst. Geestelijke en lichamelijke
uitputting. De onhoudbare druk.
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SPORT
De slijtage heeft ook onder de mannen
toegeslagen Van de gevestigde waarden
hielden enkel Edberg en Becker stand m de
top De revelatie heette Michael Stick, verrassend laureaat op het snelle gras van de
All England Tennis Club De landgenoot van
Becker kon na Wimbledon evenwel met echt
bevestigen Het fisieke geweld heeft ook m
de tennissport de verschillen in klasse en
aanleg weggevlakt Waardoor de wedstrijden misschien spannender maar zeker met
spektakulairder worden Een vaststelling die
zich ook tot veel ploegsporten uitstrekt'
Dat Franknjk meer dan vijftig jaar later nog
eens de Daviscup won moest worden toegeschreven aan ,,de geheime krachten m de
sport" Wat Guy Forget en Henn Leconte
voor enkele weken in Lyon klaar maakten
kon met logisch worden verklaard La France
stond op zijn achterste poten Zelfs de rackets zongen mee de Marseillaise Dat kan
nog allemaal
Binnenlands ging Sabine Appelmans met
alle aandacht lopen De Oostvlaamse stootte
door naar de toptwintig en won m de States
twee tornooien (Phoenix en Nashville) na
elkaar Een krachttoer die haar vermoedelijk,
en terecht, de onderscheiding van ,,sportvrouw van het jaar" zal opleveren Appelmans IS m het tennis een anti-vedette Bescheiden, simpatiek, nuchter, intelligent en
gedreven
Tafeltennisser Jean Michel Saive, winnaar
van vier Grand Prix en de Intern Open van
Polen, drong eveneens door tot de absolute
wereldtop De prestaties van een Waal worden m de Vlaamse pers traditiegetrouw nooit
breed uitgemeten Wat Saive, die nog kan
verbeteren, op de pmgpongtafel neerzette
was nochtans onvervalste klasse

NIETS OM
TE ONTHOUDEN
Onze atleten moesten met minder tevreden zijn Nooit eerder werd de krisis in de
vaderlandse atletiek scherper aangevoeld
We hebben zelfs geen subtoppers meer De
gebrekkige fisieke konditie van de jeugd, bij
herhaling door het BOIC aangeklaagd, zou

SCHOENEN

NERDI^EL^

het verschijnsel gedeeltelijk moeten verklaren Maar er moet meer aan de hand zijn
Mogelijk dringen zich vergelijkingen op met
de wielersport Ook daar stelt men zich vele
vragen Over de mentale bereidwilligheid,
over de veerkracht en het inkassermgsvermogen van vermeende beloften die bij de
eerste de beste gelegenheid het oogsten
boven het zaaien verkiezen, over de begeleidingssistemen, over motivering en doorzettingsvermogen ,,Ze kunnen en willen met
meer afzien" Daarmee is veel gezegd
Trainen en doorgaan daar had zeker Carl
Lewis geen moeite mee In de nadagen van
zijn karriere zette de beste spurter aller tijden
nog een onvergetelijk wereldrekord neer Hij
hees zich daarmee in Tokio op dezelfde
hoogte als zijn landgenoot Mike Powell die
het onbereikbare wereldrekord verspnngen
van Bob Beamon verbeterde De wereldkampioenschappen m Japan redden trouwens
het internationale atletiekseizoen waarin de
meesten twaalf maand verder dachten De
Olimpische Spelen in Barcelona wierpen nu
al hun schaduw vooruit
In de zaalsporten viel er in 1991 weinig
nieuws te rapen Racing Mechelen bleef het
Belgisch basketbal domineren Maaseik
werd volleybalkampioen en de handbalkroon
verhuisde naar Wallonië Internationaal tellen de Belgische zaalsporters met echt mee
Zeker de basketbalspelers met Ondanks
men ons het tegenovergestelde probeert te
doen geloven Onlangs lazen wij m een
sportweekblad dat ,,de basketbalsport m
belang en betekenis zwaar overroepen
wordt" Op zichzelf is dat met verbazend De
sport van plank en ring kon altijd rekenen op
enkele fervente verdedigers in de pers Zij
kocht zich ook al vroeg een weg naar het
televisiescherm Ons was al eerder opgevallen dat het basketbal, de vele propaganda
ten spijt, stagneerde Deze sport is honderd
percent overgeleverd aan sponsors Zij is
nationaal noch internationaal echt ,,gestruktureerd" Zij wordt meestal geleid door handige kooplui die veel belangen tegelijkertijd
dienen Het grapje van de final sixteen, en
met final eight, moet op die manier worden
verklaard Men gaat er vanuit dat de liefhebbers alles slikken zolang men ze kan laten
geloven dat ook hun ploeg er wel bij vaart

DOCKSIDES

AIGLE
TRETORM
ROMIKA

BAMA

JËD

adidas

W^2

D

GUMA

E

(tjabor)

MEPHISTO

diaoora

TX«7S
SKBAGO
Willy VERDIEVELHilde DEMAREY
Albert l-laan 171A
8620 NIEUWPOORT-BAD

Tel (058) 23 51 96
Fax (058) 23 51 96

WIJ — 27 DECEMBER 1991

WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten

28

DE SPELEN
VAN KATALONIE
1992 zal helemaal in het teken staan van
de Olimpische Spelen in Barcelona. De Spelen van Katalonie, zoals ze juister zouden
worden genoemd
Katalanen zijn geen gemakkelijke jongens, daar weten ze m Spanje over mee te
spreken Eigenlijk moesten de Spelen van
1936, die de geschiedenis zijn ingegaan als
de Hitlerolimpiade van Berlijn, in Barcelona
zijn gehouden De binnenlandse politieke
spanningen — de Spaanse burgeroorlog
was m de maak — beslisten daar anders over
en Katalonie, dat nooit met Kastilie heeft
willen vrijen en zichzelf maar node als
Spaans beschouvrt, bleef met de kater zitten
Kenschetsend voor de koppigheid is dat het
stadion in Montjuich al die tijd „Olimpisch
Stadion" werd genoemd en nu helemaal
werd herbouwd en aan de eisen van de tijd
werd aangepast om de ankerplaats van de
Olimpiade van 1992 te worden Koppige
vasthoudendheid is een Katalaans kwaliteitslabel
Barcelona leeft anders geladen naar 25 juli
toe De stad, die de Spelen als een sportief
en ekonomisch buitenkansje maar ook als
een daad van historisch eerherstel beschouwt, wil de wereld bewijzen wat ze
vermag Er werd geld, tijd noch moeite
gespaard om de stad te verfraaien Alle
Katalanen staan achter de Spelen Er werden geen protestkomitees opgericht Die
zouden worden bejegend als akties van burgerlijke ongehoorzaamheid Misschien komt
er nog wel een simbolische en beschaafde
protestaktie van het Katalaans Olimpisch
Komitee omdat geen eigen Katalaanse ploeg
tot de Spelen werd toegelaten Maar zeker is
dat met De Katalanen vinden dat zij evenveel rechten mogen laten gelden als de
ministaatjes Letland, Estland en Litouwen
die elk een eigen ploeg mogen afvaardigen
Wie kan hen op redelijke gronden ongelijk
geven'
De Spelen, die het motto ,,Vnenden voor
altijd" meekrijgen, zijn de eerste van het
post-ideologisch tijdperk Niemand weet wat
er tussen vandaag en juli nog allemaal gebeurt maar de kans is groot dat geen land de
toegang tot de Spelen wordt ontzegd, dat
van een boykot geen sprake zal zijn Klopt
die optimistische veronderstelling dan sluit
Barcelona 1992 aan bij Mexiko 1968 Zolang
IS het inderdaad geleden dat de politiek de
Spelen ongemoeid liet
Ander hoogtepunt m 1992 wordt het Europees voetbalkampioenschap Niet dat wij
daar wonderen van verwachten Zeker met
Maar in Zweden werden m 1958 een schitterend wereldkampioenschap gespeeld Pele
werd als voetbalster op Zweedse grond geboren Misschien inspireert de herinnering
de koele kille cijferaars die vandaag de wet
dikteren Hopen en dromen wordt nog altijd
met verboden'
„
..
Flandrien

BIOS

DE JONGENS ONDER DE BRUG
Met de feestdagen komt er weer een heel
allegaartje films op ons af. Hierna een poging
om er in kort bestek iets zinnigs over te
zeggen.

BLUE MOVE BLUE
Zalman King, de maker (let wel op dit
woord) van 9 1/2 weeks, Two Moon Junction
(voor de gluurders, net op TV) en Wild
Orchid, een nieuwe niets om het lijf hebbende zwoele erotische (?) film.

LES AMANTS
DE PONT NEUF
De film Les amants de Pont A/eu/van Leos
Carax heeft wel een erg bizarre wordingsgeschiedenis. De regisseur kreeg gedaan dat
de hele drukke Parijse boulevard Sébastopol
voor één dag de zijne zou zijn om er opnamen te maken. Het gelukte hem, maar uiteindelijk besloot hij van het opgenomen materiaal niet te gebruiken. Natuurlijk kreeg hij
geen verdere toestemming en Leos liet dan
de hele zooi nabouwen, het warenhuis Samaritaine inbegrepen, dit nabij Montpelier.
Niet te verbazen dat de opnamen verscheidene malen werden stilgelegd wegens geldgebrek. Maar toen hij er uiteindleijk kwam
werd hij een van de duurste films ooit gemaakt in Frankrijk — hij soupeerde bijna de
hele subsidie pot. Toen de film eindelijk in de
zalen kwam was de kritiek er als de kippen bij
en zie, bijna eensgezind: mooi, sterk, flamboyant zei Le Monde en Le Point wist te
vertellen dat men een feestje moest opzetten, want dat er een mooie film werd gemaakt. Nou ja. Dun verhaaltje, leuk vertolkt,
doet de film een beetje denken aan de jonge
Chaplin die verliefd wordt op het blinde
bloemenmeisje. Maar onze Waalse en Brusselse broeders zullen hem wel weer de een
of andere prijs toespelen. Let op m'n woorden.

TRABBI GOES
TO HOLLYWOOD
De Trabant die een VW wil zijn gaat naar
Hollywood. Zoals alle Trabantmoppen is ook
deze film niet geschikt voor uitvoer. Ken je
die van die Trabant die een sukses werd?
Antwoord: hij werd het met. Dit is zowat het
peil van de grappen (?).

Fievel in het Westen, een der leukste „cowboyfilms

THE FISHER KING
Toen deze 137 minuten durende film op
het Filmfestival te Venetië liep was iedereen
vol lof voor Terry Filliam, die met deze film
zijn eerste,,maakwerk" afleverde en niet zelf
het onderwerp had uitgezocht, maar werd
ingehuurd. Deze film over twee mannen —
die niet helemaal uit de verf komen — die het
emotioneel niet meer rooien in deze wereld
en die op elkaar aangewezen raken, zit vol
oogverblindende scènes en dramatische
ogenblikken. Jack Lucas (Jeff Bridges) een
beroemde radioster geeft een van zijn luisteraars het schuitje, blijkt die luisteraar later
zeven yuppies af te knallen, hetgeen Lukas
niet in de kouwe kleren gaat zitten. Hij ziet
het niet meer zitten en wanneer hij er een
eind aan wil maken komt daar redding in de
persoon van Parry (Robin Williams), leider
van een bende havelozen. De herstellende
Jack verneemt dat Parry bezeten is door de
Graal, maar ook door (lady) Lydia (Amanda
Plummer). Hij zal pogen Parry terug tot het
,,normale" leven te bekeren. De film dooft uit
naar het eind, de spanningslijn wordt niet
volgehouden, maar wat daarvoor kwam zal
voor vele filmliefhebbers reeds voldoende
geweest zijn om dit een goeie film te noemen.

