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1993 STEEKT ZIJN NEUS
AAN HET VENSTER

LEPEL & VORK
Brugge bezoeken is ook
kennis maken met het

Vlaams
Ontmoetingscentrum

• ^ De Gulden Spoor

— CambftinuQ —

^,,,^,,je^/^/.J^y^^-^^
ZitpiitntbCt)
tccstz,i<il vooi 100 personen
Groepen
en b u s s e n o p afs p r a a k legen speciale prijzen - loer i s t e n m e n u 295 Ir.

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

restaurant
zaal voor 50 pers

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
e n IJS

Terras, speeltuin, vergaderzaal
Uitbaters Herman Neukermans en
Anita Sorgeioos.
Dinsdag gesloten

Adverteren in WIJ
rendeert

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree
089/47.28.97

M

m=

tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR
Terras - Lunchroom -Coffeeshop
Altamira stone grill

Prijzen voor groepen
op aanvraag.
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel. 041/81.07.03

Banketbakkerij

RESTAURANT-HOTEL

ANTWERPIA

OVEREINDE

JOOST GOSSYE

02/219.49.30

Geraardsbergsestraat
38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Probeer eens!

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

Brood-en
banketbakkerij

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

Hostellerie

Ij^tttm
Oerenstraat 13
8190 Alvenngem
lel 058/288 007

De familiezaak met traditie

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

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room
Een gastronomisch kompleks gelegen op amper 15 mm van de kust. stelt U een ree voor
van kalmte komfort keuken rust rustiek en romantiek
Wi) bieden U
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort
Fiine Franse keuken k la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fr
Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu's
Kamer 12 pers I met uitgebreid ontbijt vanaf 17S0 fr
Eveneens pension en half pension mogelijkheden
Week end verblijf
SEMINARIEMOGELUKHEDEN

conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden

Oerenstraat 13

8690 Alveringem tel. 058/288 007

EEN BALANS

N

u 1992 op de laatste benen loopt is het tijd om een
balans op te maken Is dit een goed jaar geweest of
moeten wij met de Britse queen bekennen dat '92 een
afschuwelijk slecht jaar was' De waarheid zal wel
ergens in het midden liggen, laten wij het houden bij
een bewogen jaar
Want zeg nu zelf, beste lezer, niemand kan onberoerd blijven bij wat in 1992 allemaal gebeurd is En
toch mag ons mets verwonderen, een jaar is de
voorzetting van het vorige en het voorspel van het
komende
Internationaal bleven wij gekonfronteerd met de verdere aftakeling van wat ooit het kommunistisch blok was, met alleen de
ontbinding van de politieke strukturen maar ook op menselijk vlak
raakte de moloch meer in meer in de vernieling Drugsgebruik,
honger, alkoholisme, banditisme zorgden er voor een totale
verloedering De oorlog tussen Servië en Bosnië eiste van dag tot
dag meer slachtoffers en de (mogelijke) verkiezing van Milosovic
voorspelt weinig goeds voor een oplossing van het konflikt De
vrede in het Midden-Oosten bleef uit, zeker na „de uitdrijving"
door Israel van 400 Palestijnen
Zaïre zuchtte verder onder Moboetoe, in Somalië is de sterke
arm van de UNO tussenbeide moeten
komen, in Zuid-Afrika vorderden de hervomingen met horten en stoten De landen van Zuid-Amerika zochten met wisselende kansen naar stabiliteit
En waar politieke verandenngen zonder wapengeweld werden bedongen
houdt de levensstandaard de mensen
koest, om het voorzichtig te zeggen
Europa zoekt op verschillende snelheden naar een eenheid De strijd gaat er
tussen de macht yan de ekonomie en de
onmacht van de doorsnee mens en de
groep waartoe hij behoort De golf van
geweld tegen met-Europeanen groeide
aan, de regenngsleiders restte enkel geweld tegenover geweld, zij talmden te
lang om antwoorden te geven op de problemen van deze tijd
De wereldkaart die wij hier oppen/lakkig tekenen was ook in
1992 in beweging, de vertrouwde Oost-West-verhouding mag
vergeten worden, zelfs Noord tegenover Zuid raakt uit de mode,
meer en meer lijkt het er op dat in de delen - of ze tot de rijke of
de arme blokken behoren - groepen ontstaan die met meer bij
zijn En dan hebben wij het met alleen over armoede maar ook
over verdwazing, onwetendheid en kulturele leegte Hoe is te
verklaren dat wij zoveel mistoestanden dulden, hier en elders''
Nochtans weten wij beter dan ooit wat er in de wereld gebeurt, wij
zien en lezen het elke dag Wij blijven blind en doof
Ook in eigen land was 1992 bewogen Onze zoektocht naar een
vaderland-om-te-beminnen duurt onverminderd verder De
staatshervorming die ruime zelfstandigheid aan de twee gemeenschappen van dit land wil geven blijft onafgewerkt en wordt
voortdurend gehinderd Nu is er de eindeloze diskussie over een
belasting op verpakking, een welles-metes-spel waarbij het haast
uitsluitend over winst en verlies van de producent gaat en met over
de noodzakelijke afbouw van de afvalberg die wij met z'n allen
opwerpen Of nogmaals de strijd tussen de ekonomische macht
en het welzijn van de gemeenschap"?
Maandag j I besprak de Senaat regeringsnota's inzake vijf
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grote maatschappelijke uitdagingen de veiligheid van de burger,
een doorgedreven milieubeleid, de politieke en bestuurlijke vernieuwing, de legerhervoming, de solidaire samenleving, vijf
belangrijke punten die ons allen aanbelangen
Namens de VU kwam Willy Kuijpers tussenbeide Terecht vroeg
de senator zich af waarom deze matene, die zo kort bij de mensen
staat, geen onderwerp voor de deelparlementen is Verder
berekende hij dat voor het lovenswaardig ontwerp voor een
solidaire samenleving per jaar nauwelijks 936fr ter beschikking
van iedere behoeftige zal worden gesteld En toch heet het een
belangrijk ontwerp te zijn
Zo'n flauwe honorering zegt veel over het gebrek aan ernst
waarmee maatschappelijke problemen aangepakt worden Ook
deze vaststelling moet op de balans van 1992 worden geschreven
De laat-maar-draaien-mentaliteit, of is het onmacht', zorgt er
voor dat een groot deel van de bevolking zich verder van politiek
en politici gaat afkeren Op die wijze wordt het veld aan formaties
overgelaten die met simpele slogans agressie en onverdraagzaamheid prediken Hetzelfde geldt voor de wijze waarop het
probleem van de asiel-zoekers wordt behandeld Hoe kan de zo
belangrijke Vreemdelingendienst goed werken als hij onderbemand is, met wisselend personeel werkt
en door de vele aanvragen (65 000 in
19911) administratief totaal dichtgeslibd
Een kordate aanpak, wij moeten met
bang zijn het te zeggen, van de nietontvankelijken moet onmiddellijk en metterdaad gebeuren Willy Kuijpers twijfelde
ook met de rol van Sabena m dit dossier te
beklemtonen, in 1991 voerde de maatschappij 954 met-toelaatbare buitenlanders het land binnen En dan hebben we
het nog met over andere maatschappijen
die op Zaventem landen en over de chartervluchten die op de minder gekontroleerde luchthavens lijk spooktuigen aankomen
Het IS met moeilijk raden hoe in de Vlaamse huiskamers
gereageerd wordt op de TV-beelden met het overbevolkte Klem
Kasteeltje Ook dat was 1992'
Een politieke partij heeft de plicht deze toestanden aan te
pakken Recht voor de raap, met menselijkheid en met verstand
Maar aanpakken moet'
Eind 1992 staan wij ver af van ,,de wereld die wij willen" De
Volksunie heeft echter de verdienste dat zij de problemen ,,ziet"
en er vanuit haar federalistisch gedachtengoed aan wil werken
Het IS voor de partij intern geen gemakkelijk jaar geweest, maar
liever dan in een hoekje te zitten kniezen heeft zij de stapstenen
voor die nieuwe, betere wereld uitgezet
Het zal in 1993 haar opdracht zijn verder aan deze wereld te
sleutelen, vertrekkend van de basis die zij op de Heizel-meeting
van 14 november j I heeft gelegd In de loop van het komende
jaar zal zij die perspektieven moeten verfijnen en uittekenen, zij zal
dat doen met de steun van haar mandatanssen en haar kaderleden Dat ZIJ daarbij zal luisteren naar mensen buiten de partij die
met dezelfde ideeën begaan zijn is vanzelfsprekend
Baanbrekend denken is geen eenvoudige opdracht, maar wie
met aan morgen werkt dreigt zichzelf af te schrijven en denkt met
meer aan een gelukkig nieuw jaar
Maurits Van Liedekerke
WIJ - 25 DECEMBER 1992
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De Vlaamse Verkeersminister
Joiran Sauwens installeerde
een Adviesraad Jeugd en Verkeer.
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Luc Dhoore wil als afscheid van het parlement
een wet over de partijfinanciering goedgekeurd
krijgen. De VU Vlaamse Vrije Demokraten formuleerde bij monde van
senator Appeltans enkele fundamentele bezwaren tegen het voorstel-Dhoore.
De VU voerde verleden
week aktie tegen het
bloedvergieten in Bosnië
en de wapenhandel.
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m Als Vlamingen een relatie
I / l aangaan met vreemdelinI " ^ gen (en omgekeerd!)
worden ze gekonfronteerd met een pak specifieke problemen.
M ƒ % Een nogal miskende deelT ËÊ^ organisatie van de Raad
I ^J
van Europa stelde een
keure over de minderheidstalen in Europa op.
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De gebeurtenissen in Europa en Afrika duwden Latijns-Amerika een beetje
op de achtergrond. Een
stand van zaken van Argentinië tot
Cuba.
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i J / \ Js^f^'P^'-'' Cuyiits was tusI % | ^®" ^ ^^^ ®" ^ ^ ° ^ pastoor
I ^ ^ in Strijtem. Hij was als parochieherder in dit Pajots
boerengat beland als strafmaatregel. Cuyiits was immers een vurig
Daensist, tot hij met de Aalsterse
priester in konflikt kwam.
^ \ ^
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Onze huistekenaar Redmond zette voor dit kerstnummer weer zijn beste
beentje voor en schilderde zijn persoonlijk jaaroverzicht
neer.
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'" Antwerpen opende de
prestigieuze tentoonstelling Van Breugel tot Rubens. Als voorsmaakje tot
Antwerpen kultuurstad '93 kan ze
tellen.
ƒ ^ ^m
^ g
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Halverwege de voetbalkompetitie ligt Anderlecht
een straatlengte voor op
de konkurrentie. Boom en
Lommei lijken ten dode opgeschreven.
(f\f\
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Van professor Blanpain
verscheen een boek over
ware maffiapraktijken in
de sport. De stnjd tegen
het transfersisteem in het voetbal
lijkt de gewezen VU-senator langzamerhand te winnen.
(omslag Christophe Lamaire)