BOYS
Regisseur Jan Verheyen en producent
Mare Punt maakten Boys. Ze hielden de pers
ver weg van alle vertoningen, zodat hun
kommercieel produkt, met spanning, aktie,
soft seks, stoere taal, de eerste weken zou
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ooit gemaakt.

kunnen doorkomen zonder kritieken, zodat
de film reeds genoeg heeft opgebracht om
reeds een groot deel van de kosten de
dekken. Ze hadden ongelijk, want dit tipisch
voorbeeld van hoe een kommercièle film
moet worden aangepakt is helemaal niet
slecht, alhoewel zo leeg als de pest zitten er
goeie akteursprestaties in van Michael Plas
en Hilde Heijnen. Je voelt je leeg en je wil je
nog wat leger voelen: Boys.

AN AMERICAN TAIL
Fievel in het wilde Westen heeft de nieuwste tekenfilm uit de Steven Spielberstal. Een
leuke film en volwassenen zullen de stemmen herkennen van Dom Deluise, James
Stewart, John Cleese en Amy Irving, maar
met de kinderen ga je natuurlijk de Nederlandse versie bekijken. Ook leuk, alleen iets
minder. De muis die we reeds leerden kennen gaat richting Westen. De Mouseketwitz
zijn nu twee jaar verder, op zoek naar fortuin.
Maar de straten zijn met geplaveid met kaas.
Ze leven in de armenbuurt. Tanya, nu 16,
droomt ervan een beroemde zangeres te
worden, Fievel droomt ervan een rechtsdienaar te worden zoals de beroemde wetshond
Sheriff Wylie Burp. Wanneer het verhaal zich
verplaatst van de achterbuurten van New
York naar de open ruimten van het Westen,
waar oude en nieuwe vijanden opdagen
zitten we in een der leukste ,,cowboyfilms"
ooit gemaakt en dat is zelfs door John
Waynefans toegegeven
John Cleese als de slechte Cat. R. Waul is
gewoon onbetaalbaar Leuk.
Willem Sneer
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TELEVISIE

ZATERDAG 28 DECEMBER

ZONDAG 29 DECEMBER

MAANDAG 30 DECEMBER

TV 1

TV 1

TV 1

10 00 Kijk en hoor, Brits kerstprogramma, 11 00
Veiligheid in en om het huis, lasten en verhoudingen, 11 15 Tijdrover, Inleveren' Inbinden', 11 30
Taal en kommunikatie, 12 00 Babel, voor migranten, 14 30 Kinderen voor kinderen festival; 15 20
Singin' m the rain, film, 17 05 Het Kerstspeelgoed, tekenfilm, 17 55 NieuvKs; 18 00 Tik tak;
18 05 Schoolslag, spelprogr , 18 40 Vlaanderen
vakantieland, toeristische infosene, 19 20 Jokeren lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 FC De Kampioenen, sene
20 35 De laatste dagen, TV-film
23 00 Kunstzaken
23 05 Vandaag
23 25 Torch song trilogy, film

08 55 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 11 00
Panorama, jaaroverzicht, 12 45 Sportmiddag;
1315 Huizen kijken, info, 13 30 De sneeuwkoningin, jeugdfilm, 15 00 1 voor iedereen, familieprogr , 1 7 30 Bassie en Adriaan en de schatkaart, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05
Merlina, jeugdsene, 18 35 Meester, hij begint
weer, sene, 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, 1979
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 50 Oorden van illusie, reisreportage

14 00 Kinderen voor kinderen festival, 14 50
Geef hen muziek, film, 16 30 Samson; 17 30
Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Alfred J. Kwak, tekenfilmserie, 18 30 Duupje, kinderanimatie, 18 35 Vlsseizoen, jeugdfilm, 19 03 Buren, sene, 19.25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, serie
20 30 Tien voor taal, taalstrijd
21 10 Tanamera, sene
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag.
22 30 Kunstzaken
22 35 Vandaag
22 55 De Vlaams-Nationale Omroepstichting

BRT 2
20 00 La Sulphide, klassiek romantisch ballet van
Bournonville
VTM
14 00 Rio Bravo, film, 16 15 Clip Club, verzoekklips, 16 35 Doogie Howser, gezinsserie, 17 00
Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs,
spelprogr ,19 00 Nieuws
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Blanco, spelprogr
20 30 Baby Boom, film
22 20 Nieuws
22 35 VTM-Sport
22 50 Der blaue Engel, film
00 40 Nieuws

TV 2
VTM
12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 30 Murphy
Brown, sene, 13 55 A man for all seasons, film,
16 25 Taxi, serie, 16 50 The Bubbles, jeugdserie,
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, sene
22 00 Nieuws
22 20 De sportshow
23 20 Bob & Carol & Ted & Alice, film
00 55 Nieuws

Ned. 1
13 00 Nieuws; 15 35 Wijnwereld, Pinedes, 16 00
Nieuws, 16 05 Hollands dekor, literaire wandeling, 16 15 Heb ik iets gemist?, TV-hoogtepunten,
16 35 Jonge mensen op het concertpodium;
17 00 Gophers, tekenfilmserie, 17 25 Het geheim,
serie, 17 40 Ko de Boswachtershow, milieumag ,
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 The deer hunter, film
23 28 Dear America, letters from Vietnam, dok
00 50 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws, 15 15 De draak neemt wraak,
Disneyfilm, 16 00 Nieuws, 16 08 een duivels
plan, vervolg Disneyfilm, 17 05 De kleine wijzer,
kinderkwis 17 30 De jongen van Andromeda,
sene, 18 00 Nieuws; 18 18 Vroege vogels, natuurprogr 18 57 Lingo, woordspel, 19 35 Jules
Unlimited, techniek en avontuur
20 06 The Flying Doctors, serie
20 54 Zeg 'ns aaa, serie
21 22 Op leven en dood, dramaproduktie
22 36 Achter het nieuws, aktualiteiten
23 09 Twee voor twaalf, kwis
23 53 Lebbis & Jansen, kabaret
00 21 Alien nation, serie
01 08 Natuurmoment
01 14 Nieuws

Ned. 3
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat; 18 30 Buiten adem, jeugdfilm, 19 00 Frida, jeugdfilm ,19 17 Bidden en blaren, dok ,19 30
De pijn na Tomado, dok ,19 55 Zie zoo, kortfilm,
20 00 Nieuws
20 23 Kenmerk, aktualiteiten
20 55 Bouvard é Pécuchet, TV-bewerking toneelstuk
22 00 Nieuws
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Ned. 1
13 00 Nieuws; 14 40 Wijnwereld, Pinedes, 15 05
Waar blijf je anders?, diskussie, 15 35 Spoorloos; 16 00 Nieuws; 16 07 Hersens op hol, de
vlinder van Lorenz, 17 00 De slechte heks, jeugdfilm, 18 10 Spoorloos; 18 15 Boggle, woordspel,
18 40 Tekenfilmfestival, 19 00 Perfect strangers, sene, 19 25 Waku Waku, spelshow
20 00 Nieuws
20 12 Spoorloos
21 10 Brandpunt, aktualiteiten
21 50 De raam van de roos, film
23 55 Nieuws

Ned. 2
09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Argo; 09 35
De engel en het soldaatje; 09 55 In het donker
kan alles; 10 10 De Grote Laura & Lena Fhijnbeenshow, 10 30 Zakken, de zakziener, 11 00
Muziek op zondag, 12 00 Snowboard World
Cup;
12 45 De Vara Matinee; 18 00 Nieuws;
18 05 Theo & Thea en de ontmaskering van het
Tenenkaas Imperium, TV-film, 19 50 De nieuwjaarswens van Magreet Dolman; 20 00 Nieuws.
20 10 Lava, satire
20 42 Everyone wants to help Ernst, film
22 12 Freed de Jonge: De volgende, registratie
00 15 Nieuws

Ned. 3
08 55 Nieuws, 11 00 Postzegels, 12 00 Het Capltool; 14 00 Die Zuberflote, opera van Mozart,
18 30 Sesamstraat, 18 45 Studio sport.
20 00 De avonden, film

22 00 Nieuws
22 05 De brizmilah, TV-spel
22 41 Sanatan Dharma, dok
23 25 Nieuws

30

18 55
19 25
19 30
19 53
20 00
21 00
21 30
22 00

Nieuws; 19 00 Rot und Weiss, dok.
Natuur, wat doe je ermee?
Het Capitool, sene
Benny Hill, kolder
Uitzending door derden
Taal en Kommunikatie, zelfstandige zaak
Nieuws
Verklikker, film

VTM
14 00 Disney goes to the Academy Awards,
special, 1445 Great moments in Disney animation, special, 15 15 Clip Club, verzoekjes, 15 30
Dallas, serie, 1615 Taxi, sene, 16 40 Santa
Barbara, sene, 17 00 Webster, gezinssene, 17 30
Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 Videodinges, gekke videoklips
20 30 De kotmadam, serie
21 30 De vraag van 1.000.000, spelprogr
22 00 Nieuws
22 25 Vroemtuigen, automag
22 55 Highway to heaven, sene
23 40 Nieuws
Ned. 1
13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 05 Winnie de
Pooh, tekenfilmserie, 16 32 Wind in de wilgen,
tekenfilm, 17 59 Boggle, woordspel, 18 28 Disney
time; 19 29 Cosby show, serie, 20 00 Nieuws.
20 26 Ted's Familiespelshow, spelprogr
21 32 Hier en nu, aktualiteiten
22 03 De stoel, praatshow
22 46 Cheers, sene
23 10 The Bee Gees live, koncert
23 61 Miniatuur
23 57 Nieuws
Ned. 2
12 10 Goud van oud live; 1310 25 jaar BZN,
koncert, 14 00 Als u begrijpt wat ik bedoel,
tekenfilm, 15 20 After school special, jeugdfilm,
1610 Santa Barbara, serie, 16 55 Explorer, 17 45
Veronica sport; 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00
Nieuws; 18 20 Club Veronica, jongerenmag ,
18 40 Countdown, pop, 19 20 Veronica Film &
Video; 19 55 Married with children, serie
20 20 Die 2 special, reisverslagen
20 50 Watership down, animatiefilm
22 30 Berg, praatshow
23 10 Erotika, erotisch mag
23 40 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat ; 18 35 De jongen in de eik, jeugdfilm, 19 00
Antarctica: a presence on the ice, dok , 20 00
Nieuws
20 25 Nieuws jaaroverzicht

TELEVISIE

DINSDAG 31 DECEMBER
13 40 Kinderen voor kinderen festival, 14 30 Sea
Hawk, film, 16 30 Samson; 17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Liegebeest, kindermag , 18 20 Het station,
kindermag , 18 35 Jingle bell rap, korte jeugdfilm,
19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30
Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Mr. Bean, humor
20 35 De drie wijzen, eindejaarseditie
21 15 Oei, Jacques, kolder
22 15 Gala van de „Gouden BeRTjes"
23 30 Margriet op oudejaar, show
00 30 Een rare deerne, film

WOENSDAG 1 JANUARI
TV1

TV 1

11 15 Nieuwjaarskoncert uit Wenen, rechtstreeks, 11 55 Impressie van Oostenrijk; 12 15
Nieuwjaarskoncert uit Wenen, vervolg, 13 30 De
woudlopers, serie, 13 55 Kinderen voor kinderen
festival; 14 45 Zonder spoor, film, 16 30 Samson
Kerstshow, kinderprogr ,17 30 Mooi en meedoocnloos, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons; 1810 The magie of David Copperfield, goochelaar, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Dame in het rood, film
21 30 Married with children, komische sene
22 00 Lava, humor
22 30 Vandaag
22 55 Freddy Mercury tribute, special

14 00 Kinderen voor kinderen festival, 14 50
Baron Münchhausen, film, 16 30 Samson; 17 30
Mooi en meedogenloos, sene, 17 55 Nieuws;
18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 18 10 Draaimolen,
kinderprogr , 18 20 Prikballon, kleutermag , 18 35
De woudlopers, jeugdsene, 19 03 Buren, serie,
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Schwarzwaldklinik, sene
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow
21 40 Panorama, aktualiteiten
22 35 Vandaag

TV 2

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Rot und Weiss, dok , 19 30
Het Capitool, sene, 19 53 Benny HUI, kolder
20 00 Sylvestergala, rechtstreeks oudejaarsavondkoncert
21 30 Nieuws
22 00 Galaconcert Sahkaraov, koncert

18 55
huis,
19 30
20 00
21 30
22 00

Nieuws; 19 00 Veiligheid in en om het
info, 1915 Tijdrover, boeken inbinden,
Het Capitool, sene
Sportavond
Nieuws
Fight of the night

VTM
VTM
14 00 Make mine music, film, 15 10 Clip Club,
verzoekklips, 15 30 Dallas, serie, 16 15 Taxi, serie, 16 40 Santa Barbara, serie, 17 00 Webster,
gezinsserie, 17 30 Home and away, sene, 18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie,
sene; 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 VTM oudejaarsshow
22 00 Nieuws
22 10 VTM oudejaarsshow
00 05 Far vrom the madding crowd, film

14 00 Gremlins, film, 15 45 Dallas, sene, 16 30
Kinderklub; 17 00 Schuif af, kinderprogr ,18 00
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie,
sene, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Dierenplezier, spelprogr
20 30 Commissaris Roos, misdaadserie
21 30 Empty nest, komische serie
22 00 Nieuws
22 15 Telefacts, jaaroverzicht
23 30 Hill Street Blues, politieserie
00 20 Nieuws

Ned.

2

13 00 Nieuws, 17 05 Bobobops, tekenfilmsene,
17 31 De grote meneer Kaktus show, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 18 18 Daar komen de
schutters, sene, 18 50 Lingo, woordspel, 19 18
Geef nooit op, familieprogr
20 10 Crocodile Dundee, film
21 50 Sonja op Oudejaarsavond

Ned. 3
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws ,18 15 Sesamstraat,
18 30 Zaden van de wonderbloem, jeugdfilm,
18 45 Het klokhuis, 18 58 Prince live, koncert,
20 00 Nieuws.
20 25 Het gezicht van Nederland, Amsterdam
20 57 Oudejaarskoncert
22 13 Walt until spring, Bandini, film
23 55 Klok en vuurwerk
00 05 Dansje de hele nacht met mij

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Biologie, schooltelevisie,
19 25 Natuur, wat doe je ermee?, dok , 19 30 Het
Capitool, sene, 19 53 Benny HUI, kolder
20 00 De nieuwsjongens, sene
20 30 Tekens, De tijd van de grote ontdekkingen
21 30 Nieuws
22 00 Première Film & Video, filmnieuws
22 30 Op de zwarte heuvel, film
VTM
14 00 Race for your life, Charlie Brown, tekenfilm; 15 10 Clip Club, verzoekklips, 15 30 Dallas,
serie, 16 15 Taxi, serie, 16 40 Santa Barbara,
sene, 17 00 Webster, gezinssene, 17 30 Home
and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Familie, sene, 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 Jambers, reportage Vrijspraak na moord
23 00 Miami Vice, sene
23 50 Nieuws
Ned.

Ned.
Ned. 1
10 00 Vrouw zijn; 10 50 TV-Fruitmand; 11 15
Overal en nergens; 13 00 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 08 Kamilla en de dief, serie, 17 40
Tijdsein 1, aktualiteiten, 18 08 10 jaar Ronduitclub; 18 32 Blackout, woordspelletje, 19 04 Op
weg naar Avonlea, serie, 19 50 Even voor achten, portret, 20 00 Nieuws.
20 25 De herberg van het zesde geluk, film
23 05 Morgen Is het weer zo, praatprogr
00 05 Nieuws

DONDERDAG 2 JANUARI

1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 07 Canterville
ghost, tekenfilm, 16 35 LippeI's droom, jeugdfilm, 18 00 Boggle, woordspel, 18 30 De Nederlandse munt, dok, 19 00 Voor de leeuwen,
diamantslijper, 20 00 Nieuws
20 18 Return of the Pink Panther, film
22 15 Simon Carmiggelt, de na-oorlogse jaren
23 00 Het was een droom. De kibboets na 90
jaar, dok
23 40 Nieuws
Ned. 2
12 00 Het luchtruim overwonnen, dok , 12 55
Stopwatch, info, 13 20 Sterrenwacht, aidsgala,
14 15 De voetbalprof, TV-film, 16 00 Nieuws,
16 05 Bekijk het maar, kinderprogr ,17 10 Santa
Barbara, sene, 18 00 Nieuws; 18 10 Travel Aloha
classic, finale WK windsurfen, 19 00 Candid Camera, verborgen kamera, 19 20 Winnen of wegwezen, Reiskwis
20 05 Tros Kompas TV-ster Gala, galaprogr
21 45 Tros Tnviant, spelprogr
22 30 Liefde op herhaling, film
00 05 Nieuws
Ned. 3
11 15 Nieuwjaarskoncert uit Wenen; 13 30 Studio sport; 17 55 Nieuws, 18 00 Nieuws; 18 05
Jeugdagenda; 1815 Sesamstraat; 18 30 Nina is
op Ingo, jeugdfilm, 19 00 De toorts, jeugdsene,
19 25 Studio sport, 19 54 Politieke partijen;
20 00 Nieuws
20 10 Stichting Socutera
20 20 Les enfants du paradis, film
23 23 Nieuws
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1

13 00 Nieuws; 16 00 Nieuws, 16 05 Studio Trappelzak, 16 30 Een nieuwe jas, liedjesprogr , 17 28
Wordt vervolgd, tekenfilmprogr , 1 7 58 Boggle,
woordspel, 18 25 Forzal, jongerenmag , 18 52 De
uitdaging, onmogelijke
opdrachten, 20 00
Nieuws
20 25 Nieuwjaarstoespraak
20 33 L.A. Law, sene
21 23 Avro televizier, aktualiteiten
22 05 Hoe voelen we ons vandaag?, komische
reeks
22 35 Brittas empire, sene
23 03 Hollands decor, literaire wandeling
23 13 Opium-special, kunst
23 53 Nieuws
Ned. 2
15 30 After school special, edukatief progr,
16 15 Santa Barbara, serie, 17 00 Zorro, sene,
17 25 Starstreet, tekenfilmsene, 17 40 Veronica
sport; 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00 Nieuws,
18 15B.0.0.S., kinderprogr , 18 45 Top 40,19 20
Veronica sport
19 50 Empty nest, sene
20 15 Tour of duty, serie
21 05 Nieuwslijn special, dok kinderarbeid
21 35 In de Vlaamsche Pot, sene
22 05 Kans voor een kind, dok sene
23 40 Stop de persen, mediaprogr
0010 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws; 18 00 Nieuws, 1815 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis;
19 00 Binnenland, aktueel mag , 19 30 Freddy &
Max, sene, 20 00 Nieuws.
20 25 Leedvermaak, film
'
21 49 Verhalenvertellers
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 3 JANUARI
TV1
14.00 Kinderen voor kinderen; 14.45 De kleine
lord, TV-film; 16.30 Samson; 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 RIP, serie
20.30 Oei Jacques!, kolder
21.35 Matlock, advokatenserie
22.30 Vandaag
22.55 vijand van de vijand, serie
TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 Biologie, schooltelevisie;
19.25 Natuur, wat doe je ermee?, dok.; 19.30 Het
Capitool, serie; 19.53 Benny Hill, kolder.
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. Info
20.35 Kijk uiti, verkeerstips
20.40 Ten huize van. Jaap Kruithof
21.30 Nieuws
22.00 Grüsse aus WIen, operettekoncert
VTM
14.00 Allee In Wonderland, tekenfilm; 15.10 Clip
Club, verzoekklips; 15.30 Dallas, serie; 16.15
Taxi, serie; 16.40 Santa Barbara, serie; 17.00
Webster, serie; 17.30 Home and away, serie;
18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en letters; 18.30
Familie, serie; 19.00 Nieuws; 19.30 Rad van
fortuin.
20.00 Wies Andersen Show, kwis
21.00 The long summer of George Adams, TVfilm
22.35 Nieuws
22.50 Murder me, murder you, TV-film
00.05 Nieuws
Ned. 1
13.00 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.05 Het verhaal
van de dikke vette pannekoek, sprookje; 16.18
Alex en de Detroit Tigers, jeugdfilm; 17.07 Disneykiub; 18.00 Boggle, woordspel; 18.28 Ja,
natuurlijk ekstra, dok.; 18.55 Pink Panther, tekenfilm ; 19 03 Different world, serie; 19.29 Cosby
show, serie.
20.00 Nieuws
20.25 Buster, film
22.05 Maak dat de kat wijs, waar of niet waar
22.52 Dokument: op stap naar geluk, dok.
00.20 Miniatuur
00.29 Nieuws
Ned. 2
12.00 Het luchtruim overwonnen, dok. serie;
13.02 Tros-Kompas TV-ster Gala; 14.35 Café de
vliegende schotel, TV-film; 16.00 Nieuws; 16.15
Het geheim van de Zwarte Draak, serie; 17.14 De
TV-dokter; 17.15 Torvil en Dean, ijsdansshow;
18.00 Nieuws; 18.20 De bal is rond, jeugdvoetbalmag.; 19.00 The Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie; 19.27 Over mijn lijf, tot op het bot.
20.00 Candid Camera, verborgen kamera
20.25 De leukste thuis, video's van kijkers
20.53 Medisch Centrum West, serie
21.53 Tros TV-show op reis
22.45 Undercover, dok.
23.35 Star chamber, film
01.21 Nieuws
Ned. 3
08.55 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis;
19.00 Wat doe jij nou?, kwIs; 19.30 Schllderspaletten, dok. serie; 19.54 Politieke partijen; 20.00
Nieuws.
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Peter Sellers steelt andermaal de show in The Return of the Pink
Panther. Woensdag 1 januari op Nederland 1 om 20u.15.
ZATERDAG 28 DECEMBER

SINGING' IN THE RAIN
Amerik. muzikale film uit 1952 van
Stanley Donen, met Gene Kelly, Debbie
Reynolds en Donald O'Connor. Het verhaal van deze klassieker speelt in Hollywood ten tijde van de overschakeling van
stomme film naar geluidsfilm en bevat
enkele
gedenkwaardige
juweeltjes.
(BRTN TV1, om 15u.25)

ZONDAG 29 DECEMBER

BOB EN CAROL EN
TED EN ALICE
Bob en Carol, een jong Amerikaans
paar, volgen een trainingsweekend en
proberen een bevriend echtpaar, Ted en
Alice, tot een dergelijk eksperiment over
te halen. Amerik. film uit 1969 met Elliott
Gould, Natalie Wood, Robert Culp en
Dyan Cannon. (VTM, om 23u.20)

MAANDAG 30 DECEMBER

VERKLIKKER
De tipgever van politie-inspekteur Mathias Palouzi vrerd vermoord. Hij vindt
een vervanger in de persoon van Dédé
Laffont, die een vaste verhouding heeft
met Nicole, een prostituee. Franse politiefilm uit 1982 met Nathalie Baye, Richard Berry en Phillipe Léotard. (BRTN
TV2 om 22u.)