BERICHT
AAN DE LEZER
Beste lezer,
U heeft het laatste nummer van jaargang '92 van WIJ in handen De redaktie legt een weekje de riem af, en bereidt
een spetterende jaargang '93 voor We
kunnen U al verklappen dat de VUfraktie in het Europese parlement in het
eerstvolgende nummer een omslagverhaal zal Wijden aan de gevolgen van de
Europese eenmaking In het Europese
zegekoor brengt WIJ daarmee de kritische volksnationalistische stem. Een
nummer om naar uit te kijken
De postbode zal het in uw brievenbus
stoppen op donderdag /januari 1993
U leest goed: WIJ verschijnt voortaan
op donderdag. Dit ten gevolge van een
interne reorganizatie in de drukkerij. De
redaktie hoopt dat deze gewijzigde verschijningsdatum ervoor zal zorgen dat
WIJ U vanaf '93 stipter zal bereiken. En
mocht dat al eens een keertje mislukken, blijft het een voordeel dat U uw
weekblad tenminste voor de aanvang
van het weekend zult ontvangen
De redaktie wenst U en uw familie
prettige eindejaarsfeesten, en veel voorspoed in het Europese jaar 1993
De redaktie

DOORDEWEEKS

MÖLLN IN MOL
Enkele sinistere grappenmal<ers speelden
verleden vrijdag Mölln in Mol. Iets na elven
wierpen deze onbekenden een molotov-coktail naar het huis van het Turkse gezin Yildirim. De brand die daarop ontstond kon gelukkig door de bewoners zelf geblust worden.
De schade kon beperkt blijven en er raakte
niemand gewond. Het 59-jarige gezinshoofd
Huseyin Yilderim woont sedert 1964 in ons
land. Hij werkte tot '69 in de mijn van Beringen. Daarna vond hij werk in de flessenfabriek van Mol-Donk. Het gezin Yilderim bestaat uit vader, moeder, zoon, schoondochter, en twee kleinkinderen.
In Antwerpen braken verleden weekend
weer relletjes uit tussen Beerschot-supporters en migranten. Beerschot-supporters
hadden enkele weken terug twee Turkse
centra aangevallen. Migranten kwamen nu
op hun beurt keet schoppen aan kafees waar
Beerschot-supporters zich regelmatig ophouden.
Vlaanderen lijkt na Duitsland wel in de ban
te komen van agressieve akties geïnspireerd
door racisme. Hopelijk worden zoals in Mölln
ook in Mol en in Antwerpen de daders en
aanstokers (aan beide zijden) snel gevat.

HALLE-VILVOORDE
KOMITEE
Op een perskonferentie werd het HalleVilvoorde Kom/fee voorgesteld, een verzameling Vlaamse bewegers die strijd wil voeren
tegen het Sint-Michielsakkoord. Het groepje,
met de onvermijdelijke Lieven Van Gerven
(Davidsfonds), Guido Moons (TAK), DirkLaeremans (WB), Francis Stroobants (Vlaams
Komitee Druivenstreek) en VU-gemeenteraadslid uit Halle Wiifried Wouters, bestempelt vooral de niet-splitsing van het tweetalige
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
als een zware nederlaag.
Volgens de woordvoerders wordt iedere
Franstalige in Halle-Vilvoorde vanaf nu als
Franstalige erkend, en krijgt hij of zij er
politieke rechten. Men stelt zelfs dat door de
feitelijke politieke band tussen het Brussels
gewest en Halle-Vilvoorde erkend wordt dat
Halle-Vilvoorde ook tot de Brusselse regio
behoort. En voor de senaat en de Europese
verkiezingen maakt Halle-Vilvoorde volgens
het komitee zelfs deel uit van het kiesdistrikt
Wallonië-Brussel-Halle-Vilvoorde.
Deze uitlatingen tarten werkelijk alle verbeelding. Omwille van hun manifeste onwaarheid en hun bewust gekozen onvolledigheid. Het is juist dat het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst wordt.
Vermits de provincie Brabant wél gesplitst
wordt had het inderdaad logisch geweest
ook B-H-V te splitsen. Dat dit nu nog niet

In het niemandsland op de grens tussen Libanon en Israël verblijven meer dan
400 door Israël gedeporteerde Palestijnen in tenten van liet Rode Kruis. Ze
werden door joodse soldaten uit hun woonplaats in de bezette gebieden
opgehaald en aan de grens weer afgezet. Volgens Israël zijn het leden van
Harnas, de Palestijnse fundamentalistische verzetsorganizatie die o.m. verantwoordelijk is voor de moord op een Israëlische grenswachter. Libanon laat de
gedeporteerden niet binnen. De Libanese regering wil niet langer de stortplaats
zijn voor de joodse problemen met de Palestijnen. De VN-veiligheidsraad
veroordeelde eenparig Israël voor de deportatie. De PLO verbond zijn verdere
deelname aan de onderhandelingen over het Nabije Oosten aan de toepassing
van de VN-rezolutie, nl. dat Israël de onmiddellijke en veilige terugkeer van de
gedeporteerden naar hun woonplaats organizeert. In de bezette gebieden
zorgde de deportatie voor ernstige onlusten, waarbij soldaten zaterdag jl. 7
Palestijnen doodschoten en 40 verwondden.
(foto Reuter)
gebeurt is echter géén nederlaag, wel een
status quo.
Er is verder geen sprake van dat de Franstaligen er politieke rechten krijgen. Integendeel : door de voorziene afschaffing van het
dübbelmandaat zullen ze niet langer vertegenwoordigers hebben in de Franstalige
deelparlementen. Tenzij er een zeer omslachtige en onrealistische uitweg gevolgd
wordt via de koöptatie van senatoren in deze
raden, zonder stemrecht evenwel, en met de
verplichting afstand te doen van hun andere
politieke mandaten. De Franstaligen in de
rand zullen wel kunnen kiezen voor de
Vlaamse raad, dat is een gevolg van het
territorialiteitsbeginsel.
En voor de rest blijft alles zoals het was, en
krijgen de Franstaligen uit de rand dus géén
politieke rechten. De niet-splitsing van B-H-V
heeft wel voor gevolg dat zij nog wél kunnen
kiezen voor de Kamer en de Senaat (wat
eveneens een status quo is).
We raden het Halle-Vilvoorde Komitee aan
eens het oor te luister te leggen bij de
Franstaligen in de rand. Het komitee zal
vernemen hoezeer zij tegen de bepalingen
van het Sint-Michielsakkoord gekant zijn. In
WIJ nr. 45 van 6 november (op biz. 6) kan het
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komitee lezen waarom partijen als het FDF dit
akkoord venwerpen.