DINSDAG 31 DECEMBER

EEN RARE DEERNE
Franse film uit 1984 met Caroline Cellier, Valerie Kaprisky en Bernard Girau-

32

deau. Chris is 18 en brengt met haar
moeder Claude de vakantie door aan de
Azurenkust. Op en rond het strand probeert zij de mannen te verleiden. (BRTN
TV1 om Ou.)

WOENSDAG 1 JANUARI

DAME IN HET ROOD
Teddy Pierce werkt op een reklameburo en is altijd een voorbeeldig echtgenoot
en vader geweest. Maar nu heeft hij een
prachtige vrouw gezien en zijn verbeelding is op hol geslagen. Amerik. film van
en met Gene Wilder uit 1984, met Kelly
LeBrock als de femme fatale. (BRTN TV1
om 20u.)

DONDERDAG 2 JANUARI

OP DE
ZWARTE HEUVEL
Britse film uit 1987. In 1895 wordt op de
Black Hill, in de buurt van de grens met
Wales, een tweeling geboren. Tachtig
jaar later blikken Benjamin en Lewis
Jones terug op hun leven. (BRTN TV2
om 22U.30)

VRIJDAG 3 JANUARI

WARLOCK
Amerik. western uit 1959 met Richard
Widmark, Henry Fonda en Anthony
Quinn. In dit sterk verhaal is Fonda de
geschikte sherrif om de stad te helpen
tegen de wilde cowboys, maar zijn populariteit gaat snel te gronde door het gedrag van zijn assistent Quinn. (BBC 1 om
14U.50)

TELEVISIE

ZATERDAG 4 JANUARI

ZONDAG 5 JANUARI

MAANDAG 6 JANUARI

TV 1

TV1

TV 1

11 00 Veiligheid in en om het huis, elektriciteit,
11 15 Tijdrover: Inleveren? Inbinden!; 11 30
Taal en kommunikatie; 12 00 Babel, voor migranten, 15 45 Het gebeurde morgen, film, 17 05
Laura en Luis, sene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Schoolslag, spel, 18 40 Vlaanderen
Vakantieland, toenstisch piogr ,19 20 Joker- en
lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 RIP, Vlaamse serie
20 30 Kleine offers, TV-film
22 30 Vandaag/Sport
22 55 Kleine offers, 2de deel

09 00 Samson Kerstshow; 10 00 Sunday proms,
11 00 De zevende dag, praatkaffee,
12 45 Sportmiddag; 13 15 Sneeuwballenoorlog,
jeugdfilm, 14 45 Korte film, 15 00 1 voor Iedereen, gevaneerd familieprogr , 17 30 De Edison
tweeling, jeugdsene, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Plons; 18 10 Merlina, jeugdsene, 18 35
Meester, hij begint weer, komische reeks, 19 00
De Cosby show, komiscfie sene, 19 30 Nieuws,
19 45 Sportweekend.
20 30 Alfa-Papa-Tango, Vlaamse sene
21 10 Tijd voor Koen, klassieke muziek
21 35 De Pré Historie, 1980
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 55 ZIggurat

14 30 TV-Tam Tam, schooltelevisie, 15 00 Bouwstenen van de chemie, schooltelevisie, 16 00
Destry rides again, film, 17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55 Nieuws; 18 00 Tik tak;
18 05 Plons; 1810 Bassie en Adriaan en de
verdwenen kroon, sene, 18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Zeg 'ns AAA, sene
20 30 Tien voor taal, VI -Ned taalstrijd
21 10 Tanamera, serie
22 00 Op de koop toe, konsumenteninfo
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

TV 2
20 00 World Music Awards

TV 2
TV 2

VTM

13 25 Sport extra, veldrijden Asper

14 00 Lassie come home, film, 15 30 Hanna
Barbera, tekenfilms, 16 20 Clip Club, verzoekklips, 16 45 Lassie, gezinssene, 17 00 Super 50;
18 00 Nieuws; 18 05 De juiste prijs, spelprogr ,
19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 IVIeer moet dat niet zijn
20 30 Commg to America, film
22 25 Nieuws
22 40 VTIM Sport
22 55 Fraulein Doktor, film
00 35 Nieuws

VTM

Ned.

1

16 05 Hollands dekor, 16 15 Heb ik iets gemist?,
terugblik, 17 03 Gophers, tekenfilmserie, 17 25
Het geheim, jeugdsene, 17 45 Ko de Boswachtershow, natuurmag , 18 00 Boggle, woordspel,
18 30 Sportpanorama; 18 58 Alle dieren tellen
mee;
19 28 Growmg pains, serie.
20 00 Nieuws
20 25 Thunderball, film
22 38 Karel, praatshow
23 28 The drowning pool, film

Ned.

2

1515 Met Witteman; 16 00 Nieuws; 16 08 Museumschatten, 16 17 Teddy Ruxpin, sene, 16 36
Hier is Aubrey; 16 44 De kleine wijzer, kinderkwis, 17 08 De jongen van Andromeda, jeugdsene, 17 32 Man over de vloer, 18 00 Nieuws; 18 19
Kassa!, konsumenteninfo, 18 56 Lingo, woordspel, 19 21 Jules Unlimited, avontuur
19 51 Flying Doctors, sene
20 39 Zeg 'ns aaa, komische reeks
21 06 Op leven en dood, dramaproduktie
22 07 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 40 Twee voor twaalf, kwis
23 22 Dame Edna, praatshow
00 04 Allen nation, sene
00 49 Natuurmoment
00 56 Nieuws

Ned.

3

12 55 WK Schaatsen; 18 00 NieuwS, 18 15 Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal extra; 19 00 Frida, jeugdfilm, 19 30 RVU, 20 00 Nieuws
20 24 Kenmerk, aktualiteiten
20 55 Tekens op de vloer
21 45 't Is een vreemdeling zeker
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport

12 00 Super 50; 13 00 Nieuws; 13 03 Boys, the
music; 13 55Perri, film, 15 lOThegoonies, film,
17 00 De kinderakademie; 17 50 VTM-Sporl;
18 00 Nieuws; 18 05 Mimi, praatprogr, 19 00
Nieuws
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Gaston en Leo, show
20 30 Luc, praatshow
21 30 Ramona, serie
22 00 Nieuws
22 20 De Sportshow
23 20 Wilf, wild world of animals, dok
23 45 Nieuws
Ned.

1

1100 Eucharistieviering; 13 00 Nieuws; 14 35
Wijnwereld, kursus, 15 05 Staatskamerkoor
Moskou, koorzang, 15 35 Spoorloos, oproepen,
16 00 Nieuws; 16 07 Hersens op hol, op zoek
naar menselijk vernuft, 17 00 KRO Kresj, jeugdprogr , 1 8 00 Boggle, woordspel, 18 35 Crash;
19 00 Perfect strangers, sene, 19 30 Waku
Waku, spelshow
20 00 Nieuws
20 12 Spoorloos, oproepen
21 10 Brandpunt, aktualiteiten
21 50 Inspector Morse, sene
22 45 Van God verlaten, praatprogr
23 35 Nieuws
Ned.

2

09 00 Dag mr. de Koekepeer; 09 25 Bump; 09 30
Argo; 09 40 Het futiliteitenmuseum, het doosje
lucifers, 09 55 In het donker kan alles, 10 00 Hoe
zit dat en waarom, dok , 10 15 De Grote Laura &
Lena Fhijnbeenshow, 10 30 Zakken, de moordzak, 11 00 Muziek op zondag; 12 00 Voetbal
plus, 12 45 De Vara Matinee, klassiek, 18 00
Nieuws; 18 05 Paul Haenen vijf over zes, kult •
humor progr , 1 8 35 Eerie, 19 00 The wonder
years, komische sene, 19 25 Onrust!, mag , 20 00
Nieuws
20 10 Lava, humor reeks
20 42
21 45
22 08
22 58
Ned.

4 Havo
Let the blood run free
All in the family special
Nieuws
3

08 55 Nieuws; 09 30 Migrantenmag., 11 30 Omrop Fryslan; 12 00 Het Capitool, 15 00 Fidelio,
opera; 18 30 Sesamstraat; 18 45 Studio sport;
20 00 Nieuws
20 10 Op huis aan, TV-film
21 39 Koncert
22 00 Nieuws
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18 55 Nieuws, 19 00 Schooltelevisie, TV-Tam
Tam, 19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill,
kolder
20 00 Uitzending door derden
21 00 Later begint nu, jongeren en relaties
21 30 Nieuws
22 05 All the Right Moves, film
VTM
15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, serie 15 30 Dallas,
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clib
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, serie, 17 30
Home and away, sene, 18 00 Nieuws: 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin.
20 00 De kotmadam, sene
20 30 MacGyver, serie
21 30 De vraag van 1.000.000, kwis
22 00 Nieuws
22 25 Star, filmnieuws
23 10 VTM sport
Ned.

1

13 00 Nieuws; 15 20 Rondom tien; 16 00
Nieuws; 16 05 Tom en Jerry, 16 21 Service
salon; 17 32 Winnie de Pooh, animatieserie,
18 00 Boggle, woordspel, 18 28 Sport op 1 ; 18 54
Toerisme; 19 22 De roze panter; 19 29 Ha die
pa; 20 00 Nieuws.
20 25 Teds familiespelshow
21 29 Hier en nu, aktualiteiten
22 09 Einstein
22 43 Rondje van het huis
23 25 Nieuws
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 25 The big valley, jeugdfilm,
16 10 Santa Barbara, sene 16 55 Explorer, 17 45
Veronica sport; 17 50 Bouli, tekenfilm, 18 00
Nieuws; 18 15 Ha die dieren, mag 18 40 Countdown, pop, 19 20 De heilige koe, automag , 19 50
Married with children, sene
20 20 Die 2 special
20 50 Nieuwslijn, aktualiteiten
21 15 Traffik
23 00 Berg, praatshow
23 40 De Nederlandse Kermis Pornoshow
Ned.

3

08 55 Nieuws; 16 40 Teleac; 18 00 Nieuws;
18 15 Sesamstraat 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40
Het klokhuis; 19 00 RVU, 20 00 Nieuws.
20 25 RVU
21 00 Yoy, jongerenmag
21 25 Teleac
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport journaal
22 30 NOS Laat
23 00 Teleac
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TELEVISIE

DINSDAG 7 JANUARI

WOENSDAG 8 JANUARI

TV 1
14 30 Aardrijkskunde, schooltelevisie, 15 30
Frans, schooltelevisie, 16 00 Romance in mineur,
film, 17 30 MOOI en meedogenloos; 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Liegebeest; 18 20
Het station, kindermag 18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 Buren, serie, 19 25 IMededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 De drie wijzen, spelprogr
20 40 Zeker weten, praatprogr
22 00 NV De Wereld, reportage
22 30 Vandaag
22 55 De jaren van vreugde en verdriet: 19401960, en toen was het oorlog

TV1
15 55 Schoolslag, spelprogr, 16 30 Samson;
17 30 Mooi en meedogenloos, serie, 17 55
Nieuws; 18 00 Tik tak; 18 05 Plons; 1810 De
snorkels, tekenfilmsene, 18 35 Top Score, spelprogr , 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Tatort, knmisene
21 35 Married with children, komische sene
22 00 Alle 5, serie
22 30 Vandaag
22 55 Gewoon Toon, Ie deel

TV 2

18 55 Nieuws; 19 00 Vak-werk, info, 19 30 Het
Capitool, sene
19 53 Benny Hill, humor
20 00 Sportavond
21 30 Nieuws

18 55 Nieuws; 19 00 Een vreemde eend in de
bijt, integratieperikelen, 19 30 Het Capitool, sene,
19 53 Benny Hill, kolder
20 00 Uitzending door derden
20 30 De erfenis van I.S.B. leaky, dok
21 30 Nieuws
22 00 De wurgers, TV-film

TV 2

VTM

VTM
15 00 Nieuws, 15 05 Taxi, serie, 15 30 Dallas,
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 40 Clip
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, sene, 17 30
Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 19 00
Nieuws; 19 30 Rad van fortuin.
20 00 Bompa, sene
20 30 Medisch Centrum West, serie
21 30 Blanco, spelprogr
22 00 Nieuws
22 30 Telefacts, jaaroverzicht
23 10 Odd couple, serie
23 35 Nieuws

14 00 Super 50,15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene,
15 30 Dallas, sene, 16 15 Clip Club, verzoekklips,
16 30 Kinderklub, kinderprogr , 1 7 00 Schuif af,
kinderprogr, 18 00 Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Familie, serie, 19 00 Nieuws.
19 30 Rad van fortuin
20 00 Dierenplezier, spelprogr
20 30 Commissaris Roos, misdaadserie
21 30 Empty nest, sene
22 00 Nieuws
22 30 De laatste getuigen
23 10 Hill Street Blues, politieserie
00 00 Nieuws

Ned. 1
10 05 Vrouw zijn, magazine, 10 50 TV-Fruitmand, muziek op verzoek, 1115 Een wereld van
verschil, 16 00 Nieuws; 16 08 Het kleine huis op
de prairie, jeugdfilm, 17 00 Kinderkrant; 17 30
Tijdsein, aktualiteiten, 18 10 50 kamers soms met
uitzicht; 18 35 Blackout, woordspel, 19 03 Op
weg naar Avonlea, dramaserie, 19 52 Even voor
achten, portret
20 00 Nieuws
20 23 Overleven m de natuur
21 16 Tijdsein 2, aktualiteiten
21 51 Dagboek Bayruth
22 21 Koorzang op z'n best
22 41 Antenne
23 31 Tenslotte
23 36 Nieuws

Ned. 1

Ned. 2
13 00 Nieuws; 17 05 Kindermenu, 18 00 Nieuws;
18 16 Dubbeldekkers; 18 41 Daar komen de
schutters, komische reeks, 19 15 Lingo, woordspel, 19 37 De baas in huis, serie
20 02 Romuald et Juliette, film
22 00 Achter het nieuws, aktualiteiten
22 32 Golden girls, komische reeks
22 58 Impact, dok
23 45 Museumschatten
23 55 Nieuws
Ned. 3
08 55 Nieuws; 16 25 Teleac; 18 00 Nieuws ,18 15
Sesamstraat; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 45 Het
klokhuis; 19 00 De illegalen, dok, 19 30 Het
gezicht van Nederland, Deventer, 19 45 Hoogstandjes; 20 00 Nieuws.
20 25 Achter de dijk
21 05 Jansen en Co

16 00 Nieuws, 16 07 Tom en Jerry; 18 20 Avro's
Serviesalon; 17 30 Woef, dierenmag , 18 00 Boggle, woordspel, 18 25 Spanje magazine, 19 00
Woensdagavond met Van Willigenburg, 20 00
Nieuws.
20 28 1941, film
22 55 Reporter
23 30 Mancuso
00 15 Nieuws

Ned. 2
14 15 The secret of Monte Carlo, film, 16 00
Nieuws; 16 05 Stopwatch; 16 30 Bekijk het
maar; 17 12 Santa Barbara, serie, 18 00 Nieuws;
18 20 Popformule plus, 19 00 Candid camera,
verborgen kamera, 19 25 Winnen en wegwezen,
spelprogr
20 05 Love letters, spelprogr
21 35 Tros actua, aktualiteiten
22 05 Binnenlandse zaken, kolder
22 35 Tros Triviant, spelprogr
23 18 Top cops
00 08 Jaap van Zweden
00 35 Nieuws

Ned. 3
18 00 Nieuws; 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis; 19 00 De toorts;
19 24 Van gewest tot gewest; 20 00 Nieuws.
20 20 Stichting Socutera
20 30 Studio sport
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 NOS-laat

^4

DONDERDAG 9 JANUARI
TV 1
14 30 TV-Tam tam, schooltelevisie, 15 00 Bouwstenen van de chemie, schooltelevisie, 15 55
Angel and the Badman, film, 17 30 Mooi en
meedogenloos, sene; 17 55 Nieuws; 18 00 Tik
tak; 18 05 Plons, 1810 Draaimolen; 18 20 Prikballon; 18 35 Top Score, spelprogr , 1 9 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Kwislijn
20 05 Schwarzwaldklinik, serie
20 50 Het huis van wantrouwen, sportpraatshow
21 30 Panorama, jaaroverzicht
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden
23 15 Brief van Wadija

TV 2
18 55 Nieuws; 19 00 Van Nu en Straks; 19 30 Het
Capitool, serie, 19 53 Benny HUI, humor
20 00 De nieuwsjongens, sene
20 30 Tekens: met het oog op Rembrandt, dok
21 30 Nieuws
22 00 Première film en video, filmnieuws
22 30 Die Venusfalle, film
VTM
15 00 Nieuws; 15 05 Taxi, sene, 15 30 Dallas,
serie, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip
Club, verzoekklips, 17 00 Webster, sene, 17 30
Home and away, sene, 18 00 Nieuws; 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Familie, sene, 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 25 Jambers, reportage
23 10 Miami Vice, politieserie
00 00 Nieuws
Ned. 1
16 05 Tom en Jerry; 16 20 Servicesalon, 17 28
Wordt vervolgd, tekenfilmmag , 1 8 58 Boggle,
woordspel, 18 23 Forzal, 18 52 De uitdaging;
20 00 Nieuws.
20 25 L.A. Law, advokatensene
21 15 Televizier, aktualiteiten
21 58 Hoe voelen wij ons vandaag?
22 28 Preview TV
22 53 Hollands dekor
23 05 Opium special
Ned. 2
15 30 After School special, jeugdfilm, 1615 Santa Barbara, sene, 17 00 Zorro, sene, 17 25 Starstreet, animatieserie, 17 40 Veronica sport;

17 50 Bouli; 18 00 Nieuws; 18 15 B.O.O.S.,
18 45
19 50
20 15
21 05
21 35
22 05
23 30
00 00

Top 40: 19 20 Veronica travel, reismag
Empty nest, sene
Tour of duty, sene
Nieuwslijn, aktualiteiten
In de Vlaamsche pot, sene
Kans voor een kind
Stop de persen, mediamag
Nieuws

Ned. 3
18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het klokhuis; 19 00 Binnenland;
19 30 Freddy & Max; 20 00 Nieuws.
20 25 Malcolm, TV-film
21 47 Verhalenvertellers
22 00 Nieuws
22 15 Studio Sport
22 30 NOS-laat
23 00 Teleac

EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 10 JANUARI
TV 1
14.30 Aardrijkskunde, schooltelevisie; 15.00
Frans, schooltelevisie; 16.00 Jeux Interdlts, film;
17.30 Mooi en meedogenloos, serie; 17.55
Nieuws; 18.00 Tik tak; 18.05 Postbus X, serie;
18.30 TV 1 - top 30; 19.03 Buren, serie; 19.25
Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Kwislijn
20.05 Sledge Hammer, serie
20.30 De sleutels van het sport Boyard, spelprogr.
21.35 Matlock, advokatenserie
22.30 Vandaag
22.55 Vijand van de vijand, serie
TV 2
18.55 Nieuws; 19.00 Schooltelevisie; 19.30 Het
Capitool, serie; 19.53 Benny Hill, humor.
20.00 Vlaanderen vakantieland, toer. info
20.35 Kijk uit!, verkeerstips
20.40 Ten huize van. Toots Thielemans
21.30 Nieuws
22.00 Affiche
22.30 Koncert
VTM
15.00 Nieuws; 15.05 Taxi, serie; 15.30 Dallas,
serie; 16.20 Santa Barbara, serie; 16.40 Clip
Club, verzoekklips; 17.00 Webster, serie; 17.30
Home and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05
Cijfers en letters; 18.30 Familie, serie; 19.00
Nieuws; 19.30 Rad van fortuin.
20.00 Wies Andersen Show, kwis
21.00 With this ring, film
22.40 Nieuws
23.10 More then murder, film
00.45 Nieuws
Ned. 1
16.00 Nieuws; 16.05 Tom en Jerry; 16.21 Serice
salon; 17.30 Ereprijs 117; 18.00 Boggle, woordspel; 18.28 Ja, natuurlijk extra, natuurdok.; 18.56
De roze panter, serie; 19.04 A different world,
serie; 19.30 Cosbyshow, serie; 20.00 Nieuws
20.25 Mystica Pizza, film
22.12 Maak dat de kat wijs, waar of niet waar
22.53 Claude Monet, portret
23.27 Hercule Poirot, serie
00.17 Miniatuur
Ned. 2
16.00 Nieuws; 16.05 Muziek uit duizenden; 16.55
Derrick, serie; 18.00 Nieuws; 18.20 De bal is
rond, jeugdvoetbalmag.; 18.58 The Teenage
Hero Turtles, tekenfilmserie; 19.27 Over mijn lijf,
info; 20.00 Vokaal centraal;
20.45 Medisch Centrum West, serie
21.45 De TV-show
22.33 Tros aktua in bedrijf
23.20 Smoothtalk, film
Ned. 3
18.00 Nieuws; 18.15 Sesamstraat; 18.30 Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 19.00 Wat doe jij
nou?, kwis; 19.30Schilderspaletten, sene; 19.54
Politieke partijen; 20.00 Nieuws.
20.25 Rotiand
20.53 Markant
21.47 Verhalenvertellers
22.00 Nieuws
22.15 Studio sport joernaal
22.30 NOS-laat
23.00 Nieuws

Eddy Murphy in Coming to America. Zaterdag 4 januari om 20u.30 op
VTIW)
ZATERDAG 4 JANUARI

HET GEBEURDE
MORGEN
Amerik. psichologische film van René
Clalr uit 1944 met Dick Powell, Linda
Darnell en Edgar Kennedy. Larry Stevens
is beginnend joernalist bij The Evening
New^s. Door een toeval maakt hij kennis
met het medium Sylvia. Die bezorgt hem
de krant van 's anderendaags...(BRTN
TV1 om 15U.45)

ZONDAG 5 JANUARI

BIRD
Amerik. film van Clint Eastwood uit
1988 met Forest Whitaker, Diane Venora
en Michael McGuire. De film vertelt het
verhaal van jazzlegende Charlie Parker
en werd voor de soundtrack bekroond
met een Oscar. (BBC 2 om 22u.)

MAANDAG 6 JANUARI

ALLTHE RIGHT MOVES
Stef stamt uit en gezin van staalarbeiders en wil niet dezelfde kant uit als de
rest van de familie. Dankzij zijn prestaties
in het voetbalteam geraakt hij aan een
studiebeurs, maar dan krijgt hij het aan
de stok met de coach. Amerik. psichologisch drama uit 1983 met Tom Cruise en
Craig T. Nesion. (BRTN TV2 om 22u)

DINSDAG 7 JANUARI

ROMANCE IN MINEUR
De jonge Madeleine is gelukkig getrouwd met een bankbediende. Wanneer
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zij haar hart werliest aan de jonge muzikus Michael dreigt zij aan besiuitloosheid
ten onder te gaan. Duitse dramatische
film uit 1943 met Marianne Hoppe en
Paul Dahike. (BRTN TV1 om 16u.)