PVC WEG ERMEE ?
VU-voorzitter Bert Anciaux ontving verleden vrijdag een delegatie van de werknemers
uit de chemische (PVC)-industrie. Na afloop
greep Anciaux de megafoon en sprak zelf de
betogende werknemers toe. Hij benadrukte
vooreerst dat hij zich aan het gegeven woord
wenste te houden. Ook dat is propere politiek.
Indien de andere partijvoorzitters bereid
zijn het akkoord op het specifieke PVC-punt
opnieuw te bekijken, dan zal de VU Vlaamse
Vrije Demokraten zich daar niet tegen verzetten. Wel beloofde Bert Anciaux dat er een
wetenschappelijk onderzoek moet komen
naar de milieugevolgen van de verbranding
van PVC. De resultaten van deze studie
moeten rechtstreeks een invloed hebben op
de geplande milieutaks op PVC-flessen. Deze
studie moet worden geëvalueerd door de op
te richten opvolgingskommissie.
WIJ - 25 DECEMBER 1992
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KISMAYO

y j v _ \ V j i \ \ v >N^

^

Heeft U ook de spektakulaire landing van
de Amerikaanse mariniers en Belgisclie para's in Kismayo op tv gezien? En lieeft U
daarbij onthouden dat de operatie onder
Belgiscli bevel stond? Goed dan, want dat
was de bedoeling. Alleen de landing zelf
werd geleid door een Amerikaanse kapitein,
maar zodra de manschappen voet aan wal
gezet hadden, nam de Belgische kolonel
Jacqmin het bevel over.
Verleden week en tijdens de eerste dagen
van de militaire interventie in Somalië was er
nogal wat ontevredenheid over het gebrek
aan aandacht dat de Belgische troepen in de
Amerikaanse (en bijgevolg internationale)
media kregen. De aktie werd als een bijna
geheel Amerikaanse operatie voorgesteld,
een klem beetje assistentie van Franse legioensoldaten met te na gesproken. Over de
Belgische elitetroepen viel geen letter te lezen. Door onze para's nu het bevel over
Kismayo te geven heeft het Amerikaanse
opperbevel dat zaakje even mooi rechtgezet.
Tot grote tevredenheid van de Belgen. Kolonel Jacqmin was wat fier om de Amerikanen
te mogen bevelen.
De stad werd overigens (gelukkig voor
onze rode baretten) zonder slag of stoot
ingenomen. De Belgische en Amerikaanse
troepen werden door duizenden Somali's
toegejuicht. De interventietroepen hebben nu
in Somalië naast de hoofdstad Mogadishu,
de luchtmachtbasis Bah Dogle en de hongerstad Baidoa een vierde steunpunt ,,veroverd".
Vanuit België vertrok maandag de Zinnia.
Het zal dienen als logistiek steunschip voor
onze para's. Deze week vertrokken ook de
laatste para's naar Somalië. In totaal zullen
daar 587 rode mutsen aan Operatie Herstel
de Hoop deelnemen.

TELETIB INFOS
De Gazet van Antwerpen (21/12) maakte
melding van een dankbrief van de Toeristische Informatiedienst van Brussel die in een
schandalig slecht Nederlands gesteld is. Als
Brussel hoofdstad wil worden van Europa,
kan het misschien eerst eens bewijzen een
waardige hoofdstad van Vlaanderen en België te zijn. Een citaat:
U was zeer talrijk uw bijdrag te leveren voor
Teletib Infos en daarvan danken wij u dan ook
van harte. Deze dienst heeft tot deel betere
informatie en interessantere voorwaarden
naar de optredens in Brussels te ontwikkelen.
Het is onze bedoeling ons talrijke leden
steeds meer tevreden te stellen. Dit is alles
verat tijd en noodzaart veel inspanningen wat
betreft de prijs van lidmaatschap en de reservasiekosten die zonder twijfel de enige in
België zijn die sedert 10 jaar geen verhoging
hebben ondergaan.

WIJ - 25 DECEMBER 1992

Een DC 10 van de Nederlandse chartermaatschappij Martinair vloog bij de
landing op de Portugese luchthaven Faro in brand. Meer dan 50 van de 340
inzittenden verloren het leven. Na de ramp in de Bijlmermeer is dit de tweede
vliegramp die Nederland (de meeste inzittenden waren noorderburen) dit jaar
treft. Getuigen weten de crash aan het slechte weer. Een hevige windstoot vlak
voor het toestel landde, deed een van de vleugels de grond raken. Daarop
ontstond brand en brak het toestel in twee stukken.
(foto ap)

KABELDEKREET
Zoals te ven/vachten was heeft het Europees Hof van Justitie in Luksemburg het
Vlaamse kabeldekreet naar de prullenmand
verwezen. De Vlaamse eksekutieve had het
dekreet al aangepast aan een aantal bemerkingen van de Europese Kommissie. Maar de
bepaling in dat dekreet die tv-programma's
van omroepen van andere EG-lidstaten in
een andere taal dan de taal van het land van
herkomst op de Vlaamse kabel verbiedt,
vond in Luksemburg geen genade. In de
praktijk wordt met deze bepaling de Nederlandstalige kommerciële zender RTL4 in
Vlaanderen verboden. RTL4 zou in Vlaanderen daarentegen wel op de kabel mogen als
de zender in het Duits, Frans of Luksemburgs
zou uitzenden.
In feite garandeert het kabeldekreet dat
VTM het reklamemonopolie voor televisiereklame in Vlaanderen bezit. Dit wordt verdedigd met het argument dat de uitgevers, die
door de komst van de Vlaamse kommerciële
zender reklame-inkomsten derven, participeren in VTM, en daardoor wat van hun verlies
kunnen rekupereren.
De Vlaamse belangen werden in Luksem-

6

burg verdedigd door een raadsman van het
Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.
De Vlaamse gemeenschap heeft immers
geen toegang tot de Europese rechtsinstanties. Hopelijk verandert deze anomalie na de
goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord en
een samenwerkingsakkoord tussen gewesten en gemeenschappen.
Noch bij VTM, noch bij kultuurminister
Weckx (CVP) was er sprake van paniek over
het RTL4-arrest. De Vlaamse regering besliste een werkgroep op te richten om het arrest
te onderzoeken, en een reaktie voor te bereiden. Weckx en VTM-baas Neels zagen een
gaatje in het verdrag van Maastricht. Het
arrest zou immers geen rekening houden met
de wijzigingen die dat verdrag teweeg zal
brengen in de EG. Volgens de kultuurminister
verplicht het verdrag van Maastricht de EG
om de nationale en regionale verscheidenheid van külturen te eerbiedigen, en laat het
steunmaatregelen toe om de kuituur te bevorderen.
Weckx en Neels zouden hier wel eens van
een kale kermis thuis kunnen komen. Het Hof
in Luksemburg gebruikt nl. ook een ,,kultureel argument", nl. dat de regeling in het
Vlaamse kabeldekreet de vraag naar Nederlandstalige tv-produkties doet dalen.

KORTWEG
• Aktlevoerders van de dierenorganizatle Gala (Global Action In
the Interest of Animals) overvielen
een pluimveeslachterij en bevrijdden simbolisch een aantal kalkoenen. Ze protesteerden daarmee tegen de beestachtige moord
op ongeveer 160.000 kalkoenen
die rond de feestdagen in ons
land genuttigd zullen worden. Er
worden nog aktles aangekondigd
onder het motto „Vrede begint op
je bord".

SAUWENS WIL
JONGE WEGGEBRUIKERS
MONDIGER MAKEN

• Eriek Verpale werd bekroond
met de jaarlijkse NCR Literair-prijs
voor debutanten voor zijn roman
Alles in het klein.

in WIJ nr. 50 van 11 december j . l . berichtten we dat minister van Verkeer Johan
Sauwens een Adviesraad Jeugd en Verkeer zou oprichten. Vorige dinsdag installeerde de minister deze raad.

• De CVP speelt volgens haar
voorzitter Van Rompuy met de
idee haar naam te veranderen. De
voorkeur van de voorzitter gaat uit
naar Vlaamse kristendemokraten.
• De Servische president Milosevfe won de presidentsverkiezingen in Klein-Joegoslavië van
zijn premier Panic. Een overwinning van lUliiosevic werd door het
westen beschouwd als een verdere bedreiging van de vrede In exJoegoslavlë. Panic ging door als
de voorstander van verzoening in
Bosnië en Kroatië. Panic beschuldigde Milosevic van fraude.
• De Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tulnbouwproduiaen (NDALTP) wil federaal blijven. De landbouw, en dus ook
Den Afzet, zou volgens het SintMichielsakkoord
gereglonallzeerd worden. Momenteel mag hij
alleen nog de lopende akties afwerken. De werkingsmiddelen
van de NDALTP bestaan voor
tweederden uit afzetfondsen voor
binnenlandse en buitenlandse
promotie afkomstig van boeren,
tuinbouwers, zeevissers, handelaars en uitvoerders. De rest komt
van het ministerie van Landbouw.
Ongeveer 80% van de afzetfondsen Is afkomstig uit Vlaanderen...
• De Vlaming geeft gemiddeld
10.000 fr. ekstra uit aan eindejaarsaankopen. Bijna de helft van
die aankopen gaat naar kadootjes
voor de familieleden. Parfum is
het populairste kado.
• In de Zaïrese stad Kisangani
brak een grootschalige muiterij
uit, toen soldaten uitbetaald werden In de door premier Tshisekedt
ongeldig verklaarde briefjes van 5
miljoen Zaïre. De soldaten, daarin
Ijverig bijgestaan door burgers,
sloegen massaal aan het plunderen.

We vroegen Johan Sauwens waarom er
nood is aan zulk adviesorgaan.
„Uit de analyse van de verkeersongevallen
In België blijl<t dat de jeugdige weggebruikers
een zware tol betalen. Opvallend is dat vooral
bij de overschakeling naar een nieuw vervoermiddel of het volgen van een ander, vaak
onbekend trajekt, de risiko's voor aanrijdingen erg toenemen. Zo werden in 1990 7794
jongeren in het verkeer zwaar of dodelijk
gekwetst, 727 jongeren stien/en in het verkeer! Het gaat hier zowel om voetgangers,
meestal kinderen van 3 tot 10 jaar, als om
fietsers, hoofdzakelijk tussen 10 en 19 jaar,
bromfietsers vooral tussen 15 en 19 jaar,
motodletsers vanaf 18 tot 25 jaar, automobilisten tussen 18 en 25 jaar en passagiers van
personenwagens van 16 tot 24 jaar Opmerkelijk is dat het aantal doden en zwaargewonden bij de 16 tot 19-jarige bromfietsers even
hoog oploopt als het aantal doden en zwaargewonden van bestuurders van personenwagens tussen 18 en 21 jaar Het aantal jonge
dodelijke verkeersslachtoffers, meestal bestuurders of inzittenden van personenauto's,
bereikt vooral in de weekends een triest
rekord.
De jonge weggebruiker is dus bijzonder
kwetsbaar "
• IVIet het opgerichten van deze adviesraad hoopt u meer aandacht voor dit schrijnend probleem te krijgen ?
„Een sensibilizeringsaktie vawege jeugdorganisaties n.a.v. enkele dramatische aanrijdingen tijdens nachtelijke droppings, voetof fietstochten heeft mijn bijzondere aandacht
getrokken voor het specifieke onveiligheid
sprobleem waarmee jongeren tijdens ontspanningsaktiviteiten te maken hebben. Het
feit dat jeugdverenigingen zelf het verkeer of
de verkeersveiligheid als jaar- of werkingstema kiezen, bevestigt de indruk dat hun bezorgdheid en hun bereidheid om verantwoordelijkheden op te nemen groeit
Daarom heb ik beslist deze Adviesraad
Jeugd en Verkeer op te richten, waardoor
jongeren zich rechtstreeks tot de beleidsverantwoordelijke kunnen wenden om hun problemen kenbaar te maken en alle nuttige
suggesties te formuleren."
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Sauwens: „Het feit dat jeugdbewegingen zelf het verkeer als jaartema kiezen, bewijst dat hun bereidheid om
verantwoordelijkheid op te nemen
groeit."
(foto WIJ)
• IHoe is de adviesraad samengesteld ?
„Een uitgebreide afvaardiging van de verschillende jeugdorganisaties werd uitgenodigd: l/VKSM, Chiro, Open Scoutisme,
Jeugddienst en de Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap. Om een ervaren onderbouw van deze vergadering te bekomen
werd tevens een beroep gedaan op de medewerking van het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIW), de Bond van Grote
en Jonge Gezinnen, De Vereniging van Steden en Gemeenten, de Politie en de Rijkswacht, alsook de l^obiliteitscei en de Ver
keerstechnische Dienst van het departement
Leefmilieu en Infrastruktuur De kombinatie
van die groepen en instanties biedt de mogelijkheid om de verkeersproblematiek in een
juist kader te plaatsten en een vruchtbare
samenwerking te bekomen tussen de jeugd
en de verschillende verantwoordelijken."

(lees verder biz. 13)
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HORIZON

DE STILLE TRAGEDIE
Wellicht is het met het ouder worden dat ik de
traditionele koopjesdrukte rond Kerstmis en Nieuwjaar
steeds minder aantrekkelijk vind. Wellicht is het daarom
dat de overvloed van onze konsumptiemaatschappij mij
op den duur, vooral in de eindejaarsperiode, steeds
meer en meer tegen de borst begint te stoten ?
Het toeval wil bovendien dat in deze maand december twee gebeurtenissen te signaleren vallen die mij
over onze ,,kontente" maatschappij doen nadenken.
Vooreerst was er de planetaire voedingskonferentie
die vanaf 5 december te Rome is doorgegaan op
initiatief van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) en de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze konferentie vertrok van de vaststelling dat op dit ogenblik nog
slechts 20% van de wereldbevolking ondervoed is
(d.w.z. 780 miljoen mensen) in plaats van de 35% van
een 20-tal jaren geleden. Inderdaad, sedert de Wereldvoedselkonferentie van 1974 ziet het er naar uit dat het
aantal hongersnoden in de wereld is gaan dalen terwijl
de ondervoeding echter algemeen is gestegen. In 1974
zei Kissinger nog dat ,,over 10 jaar geen kind meer met
honger naar bed zou gaan". Nu zijn deze kinderen
wellicht nog in leven, maar in
ieder geval ondervoed.
In plaats van de ,,aardrijkskunde van de honger" is nu het
fenomeen opgetreden van de
,,sociologie van de ondervoeding". Dit wil zeggen dat de
honger nu niet meer bekeken
wordt per ganse regio's, zoals
de Sahel of het Noord-Oosten
van Brazilië of de Ganges-vlakte,
maar wel per sociale klassen,
per kasten, per minderheden en
per ouderdomskategorieën. De
honger slaat tegenwoordig niet
meer toe per land, maar per
risikogroepen : de armen in onze
steden, de kinderen en de ouderen.
Terloops stip ik aan dat deze FAO-vaststelling blijkbaar niet overeenstemt met een konklusie van het World
Watch Institute dat vindt dat het met de wereldvoedselsituatie sedert 1974 stelselmatig bergaf is gegaan.
De konferentie te Rome kwam tot de belangrijke
konklusie dat het voortaan mogelijk is de honger en de
ondervoeding uitte roeien. Daarvoor werd een aktieplan
en een verklaring uitgevaardigd.
De beste kommentaar op dit nieuwe perspektief in de
toekomstige wereldorde kwam van de paus die als
,,guest star" op deze planetaire bijeenkomst sprak van
de ,,de paradoks van de overvloed" : hij wees erop dat
de wereld voldoende middelen produceert opdat de
honger en hongersnood inderdaad zouden kunnen
worden uitgeschakeld.
Deze vaststelling is van belang om een juist oordeel te
vellen over het tweede element dat zich deze maand
heeft voorgedaan, namelijk de publikatie van het jaarverslag van Unicef over de toestand van de kinderen in
de wereld (17 december 1992). Direkteur James Grant
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die sedert 1979 deze op vrijwillige bijdragen werkende
Wereldorganisatie leidt, heeft er goed aan gedaan ons
te herinneren aan de plechtige beloften die twee jaar
geleden (in aanwezigheid van de koning) werden gedaan op de Wereldtop voor de Kinderen die doorging in
New York in september 1990.
Sedertdien sterven in de ontwikkelingslanden nog
steeds 250.000 kinderen onder de 5 jaar, per week.
Nochtans, zo stelt het rapport, blijkbaar in overeenstemming met het gevoel van zijne heiligheid de paus,
kan men dit probleem op korte termijn, d.w.z. op 10 jaar
oplossen, mits een bedrag van 25 miljard $ per jaar. In
planetaire termen : een peulschil I
James Grant vindt dat de inentingskampanje die door
Unicef de jongste 10 jaar werd gevoerd als bewijs kan
worden aangehaald dat het mogelijk is dramatische
toestanden op korte termijn te veranderen. Ten gevolge
van zijn inentingskampanje is overigens in verschillende
werelddelen de trend in de geboorteratio's omgebogen,
een fenomeen van universeel belang.
Eigenlijk is hier een etische verandering van doen
zoals destijds toen de wereld bewust werd van de
noodzaak de slavernij af te
schaffen. Wij zouden evenzeer
bewust moeten worden van de
noodzaak om de honger en ondervoeding der kinderen in de
Derde Wereld uit te schakelen.
De mogelijkheden daartoe bestaan.
De Amerikaanse Herbert Hoover zegde op het einde van de
Tweede Wereldoorlog: ,,Als Europa een toekomst wil hebben,
dan moeten wij de Europese
kinderen helpen". Wij hebben
het dus zelf, aan den lijve, meegemaakt hoe belangrijk het is
een ontwikkeling te zien starten
met de kinderen. Uitschakeling
van ondervoeding en het bezorgen van minimale gezondheidsvoorzorgen, blijft nog steeds de beste dienst
die men aan de toekomstige generaties kan bewijzen.
Ook na Kerstmis '93 en na Nieuwjaar '93 zal deze
vaststelling van nut zijn. Tenwijl er immers enkele
positieve tendenzen merkbaar zijn in de ontwikkelingslanden, wordt het duidelijk, volgens dezelfde FAO, dat in
Oost-Europa steeds dramatischer toestanden zich ontwikkelen. De armoede neemt er in sommige landen
spektakulair toe en ook de honger doet zijn intrede.
Roemenië en Bulgarije zijn schrijnende voorbeelden. De
honger komt dus dichterbij op nauwelijks twee uur
vanuit het overvloedige Vlaanderen.
In tegenstelling tot de oorlogstaferelen die wij op de
televisie zien, is de stille dood van deze 250.000
kinderen per week, de stille tragedie van het einde van
deze eeuw. Wij zullen haar ook in het begin van de
volgende ontmoeten.
Zalig Kerstfeest, Vlaanderen!
Hans De Belder

WETSTRAAT

WERK EN NOG EENS WERK

O

NDANKS de positieve ekonomische konjunktuur van de
voorbije jaren, is de werkloosheid blijven groeien. De werkloosheid IS een probleem van
iedereen, maar iets meer van
vrouwen dan van mannen, iets
meer van laaggeschoolden
dan van hooggeschoolden,
iets meer van Walen dan van
Vlamingen. De werkloosheidsproblematiek is onlangs opnieuw ontdekt,
alhoewel het probleem in stilte is blijven
groeien.