WOENSDAG 8 JANUARI

PERFECT
Rolling Stone-reporter Adam Lawrence
schrijft een artikelenreeks over de fitnessklubs in Los Angeles. Hij ontdekt dat
die centra vaak dekmantels zijn voor
minder gezonde aktiviteiten. Amerik. film
uit 1985 met Jamie Lee Curtis en John
Trvolta. (BBC 1 om 24u.)

DONDERDAG 9 JANUARI

DIE VENUSFALLE
Duits zedendrama uit 1987 met Myriam Roussel, Horst-Günher Marx en Sonia Kirchberger. Max is 30 en werkt als
arts in een ziekenheuis. Hij woont al een
hele tijd samen met de erg passionele
Coco, maar droomt ervan ooit nog eens
verliefd te vrorden. (BRTN TV2 om
22U.30)

VRIJDAG 10 JANUARI

THE BOYS
FROM BRAZIL
Voormalig nazi-leider dr. Josef Mengele (Gregory Peck) heeft het snode plan
opgevat een nieuw ras van Hitlers te
kweken. Sir Laurence Olivier is de Joodse nazi-jager die het plan probeert te
verijdelen. Amerik. film uit 1987 naar een
roman van Ira Levin. (BBC 1 om 23u.20)
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BLOEMEN ROUWKRANSEN
BRUIDSTUILEN
ZAALVERSIERING

I

>

• E T R A P.V.BA.
w|/
gygg,
#^ilS^

OP DE
BARRIKADE

HEIHOEFSEWEG 1
2520 EDEGEM
Tel.: 03/457.23.89

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

Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

Kostuums naar maat
HERENKLEDING

rmees
Steenhouwersvest, 5 2
ANTWERPEN

VAN KERCKHOVEN | 2 5 $
KEUKEN- EN WINKEUNRICHTING
bvba

ZAAKVOERDER
FRANS HENDRICKX
Wouwerstraat 45, Heist-o/d-Berg

Tel.:. 015/24.45.76
's avonds: 015/25.16.16

Op de beeldbuis zagen we opnieuw vuile,
bevende Koerdische l<inderen op blote voeten. Modder en kou; plastiel<en tentjes en
magere ezeltjes. Met een gruwelijl<e regelmaat werd het zoveelste vredesbestand in
Kroatië aan flarden geschoten. En in Moskou, Kiev, Vilnius en Alma Ata rijen de
hongerenden zich verder achter mekaar voor
bijna lege winkels. In 't oude Verenigd Koninkrijk ontploffen ouderwetse springtuigen
om méér zelfbestuur en minder kolonizering.
In Maastricht vergaderde de Europese politieke top om onze Europese toekomst —
over 't jaar 2000 heen — te bespreken. Het
begrip regio-volk kwam er nauwelijks ter
sprake. Hogergeschetste problemen evenmin. Dit alles bewijst eens te meer het grote
verschil tussen de wereld en het beleid
ervan. Meer dan ooit blijf ik dus overtuigd van
de grote aandacht van kleine politieke verbonden, zoals onze Unie van het Volk. Spontane, inzetrijkepo/;Y;e/ce vormgevers, die signalen blijven uitzenden voor een rectitvaardiger maatschappij, blijven hun waarde meer
dan ooit behouden. Voor al deze vrienden tik
ik hier Lieve Devijver's nieuwjaarswensen
over. Wil in deze eindejaarstijd — tussen
feest en vakantie — een aantal ampères van
je geestelijke spankracht bewaren voor de
verhoudingsopbouw van mens-natuur-wereld. De moed dus om steeds de lief waarden
van mens-volk hoog te houden en te vewezenlijken. Daarvoor wil ik graag de 365
dagen van 1992 meemaken. Jij ook?
Willy Kuijpers
Alg. sekretarls

Fax: 015/25.13.44
UW PERSOONLIJKE WENSEN
EN ONS VAKKUNDIG ADVIES VOOR
UW KEUKENS-, WINKELSen WOONINRICHTINGEN
STAAN TE UWER BESCHIKKING:
• gespecialiseerde vakmensen
• binnenhuisontwerpers
WIJ BIEDEN U:
• Maatwerk
• Afwerking in detail
•k Apparatuur
•k Verzorgde plaatsing en service
• Eerlijke prijzen op Uw en/of onze ontwerpen.
•ü Volledig pakket naar wens:
RUWBOUW - AFWERKING - INRICHTING.

Cafetaria - Brusselse wafels
Tea-Roonfi - Buffet
Boterstraat 42-44 — 1000 Brussel
Tel. 02/511.26.12
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Ik noem vrede
Ik noem vrede
Vredesduif, kribbe of kruis
ik teken Diksmuide, Koerdistan, Vilnius,
Dubrovnik,
— Zwarte vlekken — tot gouache
met een traan
Ik noem vrede
Pax Christi, Amnesty International,
Greenpeace
en teken indianen verdreven uit het
regenwoud
vluchtelingen uit Somalië
— hun zweet — geweven tot ons
vlekkeloos glitter-kerst-ensemble
Ik noem vrede
Vrouwen voor Vrede, Ban de laatste Bom,
Artsen zonder Grenzen,
,,Nooit meer oorlog"
en teken in Albanië honger en werkloosheid,
immigranten, emigranten, volk op dool
want onderdrukt
— bloedvlekken — op de wereldkaart
geronnen op een bankbiljet
Ik noem vrede
Stille nacht, heilige nacht
Concerto grosso van Corelli, ook wel
Kerstkoncert genoemd en
ik teken
Chemische wapens, wapenhandel
het verklaren van vredeswil door angst
— morgen — dus: geen orgelpunt maar
blinde vlek
wat ik teken en wat ik noem
kan nog niet samenvallen
ik ben slechts taal en teken
van de hoop dat vandaag nog
de blinde vlek wordt ingekleurd
met daden van vrede

UIT DE REGIO

HAALT ANTWERPEN 1993?
DECEMBER
27 MORTSEL: Kerststallentocht door de Kempen
Org VVVG-Mortsel (03/449 68 48)
27 BERLAAR: „Mozart in Vlaanderen" door Gunther Pauli van het Berlaars Hooghuys Piano
Machteld Dewilde Org DF-Berlaar Plaats zaal
Kinderland Aanvang 19u30
28 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360 Aanvang 20u Deelname 100 fr p p inschrijving ter plaatse
29 NIJLEN: Opvoering van kindermusikal The
Snowman t w van adoptiedorp 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
JANUARI
10 ANTWERPEN: Worstenbroodavond in Cremerie De Bie, Carnotstraat 132 Deelnameprijs 150 fr
Inschrijven noodzakelijk (03/238 82 08) Aanvang
vanaf 19u Eregast senator Hugo Schiltz
17 WIJNEGEM'i Kaas- en Wijnavond Aperitief om
19u30 Prijs 275 fr Verdere info Mathieu Mees
(03/353 94 64) Org VU-Wijnegem
22 ANTWERPEN; Kandidaturen voor bestuursverkiezingen voor 22/1/92 aan de heer Koen Pauli,
voorzitter, J Liesstraat 2 te 2018 Antwerpen Alle
leden vanaf 16 jaar kunnen zich kandidaat stellen
Verkiezingen op 31/1 van 16 tot 21u Later meer
info

Onze stad aan de stroom lijkt meer op een blind
in enwtensoep verder stomende cruiseschip dan op
een efficient gestuurde zeereus De grootste zorg
van de gezagvoerder gaat naar de eigen dansende
vrienden op het bovendek In de lagere regionen zit
een grauwe massa passagiers ongerust over de
toekomst De burgemeester en zijn nomenklatura
boert voort

UITVERKOOP?
De beslissing om de arbeidsgeneeskunde en
ziektekontrole van het stadspersoneel te privatiseren naar de eigen zuilorganisaties werd deze week
door de strot van de raad gejaagd Ondanks een
dissidentie in eigen rang van de meerderheid, dank
ZIJ ziekte bij de oppositie, al dan met diplomatisch
zoals de PVV-fraktieleider Ook dwars tegen alle
logika zoals Gerard Bergers (VU) in een gedetailleerd betoog venwees Hij verwoordde het kernachtig in zijn besluit als een slechte overeenkomst die
onevenwichtig, onduidelijk, onvolledig en zeer nadelig IS Onder het mom van sanering wordt aan
een hogere kostprijs voor de stad geprivatiseerd,
WIJ noemen dat een uitverkoop met voorkennis De
burger die met kan vluchten, betaalt toch
De VU onthield zich bij de goedkeuring van de
milieuovereenkomst Fonne Crick (VU) kloeg het
tussentijds wijzigen door de Eksekutieve aan van
de spelregels zodat de stad dreigt op te draaien
voor meerkosten Men beperkt zich nu tot krachtig
aandringen op hogere subsidies Clara Govaert
(VU) vroeg zich af waarom de stad mee moet
betalen om atletiekpistes onder waarborg te herstellen Het Blok vond voor hen beledigende taal m
een pamflet van Borgerhout Beter Bekeken Het
beweert dat dit gefinancierd werd met gelden van

VLAAMSE GEPENSIONEERDEN:
EEN NIET TE VERWAARLOZEN GROEP
„Kerstwandeling met kerstmaal en misvienng m
het rust- en verzorgingstehuis St Jozef in Wommelgem" Zo kondigde het VVVG-Deurne haar aktiviteit van 12 december j I aan
Dat het ook een gastvrij huis is, weten er reeds
velen De bewoners van dit huis zoveel mogelijk
betrekken bij allerhande aktiviteiten is de betrachting Het was dan ook een zichtbaar tevreden
direkteur J Hertogs die om 13 uur de 75 aanwezige
VVVG-ers in een tot in de puntjes verzorgde ontmoetingsruimte (ongevormd tot eetfeestzaal) welkom mocht heten
Kerstboom en tafelversiermg lieten er geen twijfel over bestaan dat dit een kerstfeestmaaltijd zou
worden En of het dat geworden is kan men best
aan een van hen vragen die dit festijn met gemist
hebben Het dankbaar applaus dat losbrak toen
voorzitter Heyndnckx kok on personeel ten tonele
voerde sprak voor zichzelf Mil Pierli zorgde voor de
klassieke omhaling met „den hoed" Mil zou de Mil
met zijn wanneer hij ook met aan de kas dacht Met
een gul ter beschikking gestelde prachtige spekuloos bracht deze tombola geld in de kas
Moment van ontroenng en terugdenken aan de
tijd van toen, wanneer Leo Jonckers in ons midden
verscheen Als stichter en eerste voorzitter van
VVVG-Deurne en dit gedurende 10 jaar, was deze
destijds gebroodroofde onderwijzer betrokken in
vele Vlaams-nationale initiatieven na zijn gevangenisschap Nu als bewoner van het huis werd hij
door de voorzitter tussen zijn VVVG'ers hulde
gebracht en een geschenk overhandigd