De reakties zowel van de overheid, de
vakbonden als de werkgevers - zijn in
wezen korte-termijnvisies waarbij vooral het
eigenbelang primeert. Er wordt vooral niet
nagedacht over de eventuele grenzen van
de kwantitatieve groei en aan het begrip
„arbeid" in de 21ste eeuw. Hugo Olaerts
deed alvast een poging.
„Het „werk" moet genuanceerd lierverdeeld, herdacht en heringericht worden volgens demokratische en kontroleerbare regels. Wij leven al te vaak in een waanzinnige tijd van onnatuurlijkheid. Tijdens het
werk zijn wij niet zelden opgedreven om
louter procespresterend de tijd te doden
aan een hels tempo
om zelfs na de arbeid een zee van leegte
over te houden, doch druk bevolkt door de
eenzaamheid. Afstompend werk verrichten
en doodop verdwazen. Leven achter de welstandsprikkeldraad van de respektievelijke
moderne reservaten van „werk" en „vrije
tijd". De prijs die men betaald krijgt om te
mogen deelnemen aan de wedloop, „steeple-lopen" over het opgefokt plat konsumeren, naar aanleiding van de vals geschapen
aspiraties van materialistisch realiseren, de
vunzige verleidingen van kunstmatigheden
die bedriegen, neutraliseren, immuun maken, elke autentieke weerbaarheid verzachten en opheffen, die de mensen in deze
vervagende beeldenkultuur laten tollen op
de draaimolen van het meer en meer en
eens vitaal uitgezwierd en doorgedraaid laten aanbotsen tegen de konflikten van ras,
seksen, religie, kuituur, ik en gij, alsof er
geen vuil is aan hun geluksknikker, in het
niet aflatende bingospel van het verdwaasde leven, gedrogeerd door onechte illusies,
dat diepgang, taal en teken mist, geen wetenschap en vormgeving nastreeft, verpulpt,
geen geest en geen ziel meer heeft, geen
respekt, geen verdraagzaamheid, geen solidariteit; het menselijk leven beperkt tot een
wegwerpartikel. Elk herwaarderingsimpuls
of elke dimensie aan de arbeid zal ook de
„vrije tijd" meer perspektief en dinamiek
geven." Tot zover het mooie stukje van H.
Olaerts.

VERS VERPAKT
Een tijdje geleden stelde VU-kamerlid E.
Van Vaerenbergh een zeer interessante
vraag aan de minister voor Volksgezondheid over de versheid van verpakte voedingswaren. Dus voor wie deze dagen
kerstinkopen doet, let op je zaak. Voedingswaren zijn vaak bedorven voor de opgegeven datum om uiteenlopende redenen: een
gebrek aan hygiëne bij de fabrikatie, slechte
bewaaromstandigheden omdat de vermelde
datum te ver ven/vijderd is. De eetwaren
inspektie moet toezien op de naleving van
de wetgeving, maar zij staat in twee opzich-

De beleidsnota van Leona Detiège ter bevordering van de arbeidsparticipatie gaf de VU-fralctie in de Vlaamse raad de gelegenheid om iiaar standpunt over
arbeid toe te lichten. Raadslid
Hugo Olaerts vertoiirte de VUvizie op dichterlijke wijze.

ten machteloos. De wetgeving is zeer vaag
en een vijftigtal inspekteurs moeten instaan
voor de kontrole van maar liefst 150.000
bedrijven en verkooppunten.
Daarom pleit Van Vaerenbergh voor een
herziening van de bestaande wetgeving, de
uitbreiding van het bestaande korps van
inspekteurs en het aanleggen van een lijst
van produkten die zeer bederfelijk zijn. Minister Onkelinx had goed en slecht nieuws.
Een uitbreidingsplan om het personeelskader van de wareninspektie uit te breiden

Kamerlid Van Vaerenbergh pleit voor
het aanleggen van een lijst van bederfelijl(e produicten.
(foto wu)
werd door de regering goedgekeurd. In
1991 werden 67.369 produkten gekontroleerd, 3.292 produkten waren niet konform
de reglementering. Dus slechts 4,8 % van
de gekontroleerde produkten waren bedorven.
Gezien deze matene in feite geregeld
wordt door een Europese richtlijn, is het de
Kommissie die moet beslissen of er al of
niet een lijst komt met bederfbare produkten. De Belgische delegatie heeft bij de
voorbereidende besprekingen van hogervermelde richtlijn, het samenstellen van een
lijst met hand en tand verdedigd, maar heeft
bakzeil gehaald.
G.C.

NOG MEER ONEVENWICHTEN
VU-kamerlid Jan Caudron steeds op zoek naar Vlaams-Waalse onevenwichten op tal van
terreinen, speurde nu ook in de cijfers van de toegekende bestaansminima. Caudron wou
weten hoeveel personen het bestaansminimum genieten in Wallonië, Vlaanderen en Brussel
tijdens de jongste vijf jaar. De minister had „de eer het geacht lid" de volgende gegevens
(telkens van de maand januari) mee te delen.
1988

1989

1990

1991

1992

Vlaanderen
Wallonië
Brussel

22.541
22.033
6.354

22.803
22.475
6.504

21.516
21.737
6.226

21.877
23.163
6.680

21.587
24.736
7.433

totaal

50.928

51.782

49.479

51.720

53.756

Voor het Duitse taalgebied betrof het aantal dossiers voor dezelfde jaren: 206,200,199,218
en 237.
Voor het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad waren er in januari 1991,478 Nederlandstalige
dossiers op 6.680.
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PARTIJPOLITIEK OP
STAATSKOSTEN ?

D

N het parlement zocht CVP-kamerlid Luc Dhoore steun voor
zijn voorstel over de partijfinanciering bij andere partijen.
De Volksunie heeft zijn voorstel onderzocht en te licht bevonden. De daadwerkelijke beperking van de verkiezingsuitgaven en de reële kontrole op
de open boekhouding van de
partijen worden met dit voorstel
immers niet gerealiseerd.

VZW
De kern van het voorstel Dhoore is het
verbod voor rechtspersonen en feitelijke verenigingen om giften te doen aan politieke
partijen. In ruil voor de gederfde winsten
zouden de staatssubsidies aan partijen fors
worden opgetrokken. Op het eerste zicht
een lovenswaardig initiatief; de partijen worden onttrokken aan het dubieuze cirkuit van
giften door privé-firma's, die daardoor hun
invloed op het beleid zouden verliezen.
Maar wat met de kado's van partikulieren? En wat doet Dhoore aan de indirekte
steun van mantel- en nevenorganisaties ?
Bovendien houdt het wetsvoorstel geen wezenlijke verandering in; de politieke partijen
blijven feitelijke verenigingen waarop geen
enkele kontrole bestaat. Enkel de Volksunie
en Agaiev zijn politieke vzw's. Over verplichte rechtspersoonlijkheid voor alle partijen
kan blijkbaar niet gesproken worden. Dat
zou immers de weg openen naar een diskussie over de rechtspersoonlijkheid van de
vakbonden, wat tot op heden tot het rijk der
taboes behoort.

VERKIEZINGEN
Dhoore getuigt maar van weinig kreativiteit als het gaat om de beperking van en de3
kontrole op de verkiezingsuitgaven. Err
wordt niet getornd aan het mechanisme3
waarbij de parlementaire Kontrolekommissie3
er op toeziet dat de partijen binnen de3
budgetten blijven die door de wet worden1
vooropgesteld. Kortom een orgaan samengesteld uit verkozen politici dient toezicht uitit
te oefenen op de financiering van de verkie-zingen door hun eigen partijen.
Politici kontroleren politici. Dat kan nooitit
werken. Enkel een onafhankelijk kontrole-'orgaan zoals het Rekenhof kan deze taakk
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naar behoren vervullen. Maar daar wil Dhoore klaarblijkelijk niet van weten.

OPEN
Van een echte open boekhouding is in
het voorstel Dhoore ook al geen sprake. Het
huidige sisteem, waarbij de partijen een rekening van inkomsten en uitgaven voorleggen, voldoet duidelijk niet. Slechts wanneer
zij zouden verplicht worden een volledige
en gedetailleerde balans voor te leggen,

CVP-kamerild Luc Dhoore Is, nog
net voor het einde van zijn pariementair mandaat, bevalien van
een wetsvoorstel „tot wijziging
van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperldng en de kontrole van de verkiezingsuitgaven, de
financiering en de open boekhouding van de politieke partijen". Wat de „kroon" op zijn politieke loopbaan had moeten worden, zijn echter niet veei meer
dan wat summiere aanpassingen
aan een wet die nooit effektief
gewerkt heeft.
zouden de onderliggende geldstromen pas
echt zichtbaar worden.
Over welke aktiva kunnen de partijen beschikken, hoeveel personeel werkt er voor
de partij zonder dat zij daarvoor één frank
betaalt? Tot nu toe blijft het tasten in het
duister. Een échte open en eerlijke boekhouding blijft dus uit.