Dan was er nog de grote wandeling Voor de
thuisblijvers was er gezorgd voor muziek en zang
Met begeleiding van harmonika werden er liedjes
uit het verre verleden maar ook kerst-en heimatliederen ten gehore gebracht En of er meegezongen
werd
Toen rond 17 uur de wandelaars binnenvielen
was men reeds volop de voorbereidingen aan het
treffen voor de misviering Voor de tweede maal
werd die dag bewezen hoe men met mensen in
rusthuizen kan samenwerken Velen in hun rolstoel, anderen ter plaatste gebracht, beleefden met
de nog zeer talrijk aanwezige VVVG'ers een hoogtepunt van deze namiddag Daar klonken de kerstliederen nog inniger
Aan alles echter komt een einde Hartelijk werd
er afscheid genomen en de gelukkigsten konden
naar de wachtende autobus of naar hun wagen
Van diegenen echter die achterbleven weten we
dat ZIJ zich in een verzorgingstehuis bevinden waar
liefde, geduld, vriendelijkheid en aandacht hoog m
het vaandel geschreven staan
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GELD OP?
Tiperend voor de arrogantie waarmee deze stad
bestuurd wordt, was het opgevoerd schimmenspel
rond de vzw Sport en Kuituur Dit speelterrein van
kleurvriendjes wordt gesubsidieerd vanuit de centrale kas en slaagt er in nooit ofte nimmer afrekeningen zoals verplicht voor te leggen aan de
gemeenteraad Op pertinente vragen volgen nu al
jarenlang steevast ontwijkende antwoorden Openbaarheid van boeken wordt koudweg tegengewerkt
Uit de pers vernamen we nog dat dit kollege zelfs
geen op papier kloppende begroting '92 meer kan
opmaken De jongste jaren bleek toch dat het
verlies bij de rekening steeds aangroeide en dat de
papieren reserves daalden ondanks boekhoudkundige truuks of sanenngen
Het Blok eiste ook via een perskonferentie opgenomen te worden in de koalitie op bazis van de
kameruitslag van 24 november Drie topzetels worden opgevraagd Deze bestuurseis staat in schrille
tegenstelling met de Vlaamse Eksekutieve waar
men alle deelname en verantwoordelijkheid afwijst
Veiligheidshalve, stel je voor dat deze wanhopige
koalitie nu eens ja zou zeggen, werden dan maar
bijkomende eisen gesteld die de stad toch met kan
uitvoeren omdat ze er geen wettelijke middelen
voor heeft Antwerpen wenst allen prettige eindejaarsfeesten voor 1992, hopelijk haalt de stad nog
1993
Hugo Hermans

ZOEKERTJE

Wandelknaap Joris Tratsaert had, voor na het
eten, een korte wandeling voorzien, samen met de
bewoners Het uitstekend zonnig weertje (wel wat
fris) zorgde ervoor dat een 20-tal bewoners, waaronder een tiental rolwagengebruikers, mede konden dankzij de bereidwillige inzet van nog zeer
goed mobiele VVVG'ers Hiervoor een dikke proficiat ,,Het zijn die kleine attenties die het leven
zoveel aangenamer maken, in daden omzetten "

Hartelijk dank, allen hierbij betrokken

het VFIK (kansarmoedefonds) Hevige diskussie,
Dtrk Stappaerts (VU) besloot met de vaststelling dat
als het Blok over taalgebruik valt er dan best ook
een ontleding van haar pamfletten zou volgen

W.H.

— GEZOCHT — Dame wenst gedurende twee a
dne 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)
— GEZOCHT — 36-jarige dame zoekt betrekking in
onderhoudsfunktie
Onmiddellijk
beschikbaar
Liefst binnen de driehoek Brussel-Ninove-Halle
Voor inlichtingen zich wenden tot senator Valkeniers (569 1604)

Wij stellen U voor in exclusiviteit

(^sfuroru^
B.V.B.AStassen-Verlinden
(Restaurateur

Traiteur

Banketaannemer,

Comberg 29 b 3790 St-Martens-Voeren 1el.:041/S11110
Groepen infofmeer eens naar onze arrangementen
en dagmenu's voor groepen
•Furon eerste vertneldinQ van Voeren in 966
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BRABANT
DECEMBER
28 SINT-PIETERS-LEEUW: De laatste zaterdagnacht. Een bal voor jongeren aan een prijsje I Vanaf
20u. in zaal Elysee, Vlezenbeek. Met diskobar New
Line. Org.: Volksbelangen.
JANUARI
8 BRUSSEL: Vergadering VU-Vrouwen op het
Barrikadenplein 12, onn 14u.30. Speciale oproep
aan de vrouwelijke verkiezingskandidaten van
24/11 om aanwezig te zijn.

LENNIK: VERKEERSREGLEMENT LEREN
Het Pajottenlands Jongerencentrum organiseert
tijdens de maand januari 1992 een lessenreeks
over het verkeersreglement. Deze lessenreeks,
gebracht door een deskundige, is een ideale voorbereiding op het teoretisch eksamen voor het
behalen van een rijbewijs. De lessen gaan door in
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 127 te
1750 Lennik op dinsdag 21 januari, woensdag 22

januari en donderdag 23 januari '92, telkens om
19u.
De deelname is gratis.
Jongere bestuurders die hun kennis van de
wegkode willen bijscholen kunnen ook deelnemen.
Info: Pajottenlands Jongerencentrum, Zwartenbroekstraat 127 te 1750 Lennik, tel. 02/532.14.41.
(Monique Van Kerckhoven).

8 januari 1992 om 14u.30

Vergadering VU-Vrouwen
op het Barrikadenplein 12, 1000 Brussel.
Speciale oproep aan alle vrouwelijke verkiezingskandidaten van 24 november j.l., om
deze vergadering bij te wonen.

ÜÜilBURG

^

JANUARI
18 BOCHOLT: Jos Claessens dankt zijn kiezers en
nodigt uit voor een avond gezelligheid in zaal TipTop, vanaf 20u.30.

WEST-VLAArDlMEN
DECEMBER
29 KORTRIJK: Nationale fakkeltocht voor het leven. Na 19de boetevaart, verzameling om 16u. aan
kerk O.L.Vrouw van Fatima te Heule, Moorseelsestraat, achterzijde voetbalstadion Kortrijk. Fakkeltocht door de straten van Kortrijk naar de Boetemis
in de St.Michielskerk om 18u.
JANUARI
15 ROESELARE: V-dag voor kinderen: werken
met aardappelstempels. Inkom 50 fr. In de H.
Verrieststraat 4 Meebrengen: schilmesje, enkele
aardappels, schilderdoos. Org.- Vlanajo-WestFlandria.

m

DELILLE Jan
D.D.H. Verzekeringen
& Hypoteken

Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek
Grotestraat 83,3631 Maasmecheien
Tel.: 011/32.49.86/81.46.25
011/76.49.33
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In het Kunstcentrum Hotten Doeyer, Beekmeerstraat 9 in Zwalm-Nederzwaim,
loopt nog tot 12 januari een tentoonstelling met grafiek van Roger Raveel. De
tentoonstelling wordt de kunstenaar aangeboden naar aanleiding van zijn
zeventigste verjaardag en brengt een keuze van een veertigtal werken uit zijn
omvangrijk grafisch oeuvre.
De tentoonstelling is dagelijks toegankelijk van 14 tot 17 uur, behalve dinsdag
en volgens afspraak. Voor meer infomatie tel.: 055/49.79.89.

Wenst u uw handelszaak over te laten?
Zoekt u een handelszaak over te nemen?
Geselecteerde zaken.
Persoonlijke en diskrete bemiddeling
WALTER MAES
Handelsovernamen —
Commercieel advies.
Kapel Milanendreef, 32,
8550 ZWEVEGEM (bij Kortrijk)
Tel.: 056/75.45.59.

38

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 Hennan Neukermans en
Anita Sorgeloos.
Dinsdag gesloten.

AANBEVOLEN HUIZEN
N.V. BERT Cars 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

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Open van 10 t d 19 u.

Guido NUYTTËNS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR - ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GAS VER WARM ING

Tel. 426.19.39

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD. NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

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

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Houtzagerij

tel. 03/236.45.31
Maandag gesloten

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

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.

ESOX STAN PHILIPS
Panorama 36
1780 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93

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

WILLY
MICHIELS
MAKELAAR IN VERZEKERINGEN
Torleylaan 51 • 1654 HUIZINGEN
tel. 02/360.20.40
Kantooruren: 9-12 -15-18 (zaterdag: 10-12)
Waar Vlamingen méér dan thuis zijn

nv de winne-fabrisac
<

/
•-^
\

/
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

PVBA

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

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Slnt-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
V 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....
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LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

• ^ De (xulden Spoor

^^^^^;^;.^^s._(^.;m'<»w

rechtover uitgang parking

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

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

restaurant
zaal voor 50 pers

^

-^-1

^

I

hét Vlaams trefpunt in Brussel

Streekbieren Snacks IJs Wafefs Pannekoeken
Sf*«rvol tralnimubllair Ook vergaderruimte
Weststraat 131 — 9940 SLEIOINE
Tal 091/57 69 46
Zal en zond gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

m=

Lakensestraat 157 (KVS)
1000 Brussel
t e l : 218.01.27

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

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst

Probeer eens!

Tel. 053-21.35.33

M

tboerenhof

HOF VAN ENGELAND
bij Guido

Taverne „DE BOEMELTREIN"
Vlaams Huis

— Cambftiwus —
"cKCoostetót*aai S'3960^*66
011/47.28.97

Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialteiten bruitoften en banketten
Overeinde 8 AS
011/65.73.05-65.89.40
Bij vertonen van VU-lidkaart:
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

yettttg
Oerenstraat 13
8190 Alveringem
tel 058/288 007

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust stelt U een zee voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
V^i) bieden U
M luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fi)ne Franse keuken è, la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 tr
Een hart voor de kmderen eigen speelruimten en aangepaste menu s
Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbi|t vanaf 1750 ir
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13
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R. DE BEULE
Heirbaan 53
2070 BURCHT
Tel.: 03/252.70.98
SPECIALITEIT VAN ALLE
GELEGENHEIDSGEBAK
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8690 Alvenngem tel. 058/288 007

UIT DE REGIO

1992 GOEDMAKEN WAT IN 1492 FOUTGING
AA Tekstleldnikkerli
Levering van vlaggen,
banieren, masten
en toebeheren.
Spijker 86
2190 ESSEN

Tel. 03/667.29.73 ftx. 667.55.31

HOTEL • RESTAURANT

aiiino
fcun
Berg 17 - B 3790 St Martens-Voeren
Tei 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, openluchfzwemt>ad, kinderspeeltuin, petanquebanen
en grote parking
Voor uw groepsreizen naar de Vberstreek
met geleid bezoek aan de foreilenkwekerij
kontakteer ons. Speciale groepsmenu's.