OPMAAT
Men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat de voorstellen van Dhoore niet
veel meer zijn dan een zoektocht naar
goedkoop sukses. Het ligt natuurlijk goed
bij de bevolking om iets te doen aan de
beperking van en de kontrole op de inkomsten en uitgaven van de politieke partijen.
Maar de oplossingen die Dhoore nu naar
voren schuift zijn al te duidelijk geschreven
op maat van de zuilenpartijen.
Wat kan het de CVP en de SP schelen dat
er iets gedaan wordt aan de direkte financiering van de partijwerking, zolang er maar
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Laurens Appeltans is het met het
voorstel van Luc Dhoore op een drietal punten niet eens. De VU-senator
zal daarom een gewijzigd voorstel ter
bespreking voorleggen.
(foto wu)
niet geraakt wordt aan de indirekte. Zolang
allerlei mantel-vzw's de nodige personeelsen logistieke steun kunnen blijven leveren
aan de grote moederpartij is er voor hen
geen reden tot paniek.
De wet van 1989 op de financiering van
de partijen is te kompleks, de kontrole op
de uitgaven is niet effektief en de sankties
bij overtreding van de wetsbepalingen zijn
kwasi onbestaande. Om daaraan te verhelpen, volstaat het voorstel tot wetswijziging
van Dhoore geenszins. Om het gesjoemel in
de schemerzone van de partijfinanciering uit
de wereld te helpen is een grondige wijziging van de wet van '89 noodzakelijk. Dhoore en zijn gezellen zijn klaarblijkelijk niet
bereid die stap te zetten.
Dit voorstel tot wetswijziging zal begin
1993 zeker voorgelegd worden aan de Kontrolekommissie. Senator Laurens Appeltans
zal een gewijzigd wetsvoorstel ter bespreking voorleggen. Hierbij worden de drie
zwakste punten weggewerkt: politieke partijen moeten rechtspersoonlijkheid hebben,
jaarlijks dient een nauwkeurige balans voorgelegd te worden en tenslotte dient de kontrole te gebeuren door het Rekenhof in
plaats van door politici. We zijn benieuwd
wie er dan nog pleit voor openheid en doorzichtigheid.
Joris Glebens

WAPENHANDEL

BLOED AAN
BUITENLANDSE ZAKEN

vu JO-voorzitter Geert Lambert giet een emmer bloed uit voor liet ministerie van Buitenlandse Zalten. (toto j . Man ber Perre)

U

ITEINDELIJK werd een VU-delegatie door de kabinetschef van
minister Claes ontvangen waarop een open en konstruktief gesprek plaatsvond.
Met deze aktie vroeg de VU
simbolisch aandacht voor de internationale
onverschilligheid
ten aanzien van het verschrikkelijke en nutteloze bloedvergieten in ex-Joegoslavië en de
voortdurende schijnheilige houding van België inzake de wapenhandel.
Haast dagelijks worden we gekonfronteerd met beelden uit omsingelde Bosnische steden, uit gevangenkampen, met rapporten van Amnesty International die wijzen
op martelingen, op het schenden van mensen-rechten, massa-terechtstellingen en
oorlogsmisdaden...
Het aantal vluchtelingen en ontheemden
wordt op 1.936.500 geschat.

Samen met leden van het partijbestuur, een tiental VU-parlementsleden en een groep VUjongeren voerde voorzitter Bert
Anciaux vrijdag een vredesaktie
binnen en buiten de gebouwen
van bet IMinisterie van Buitenlandse Zal<en. Op de trappen
voor het gebouw werd 60 liter
varkensbloed uitgekiept. Na wat
trek-en-duwwerk en het aalvlugge optreden van ondervoorzitter
Patrik Vankrunkelsven slaagde
men er in de bewakers te verschalken en binnen het gebouw
te manifesteren. Dit alles echter
niet zonder het waakzaam oog en
dito fototoestel van de deftige
heren van de 'staatsveiligheid'.

De zwaksten zijn daarbij de eerste slachtoffers. Met de winter voor de deur dreigt de
situatie in tal van tentenkampen, nauwelijks
beschut tegen de winterkoude, uitzichtloos
te worden. Na Slovenië, Kroatië en Bosnië
stijgt de oorlogsdreiging in Kosovo en Macedonië.

INTERNATIONAAL
IMMOBILISME
Ondertussen laat de internationale gemeenschap maar begaan. Men gaat van
konferentie naar konferentie. VN, EG, KVSE
en NAVO spelen de bal naar elkaar toe.
Niemand wil en durft initiatief te nemen om
echte en duurzame vrede tot stand te brengen. Het falen is schrijnend !
[>
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WAPENHANDEL
We moeten vaststellen dat daar waar volkeren terecht aanspraak maken op zelfbeschikking de internationale gemeenschap
geen enkele ernstige inspanning levert om
ervoor te zorgen dat dit proces demokratisch en zonder bloedvergieten zou kunnen
verlopen. Integendeel laat men alle ruimte
aan ekstremisme en geweld.
Betreft het hier vanwege de traditionele
staten en internationale organisaties een
angst dat het traditionele staatsbegrip het
wel eens zou moeten laten afweten ten
voordele van het zelfbeschikkingsrecht der
volkeren ?
Ondertussen worden internationaal gemaakte afspraken niet nageleefd noch afgedwongen. Het ekonomisch embargo tegen
Servië en Montenegro wordt stelselmatig
geschonden onder meer door EG-lidstaat
Griekenland die instaat voor de oliebevoorrading van Sen/iè. Dat het verbod om Bosnië met militaire vliegtuigen te overvliegen
door de Sen/en zonder verpinken naast zich
wordt neergelegd is alom gekend. Ook het
wapen-embargo is niet waterdicht. Zo zou
er sprake zijn van leveringen uit Roemenië
en Hongarije en zijn er ook hardnekkige
geruchten dat België betrokken is bij een
zwarte marktcircuit.

1) De ekonomische embargo's, het wapenembargo en het vliegverbod worden afgedwongen
2) Er wordt een VN-politiemacht gezonden onder VN-kommando en onder het gezag van de VN-sekretaris-generaal.
3) Europa, dat het konflikt aan zijn achterdeur dergelijke proporties heeft laten aannemen, moet in deze vredesmacht z\\r\ verantwoordelijkheid nemen.
Het doel van deze vredesmacht is het
herstellen van de vrede en het scheppen
van de kansen en het klimaat dat onderhandelingen en echte vrede mogelijk maakt.
Het militair optreden is ondergeschikt aan
de politieke doelstelling !

Stapsgewijs dient in Bosnië het staakthet-vuren te worden bewerkstelligd, zo mogelijk door onderhandelingen, maar desnoods militair afgedwongen.
Stuk voor stuk worden de zones gedemilitariseerd.
4) Bosnië wordt tijdelijk een VN-protektoraat waar de VN-blauwhelmen tijdelijk borg
moeten staan voor vrede en waar het klimaat wordt geschapen om onderhandelingen te voeren.
5) UNO-blauwhelmen worden in Kosovo
en Macedonië gestationeerd om een verder
gewapend konflikt te vermijden.
Koen Van Calmere

STOP DE WAPENHANDEL

EEN ANDER MILITAIR
OPTREDEN
Een andere aanpak van het Joegoslaviëdrama moet gebaseerd zijn op het fundamenteel en demokratisch recht van alle volkeren op zelfbeschikking maar tegelijk op
het respekt van alle volkeren tegenover elkaars bestaan en recht op politieke organisatie. Naast de Rechten van de Mens dringt
zich dan ook de erkenning van de Rechten
van de Volkeren op.
De toestand in Bosnië-Herzegovina, en de
dreigende oorlog in Kosovo en Macedonië
kunnen niet anders dan tot het besluit leiden dat tot een ander en krachtiger militair
optreden in Ex-Joegoslavië moet overgegaan worden.
Dit houdt echter geenszins in dat wij pleiten voor een militair 'platwalsen' van Joegoslavië.
Tussen het 'niet-optreden' enerzijds en
een alles-verpletterende, maar geen oplossing biedende, operatie zoals Woestijnstorm destijds in Koeweit bestaat een andere derde weg die vandaag moet gevolgd
worden.
Vandaag moeten de Verenigde Naties
dringend hun rol van vredeshandhaver kunnen doen gelden. Zoniet dreigt de VN elke
verdere geloofwaardigheid te verliezen en
als internationaal orgaan nutteloos te worden.
Daan/oor moet binnen de Verenigde Na-,
ties door middel van een resolutie volgende
strategie aanvaard worden.
WIJ - 25 DECEMBER 1992

Daarnaast kloegen de VU-aktievoerders de schijnheilige houding van de
Belgische regering, en meer in het bijzonder van de ministers Claes en Urbain, met betrekking tot de wapenhandel aan.
De Volksunie stapte eind 1991 uit
de regering omwille van de wapenhandel. Haar programma - haar pacifisme - was haar dierbaarder dan enkele
ministerportefeuilles. Vandaag gaat
de wapenhandel echter ongestoord
verder.
- Tussen eind maart en eind oktober
1992 keurden de Ministers Claes en
Urbain respektievelijk voor 2.7 miljard
en voor 21.4 miljard uitvoervergunningen goed.
- België mag fier zijn. Het drong door
tot de top 10 van de grootste wapenleveranciers aan Derde-Wereldlanden.
- In de schoot van de EG wordt niet
gereageerd tegen Griekenland dat de
oliebevoorrading van Servië verzorgt.
- België wordt genoemd als spil van
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een wapentrafiek op de zwart markt
naar Ex-Joegoslavië.
- België levert nog steeds wapens en
onderdelen aan Turkije. Daarmee worden de Koerden uitgemoord I
- De Belgische Regering saboteert de
uitvoering van de wapenwet. De uitvoeringsbesluiten zijn, 16 maanden na het
stemmen van de wet nog steeds niet
uitgevaardigd.
Daarom eist de VU
1) de onmiddellijke uitvoering van de
wapenwet
2) stopzetten van wapenuitvoer naar
Turkije
3) strikte toepassing wapenembargo
voor Ex-Joegslavië. Zoniet sluit Griekenland zich uit de EG.
4) een gerechtelijk onderzoek naar illegale wapenlevering aan de strijdende
partijen in Joegoslavië
5) afbouw van wapenverkoop aan Derde Wereldlanden
6) omschakeling van de wapenindustrie
(KVC)

PEZE WEEK IN
EEN DUBBELDIKKE

VERKEER

ADVIESRAAD
JEUGD EN VERKEER

(vervolg van biz. 7)

De mensen van '92
Drieduizend Knack-lezers kozen de
mensen van het jaar in België en in d
e wereld, in de kuituur, de sport, de
ekonomie en op de scène van show &
televisie. De mensen van '92, deze
week in Knack.

Jaaroverzicht
De jongste twaalf maanden verliepen bewogen.
Wat waren alweer de keerpunten, de
gebeurtenissen om te onthouden? Duiding uit alle
sektoren van de samenleving en een film van de
feiten, deze week m Knack

Interviews
Naar goede gewoonte staat het dubbeldikke
eindejaarsnummer vol interviews Gesprekspartners
zijn: Jean-Luc Dehaene, L^o Delcroix, Norbert De
Batselier, Paula D'Hondt, Roger Dillemans, Karel
Baeck, Nand Buyl, Heidi Rakels, Christiaan de
Veth, Boutros Boutros-Ghali, Vaclav Havel, Sadako
Ogata, Harry Mulisch, Francis Coppola, Juan
Antonio Samaranch, James Grant, Nils Elliasson,
Charles de Haes, Roger Norrington, Hector Zazou,
Betty Carter, Harvey Moseley en anderen Deze
week in Knack.

Vrouwen van de wereld
In de weekendnachten is de kans op een ongeval veel groter dan in de week. De
gevolgen zijn vaak veel tragischer, bovendien zijn de slachtoffers meestal erg
jong. (foto vuM)
• Kan de jeugd de overheid nu aansporen
doeltreffender maatregelen te nemen ?
„Deze adviesraad vormt een forum waar
tijdens vooraf geplande tweemaandelijl<se
vergaderingen l<onl<rete en praktijlKgerictite
voorstellen uitgewerkt worden. Ik denk dat
tiet nuttig is dat de adviesraad op korte
termijn een aantal sugesties uitwerkt inzake
de meest dringende problemen die worden
ervaren."
• Zoals?
„Zonder te willen vooruitlopen op de latere
besprekingen denk ik aan de duidelijke precisering van de plaats van de voetgangers,
individueel of in groep, op de openbare weg.
Ook moeten maatregelen getroffen worden
om de zichtbaartieid van de zwakke weggebruikers, voornamelijk voetgangers, daadwerkelijk te verbeteren. Tevens zou de verkeerswetgeving, waarbij de wederzijdse tiouding van de zwakke weggebruikers en de
automobilisten beter geregeld wordt, kunnen
worden aangepast"

Dertien portretten van vrouwen, uit alle windstreken:
van de Beierse dirndl tot het
Masai-meisje, allen zijn ze boegbeelden van
schoonheid in hun eigen kuituur. Deze week in
Weekend Knack.

• Welke andere aandachtspunten komen
zeker aan bod ?
,, De specifieke problemen van jeugdbeweging en verkeer zoals nachtelijke droppings
en voet- en fietstochten. Een nota met konkrete voorstellen moet klaar zijn einde mei
1993. Ook de problematiek van de jonge
bromfietser en de weekendongevallen komt
zeker ter sprake. De raad zal zelf de agenda
bepalen en bijvoorbeeld suggesties tot verbetering van de wegeninfrastruktuur aan de
wegbeheerders overmaken. Verder zullen
alle initiatieven en voorstellen van de jeugd
om de overheid te sensibiliseren voor verkeersprobleem worden onderzocht"
• Heeft de Adviesraad Jeugd en Verkeer
een bestendig karakter?
„De adviesraad zal één jaar funktioneren,
en einde 1993 zijn eindbverslag neerleggen.
Na grondige evaluatie kan hij zelf besluiten
zijn werkzaamheden verder te zetten."
(ts)
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SOCAAL

INTEGRATIE BEGINT THUIS

A

LS een Vlaamse vrouw met
een Marokkaan trouwt, worden hun kinderen dan besneden"? Grijpt er een kerkelijke
huwelijksdienst plaats' Komt
er varkensvlees op tafel'
Gaan de kinderen naar een
katolieke school' Volgen ze
's zaterdags koranschool'
Wordt de vreemde partner
makkelijk door ouders, vrienden, kollega's aanvaard' Op deze en vele
andere vragen rond kultuurgemengde huwelijken zocht Jan Van Eycken, priester in
Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Anna-Koekelberg, Brusselse volkswijken met een sterke
koncentratie inwoners van Noordafrikaanse
afkomst, een antwoord
HIJ kreeg met eén antwoord, maar even
zovele als hij mensen vragen stelde Van
Eycken interviewde een tiental koppels en
noteerde evenveel verschillende levensverhalen, ervanngen, anekdotes Het is zeer
moeilijk om in al die verhalen een gemene
deler te vinden Van Eycken maakt in een
nawoord wel een belangrijke opmerking De
in zijn boekje vertelde levensverhalen van
huwelijken tussen twee mensen van verschillende nationaliteit (een Belg of Belgische met een vreemde) hebben allemaal
een kultuurgemengd leven voor gevolg
Tijdens de voorbereiding van z'n interviews had hij ook Belgische vrouwen ontmoet die van hun eigen kulturele achtergrond weinig of mets hebben behouden
Sommigen waren mnerbjk overgegaan naar
de islam Op straat merkte ik bijvoorbeeld
dat ze een sluier droegen Ik had gehoopt
enkelen van hen te interviewen Dat is met
gelukt ZIJ vallen buiten het bestek van dit
boek De vraag naar autenticiteit van hun
kulturele overstap en naar het vrije karakter
van die stap vindt daardoor in het boek
geen antwoord, schrijft Van Eyck

OUDERS...
Heel wat kultuurgemengde echtparen
stootten bij de aankondiging van hun huwelijk op een diep konflikt met hun ouders
Karen wachtte twee jaar lang voor ze aan
haar ouders vertelde dat ze met een Marokkaan verkeerde „Ik had schrik, want als er
op radio of tv over vreemdelingen gesproken werd, zei mijn vader „zouden ze die
met beter terugsturen ' " , vertelt ze Gelukkig
was haar angst onterecht, want uiteindelijk
werd Abdeslam goed aanvaard „Ik heb drie
schoonbroers en mijn ma ziet hém het liefst
van alle drie'"
BIJ anderen liep het minder van een leien
dakje Op Colette's bruiloft met Abdel kwam
van haar familie niemand opdagen Toen de
WIJ - 25 DECEMBER 1992

spanningen tussen Inge en haar ouders omwille van haar verhouding met Bilal hoog
opliepen, liep ze thuis weg met mets dan
een zak en een trui over haar schouders En
m de beginpenode van z n huwelijk kwam
Jean-Louis bij z'n ouders thuis met meer
binnen, omdat zijn vrouw Landu met meemocht Vaak zorgt het eerste kind ervoor
dat het ijs tussen ouders en nieuwbakken
grootouders gebroken wordt

,EN KINDEREN
De opvoeding van de kinderen stelt echter kultuurgemengde echtparen voor een
aantal specifieke problemen Het begint al
bij de keuze van de naam Sommigen opteren voor namen uit éen kuituur, anderen
zoeken naar namen die voor beide kuituren
aanvaardbaar zijn, nog anderen wisselen af

In 1989 werden in België officieel
63.511 huwelijken ingeschreven.
Daarvan werden er 6.417 afgesloten tussen een Belg en een
vreemdeling. Op twintig ]aar tijd
is het aantal gemengde huwelijken proportioneel gelijk gebleven
(plusminus 10%). Het aantal kultuurgemengde huwelijken bedraagt in Vlaanderen 5,7%, in
Wallonië 14,7% en In Brussel
22,7% van alle huwelijken. Het
boeiende boekje „Koffie met
melk", recent uitgegeven bij
EPO, werpt een licht op de mensen achter deze cijfers. Hoe ontmoeten autochtonen en allochtonen elkaar? Hoe reageert hun
omgeving? Hoe organizeren ze
hun kultuurgemengd leven ?

Volgend probleem dopen of met' En,
indien het een jongetje is besnijden of
met' Deze religieuze rituelen vormen een
zeer gevoelige materie, ook al weer vooral
voor de (groot)ouders Colette vertelt hoe
ze, tegen de wil van haar echtgenoot Abdel
in, toch haar zoontje Karim in het geheim
liet dopen Karim is intussen al 21, maar
nog steeds weet niemand van de doop,
behalve een godsdienstleraar die op de
hoogte gesteld werd toen Karim op 15jarige leeftijd absoluut katoliek wilde worden, en Kanm zelf natuurlijk De doop bleef
een zo groot geheim, dat zelfs Colette's
moeder nog steeds met ingelicht werd An-
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dere koppels lossen de zaak vrij eenvoudig
op Farida en Robert vinden het normaal
dat hun kinderen zowel op z'n Marokkaans
als katoliek gedoopt worden
De levensomstandigheden in een kultuurgemengd gezin zijn meestal een beetje anders dan in een kultuurhomogeen gezin In
sommige gezinnen komt geen varkenvlees
op tafel, omdat de ene partner de religieuze
overtuiging van de andere wil respekteren
In andere gezinnen wordt daar dan weer
helemaal met naar gekeken, en wordt er
zonder veel poespas gegeten wat de pot
schaft Bilal vertelt hoe hij het feit dat zijn
vrouw Inge in het begin vermeed varkensvlees te kopen als een bewijs zag dat ze
hem graag zag „Op een dag heb ik haar
dan eens getrakteerd op varkenskoteletten", lacht Bilal