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

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

Vijfhonderd jaar geleden werd Amenka door
Columbus ontdekt, zo hebben wij het toch geleerd
in onze geschiedenislessen En voor velen begint
de geschiedenis van Amerika pas echt m 1492
Weg de Inkakultuur weg de Mayakultuur, weg de
Aztekenkultuur, weg de Apachenkultuur Vanuit
Europa werden beschaving en kerstening gebracht Werden volkeren onderdrukt en in sommige
regio's bijna helemaal uitgemoord In naam van de
beschaving Van welke beschaving'
Vanaf het begin waren Vlamingen mee betrokken in het avontuur, als onderdeel van het Spaanse
Rijk of als vrijwilligers bij de Portugese zeevaarders Aan de zijde van de ,,beschavers", maar,
gelukkig, ook aan de zijde van de Indiaanse bevolking
Eerst was er Pieter van Gent in Mexiko, wat later
was er Joos de Rijcke m Ecuador En drie eeuwen
later nam onze Pieter Jan De Smet in de Verenigde
Staten de draad weer op als verdediger van de
Indianen
Jammer maar ook waar er waren Vlamingen
betrokken bij de mensonterende slavenhandel,
Afrika richting Amerika Als medewerkers van Portugezen en van Hollanders Bv voor Suriname, een
Zeeuwse kolonie Of voor Brazilië, een Portugese
kolonie
Vijfhonderd jaar later nemen we de draad weer
op Via het Vlaams Internationaal Centrum, aktief in
Suriname Ecuador Mexiko Panama, Dominikaanse Republiek

niet-goevernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking erkend door de overheid nationaal en Europees
Gestart in 1988 hebben we m Ecuador reeds voor
meer dan vijftien miljoen frank aan projekten verwe
zenlijkt In Sunname lopen projekten voor meer dan
twintig miljoen frank, in filexiko hebben we ook
reeds meer dan acht miljoen frank in uitvoering
Het VIC staat er op als , Vlaamse organisatie
bekend te zijn Dit in tegenstelling met veel andere
ngo's die wel uit Vlaanderen stammen, maar zich
daarvoor schamen met de drogreden dat ontwik
kelingssamenwerking internationaal is Wij vinden
dat internationale solidariteit pas kan vanuit de
eigen geschiedenis en ervaring de Vlaamse beweging als bevrijdingsbeweging, als ontvoogdingsstrijd Want daar gaat het toch om als volk herie
ven en andere volkeren de kans geven om te
herleven
Daarom hebben we onze „brugaktie" Geen
individuele akties, maar van volk tot volk van
gemeenschap tot gemeenschap Daarom ook geen
,,dure" akties iedereen moet kunnen meedoen
Ook ui
WIJ vragen een solidariteitsbijdrage van 10 frank
per dag Maandelijks over te schrijven (doorlopende opdracht) of eenmaal per jaar 300 fr of 3 600
frank En met de medefinanciering maken we er het
zesvoudige van Ook om onze projekten in Azie en
Afrika vooruit te helpen
Wil u meer inlichtingen? Stuur ons uw adres

VIC het Vlaams Internationaal Centrum is een

(meegedeeld)

Naam
Adres

straat, nr

Postnr

Gemeente

O wenst meer informatie Brugaktie

O wenst deel te nemen Brugaktie

Opsturen naar VIC, Laanbrugstraat 11, 1210 Brussel Bellen mag ook 02/245 72 40
Giften 435-0258561-39 VIC Brussel vanaf 1000 fr attest voor belastingsaangifte
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WEDERWOORD

LIJMEN OF DELEN?
Na het Mane, Thekel, Phares, van 24
november j.l. beginnen de partijen te bekomen van de schok. België werd gewogen en
te licht bevonden; gemeten en het is tekort
geschoten. En gedeeld, want iedereen
vraagt zich af: is het gebarsten België nog te
lijmen? Er zal waarschijnlijk gedeeld moeten
worden.
Wallonië heeft reeds zijn separatistische
leuzen uitgeschreeuwd op een kongres in
Rijsel, waar het de aanhechting bij Frankrijk
eiste. Dat de Walen dus ophoepelen, want zij
zijn een eeuwige lastpost op onze rekening.
Maar we kunnen hen niet laten gaan, zonder
enige grenskorrekties door te voeren. De
Jekervallei, met Bitsingen en Rukkelingen,
moet eerst terug bij Limburg komen. De
streek van Komen-Moeskroen hoort terug bij
Vlaanderen te komen. En dan Frans-Vlaanderen, dat ondanks 300 jaar Franse bezetting nog steeds Vlaams denkt en Vlaams
spreekt, moet eerst opnieuw bij het Vlaamse
moederland aangehecht worden.
Rekening, regeliing. Zelfbestuur, dat zijn
de „fasen" van onze eigen Vlaamse Staatsvonning.
Jaak Gilissen, Maasmechelen

WELK ONDERWIJS
VOOR WELK
VLAANDEREN?
't Is stil geworden in de klas Dat was enkele jaren
terug wel anders Op de bovenverdieping — soms
wat al te zeer over het hoofd van de leraar — werd
druk gediskussieerd over o a vernieuwing versus
klassiek, in het souterrain bogen drukkingsgroepen allerhande zich over de meest diverse maatschappelijke projekten die in een eigentijds onderwijs gestalte moesten krijgen
KLAAR EN DUIDELIJK
Een belangrijke hervorming kreeg minder aandacht de federalisering van de onderwijsbevoegdheid Allicht omdat ze zo technisch is Omdat die
overheveling deel uitmaakt van een staatshervorming waar de gewone vader-en-moeder-met-kinde-

De redaktie ontvangt graag
brieven voor de lezersrubriek
Wederwoord. Naamloze brieven gaan de scheurmand In,
evenals scheid- en smaadbrieven. De andere publiceert zl|,
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, tenzil de schrijver verzoekt slechts de initialen te gebruiken. De opinie, vertolkt in
een lezersbrief, is niet noodzakelijk deze van de redaktte.

HET SLUITINGSUUR
Met velen staan wij achter de politici die de
wet op het sluitingsuur (WIJ, 13 dec. j.l.)
goedkeuren.
ren geen zicht op hadden Maar ondertussen hoort
die modale ouder wel dat ons onderwijs een internationale ,,onvoldoende" knjgt, ziet hij op TV dat
de taalvaardigheid van de jongere generatie een
slecht cijfer haait en merkt hij by het opvragen van
de huistaak steeds vaker dat namen als Rimbaud,
Dickens of Erasmus alleen op een onverschillig
soort onwetendheid onthaald worden.
De werkgemeenschap Vlaanderen Morgen koos
het tema van zijn jaarlijkse kollokwium Welk onderwijs voor welk Vlaanderen? dat op 18 januari
doorgaat, lang voor de als historisch omschreven
verkiezingsuitslag van november jl Die uitslag
bevestigt evenwel de juistheid en hoogdringendheid van precies dit tema Wat men ook denkt over
het antwoord van de kiezer, men kan raet omheen
de vragen waarmee deze kiezer de beleidsbepalers
konfronteert Want zou dat met de centrale vraag
van de kiezer zijn'' De vraag naar duidelijkheid,
naar klaar uitgesproken stellingnames''
DIALOOG
Kollokwium staaf voor,,samenspraak", dat fundamenteel ,,dialogisch" proces dat zich middels

H O F DE DRAECK
Groen, rust en gastronomie
in VOEREN
'n Kasteelhotel dat zijn service
volledig afstemt op een gastvrij
en culinair verblijf
Pas hermgenchte luxekamers
Midweekarrangement dne
overnachtingen met ontbijt en
3 viergangendmers 4.950 B F
per persoon

ijgy-'-^
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Hoofstraat 6
3793 Teuven
Tel (041) 81 10.17
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— omdat het een vorm is van verantwoordelijkheid nemen, hier in dit geval de zwakke
gebruiker beschermen. Ik bedoel een groep
van mensen die het moeilijk hebben in een
bepaald stadium uit zichzelf hun grenzen te
bepalen.
— omdat wij ons bewust zijn welke miserie
en gevolgen een bepaalde vorm van uitgangsleven meebrengt op gebied van gezondheid, op financieel gebied en psichisch.
— omdat de Horeca binnen de grenzen
van de wettelijke openingsuren de kans heeft
haar boterham te verdienen (wat deed men
vroeger dan ?).
— omdat als de jongeren ondanks het
sluitingsuur toch evenveel drinken ik aan een
betoog van broodroof weinig waarde kan
hechten.
— omdat ik hoop dat de chauffeurs gezien
het drukke verkeer meer bewust gaan worden dat ze niet alleen op de baan zijn en
verantwoordelijk gaan rijden (zie spitsuren).

Ann Luypaert, Halle
stelling en tegen-stelling, woord en wederwoord
geduldig naar een sintese toewerkt
Voor de tese zorgen in het voormiddagluik van
het kollokwium Welk onderwijs voor welk Vlaanderen''vier inleiders, die meteen van repliek worden
gediend door telkens twee disputanten Tema A,
Welke maatschappij wacht de jongeren vandaag?
wordt ingeleid door socioloog Bruno Rouffaer, de
disputanten zijn Katelijne De Smet, lerares Handelswetenschappen en prof dr Arnold Cornells,
eveneens socioloog en auteur van ,,Logica van het
Gevoel" Tema B, Welke waarden voor deze maatschappij '> wordt ingeleid door senator en gewezen
vice-premier Hugo Schiltz, hij wordt van repliek
gediend door de filosofen prof dr. Ludo Abicht en
prof dr Herman De Dijn Klassikus en voorzitter
van het Departement Lerarenopleiding prof dr.
Freddy De Creus leidt tema C m Onderwijsmetoden, -strukturen en -programma's Georges Monard, Sekrelaris-Generaal van het Departement
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en prof.
dr Guido Van Heeswijck, filosoof, germanist en
assistent psichologie dienen hem van antwoord
Tema D tenslotte. Opvoeden tot waardenbesef en beleving wordt ingeleid door Ludo Frateut, direkteur van het Sint-Lievenskollege van Antwerpen
Pedagoog prof dr Jan Masschelein en natuurkundige prof dr Jozef Devrese replikeren
In de namiddag worden de verschillende tema's
uitgediept in werkgroepen o I v de respektievelijke
inleiders In een slotzitting geleid door mevrouw De
Raedt, voorzitster van het kollokwium zal vanuit de
verschillende werkgroepen de eerste aanzet tot
een antwoord op de kongresvraag Welk onderwijs
voor welk Vlaanderen worden geformuleerd
Het kollokwium Welk onderwijs voor welk
Vlaanderen? gaat op zaterdag 18 januari om
9.45 uur door in de VLEKHO (Vlaamse Ekonomische Hogeschool, Koningsstraat 336 in 1210
Brussel.. Voor Informatie en inschrijvingen:
Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen, Te
Couwelaarlel 134, 2100 Antwerpen-Deurne, tel.
03/326.05.05 (inschrijven voor 10 januari).

BOEKENOOGST
BIJ LANNOO

ELISABETH DE

LESTRIEUX

DAVID STEVENS

EN JELENA DE BELDER

DE SMAAK VAN BLOEMEN
De verfijnde kunst van
het koken met bloemen
208 blz volledig in kleur 2 450 fr

TUINEN IN DE STAD
Succesvol tuinieren een uur per week
144 bk. volledig in kleur 895 fr
LANNOO S WERELDATLAS
344 blz volledig in kleur 2 950 fr
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Encyclopedie
voor de jeugd
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LANNOO S ENCYCLOPEDIE
VOOR DE JEUGD
Hét visuele naslagwerk voor
de jaren negentig
940 blz. volledig in kleur 1 795 fr

REINHOLD
EDWARD

GOLDSMITH

EA

MESSNER

HOGE TOPPEN
Het leven van een bergbeklimmer
260 blz 695 fr

PLANEET VOOR HET LEVEN
5000 dagen om de aarde te redden
280 blz met 250 kleurenfoto 's 1 495 fr
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Het grote
1 voor.
de goede
keuim
MIA

KERCKVOORDF

CHARLOTTE
Van Laken tot Mexico
biografie van een keizerin
304 blz
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DAVID

HET GROTE HANDBOEK VOOR
DE GOEDE KEUKEN
544 blz 1495 fr

ATTENBOROUGH

OVERLEVEN IN DE NATUUR
The trials of life
320 Blz volledig in kleur - 895 fr.
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ter varen met
e KB-Spaaracti

Verheugend nieuws voor alle fervente spaarders
bij de Kredietbank Voor elke aangroei van 10 000
frank op uw KB-spaarboekje tussen 1 juli '91 en
31 januari '92 wordt u in elk van de drie
spaarperiodes één lotnummer gereserveerd
Zo dingt u mee naar één van de droomprijzen van de C A P S A - Tombola*

Doe mee, spaar en win één van de vele paradijselijke reizen, prinsheerlijke verblijven en honderden
speciale NMBS-treinpassen.
Meer informatie over de KB-Spaaractie en
de superprijzen eind januari '92, krijgt u in
elk KB-kantoor

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