INTEGRATIE
Dezelfde verhalen kreeg Van Eycken te
horen over alkohol Sommige moslims storen zich met aan het alkoholverbod, anderen zijn zeer matige alkoholgebruikers Veel
moslims houden zich wel aan het alkoholverbod, en sommigen drinken zelf wel eens
een pintje maar hebben wel geen alkohol in
huis
Dit boekje is verder biezonder boeiend
omdat het aandacht schenkt aan de standpunten van migranten over integratie Karim
vertelt bvb dat hij het met de Belgen eens
IS dat de Marokkanen de Europese gewoonten moeten respekteren „Dat ze moslim
zijn en in hun moskeeën bidden, dat zal ons
een kopzorg wezen Maar dat ze om twee
uur 's nachts beginnen te zingen, dat gaat
wel in Marokko, maar met hier Ik vind het
met meer dan normaal dat je in een ander
land oog hebt voor de mentaliteit van de
plaatselijke bevolking en dat je je er zoveel
mogelijk aan aanpast"
Jilali, die zichzelf het prototipe van een
rasloos mens noemt, „vindt „mensen die
elkaar ontmoeten en in elkaar geïnteresseerd zijn" integratie „Niet dat een ander
zich aan jouw stijl aanpast, maar dat je
open staat voor de leefwereld van de ander,
ook al draagt die een djellaba' Pas als je
geen respekt meer kunt opbrengen voor de
anderen, dan ben je met aangepast" Jilali
IS het er met mee eens dat men vreemdelingen die zich in België komen vestigen, verplichtingen mag opleggen over hun verblijfplaats of kleding „Men vraagt toch ook met
aan Belgen die al zolang in Zaïre verblijven
om zoals de Afrikanen te wonen en zich
zoals hen te kleden ' "

SOCIAAL

STREEKTAAL
Zoveel migranten, zoveel meningen, lijkt
het wel. En daarin verschillen migranten met
van Vlamingen. Doorheen het boekje getuigenissen stelden we spijtig genoeg herhaaldelijk vast dat de autochtonen van hun
vreemde partner niet verlangen dat hij of zij
de streektaal leert. Of omgekeerd, lijken de
allochtonen weinig moeite te willen doen
om Nederlands te leren. De Limburgse Colette betreurt nu dat ze haar zoon Karim niet
naar een Nederlandstalige school gestuurd
heeft. De 21-jarige Karim spreekt alleen
Frans. „Een van de weinige vergissingen",
geeft z'n moeder toe.
Griet beklemtoont hoe zij en Jilal hun
uiterste best doen om een positief beeld te
geven aan hun omgeving. „Zo doorprik je
gemakkelijker vooroordelen. Moest Jil nu
ook nog Nederlands kennen, zou er helemaal geen probleem meer zijn", betreurt ze.
En Landu ziet wel in dat het feit dat ze geen
Nederlands kent een handikap vormt bij het
zoeken naar werk. Ze maakt er zich echter
een beetje makkelijk van af: „Maar is dat
met de schuld van de Belgen zelf? Want
toen ze ons gekolonizeerd hebben, hebben
ze ons alleen maar Frans aangeleerd, als je
hier komt, word je plots verondersteld ook
Nederlands te kunnen spreken. Nu leren
onze kinderen op school de twee talen, dat
is noodzakelijk voor hun toekomst. Ik vind
me al te oud om er nog aan te beginnen.
Stel dat ik ooit naar mijn vaderland terugga:
met wie ga ik daar Vlaams praten ?"
Het spijt ons Landu het voorbeeld te moeten geven van Chantal, die het vervelend
vond dat ze bij Bekir's familie in Turkije
steeds hulp nodig had van haar echtgenoot: „Omdat Bekir aanvankelijk als tolk
moest optreden, heb ik daarna zelf wat
Turks geleerd. Op die manier heb ik me
beetje bij beetje aan hen kunnen aanpassen. Wanneer ik naar Turkije ga, voel ik mij
nu Turks."
Koffie met melk levert een schitterende
verzameling getuigenissen op. Jan Van Eycken stelde ze bovendien in een zeer begrijpelijke en eenvoudige taal te boek. Het zijn
stuk voor stuk ervaringen van integratie in
gezinsverband. Van geven en nemen, en
veel water in de wijn.

Pastoor Jan Van Eycken voor z'n parochiekerk in de Brusselse gemeente SintJans-IVIolenbeek, een gemeente waar veel migranten wonen. Van Eycken
interviewde een tiental koppels afkomstig uit een verschillende kuituur.

Van Eycken schuwt ook hier en daar
geen kontroversiéle uitspraken te noteren,
die hij nochtans makkelijk had kunnen
schrappen. Zo zegt Karen bvb. onbevangen : „Eigenlijk mag het slachten niet meer
thuis gebeuren maar bijna iedereen doet
het, op een keertje, zelfs al is dat verboden.
Dat meemaken, ik vind dat prachtig."
Een biezonder
boekje.

boeiend

en

leerzaam
(pdj)

(foto VUM)

Maar anderzijds vertelt Karen hoe Abdeslam er iets van krijgt „als hij hier in België
die mannen in lange rokken op straat ziet

lopen, of met een grote hoed en baard.
Voor hem zijn er grenzen, zegt hij: „Dat
moeten ze ginder maar doen."
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- Koffie met melk. Als Belgen trouwen met
vreemdelingen. Jan Van Eycken. Ultg. Epo, Berehem, 1992, 109 biz, 450 fr.
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EUROPESE HULP
VOOR MINDERHEIDSTALEN

D

E Keure ligt ter ondertekening in
Straatsburg. Staten die deze
keure ondertekenen, verbinden
er zich toe het onden/vijs van
zulke talen te waarborgen, hun
gebruik in de media, in kulturele
aktiviteiten, ja voor de rechtbanken en in het ekonomische en
sociale leven toe te laten of
zelfs te bevorderen.
Tenslotte legt de keure ook
eerbied op voor taalgrenzen.

EEN GOEDE KEURE
Zoals onze eigen ervaring leerde: taalstrijd is ook sociale en politieke strijd. Uw
taal al dan niet mogen spreken voor een
rechter en op uw werk, in eigen streek,
heeft veel zwaardere gevolgen dan de achteruitgang van een bepaald taalgebruik. Het
is blijkbaar de ervaring van al de Europeanen die in een soortgelijke toestand verkeren.
Dank zij hun Vlaamse beweging zijn de
Vlamingen er, met de hakken over de sloot,
in geslaagd, ongeveer alle in die Keure opgesomde rechten op de verfransende Belgische eenheidsstaat en op hun eigen verfranste bovenlaag te heroveren. Enige onzekerheid zou men kunnen hebben over een
verduidelijking betreffende de taalgrenzen.
De Staten zouden er namelijk moeten
voor zorgen dat bestaande of nieuwe administratieve indelingen geen hindernis vormen voor de bevordering van gewestelijke
of minderheidstalen.
Is dit de reden waarom België de Keure
nog niet ondertekend heeft? Op het eerste
gezicht lijkt dit land nochtans in orde met
die minimumvereisten.
Gaat het om de Brusselse Rand ? Stellen
Waalse politici het naar buiten uit misschien
zo voor dat de splitsiing van Brabant - om
nog niet te spreken van het gerechtelijke
arrondissement Brussel - „een hindernis
vormt voor de bevordering" van het Frans,
voor de gelegenheid een minderheidstaal.
De onthouding van België kan toch niet te
wijten zijn aan enig schuldbesef in verband
met het niet-erkennen van de Nederduitse
streektaal ten noordwesten van Eupen of
van het Luksemburgs langs praktisch de
hele grens met het groothertogdom ?
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Hebben daarentegen wel al ondertekend:
(voorbeeldige) landen als Finland, Hongarije, Duitsland, zelfs Spanje en ook (een
minder voorbeeldig land als) Nederland, dat
zijn Friezen slechts met tegenzin tegemoet
komt.
Zoals te venwachten was, gaan staten als
Griekenland en Frankrijk, allebei verstokte
unitaristen, tegen de Keure te keer. Griekenland vreest Makedoniërs en Turken. De
Franse regering beweert dat in Frankrijk
geen minderheidstalen bestaan: het zijn
,,dialekten" (maar niet van het Frans!). Bovendien acht zij zich gebonden door de
koninklijke ordonnantie van Frangois I, die
in 1539 het gebruik van het Frans voor alle
rechtbanken onder zijn gezag voorschreef.
Waarvoor het,,ancien régime" nog goed is!

Aan de eenmaking van Europa
zitten naast gevaren zoals het
Verdrag van IMaastricht ool( goede lonten vast. Soiidariteitsakties binnen een Europees kader
maken ten voordele van verdrukte volksgroepen ontwikkelingen
mogelijk, die zonder dat kader als
subversief, vijandig en Inmenging in binnenlandse aangelegenheden zouden afgewezen
worden.
Het is de verdienste van de Permanente Konferentie van plaatselijke en gewestelijke overheden van Europa (een nogal miskend onderdeel van de Raad van
Europa) een Keure te hébben uitgewerkt voor gewestelijke en
minderheidstalen in Europa.

GEVAARLIJK
EN AKTUEEL
Groot-Brittannië heeft evenmin ondertekend. Wij weten niet of het ingeroepen argument echt IS (want de toestand van de
Keltische talen is niet helemaal bevredigend) maar het verdient aandacht. Men is
daar beducht voor misbruik van die Keure
door de talrijke inwijkelingen. Inderdaad, het
woord ,.minderheid" en ,,minderheidstaal"
wordt door joernalisten en sociologen op
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een oppervlakkige, onnadenkende wijze
aangewend om door elkaar allerhande van
het standaardtipe afwijkende groepen aan
te duiden: homofielen, landlopers, druggebruikers en evengoed zigeuners, Molukkers,
Turken, immigranten (wie dat ook mogen
zijn) en... Friezen.
Wij geven voorbeelden uit Noord-Nederland omdat dit verwarrend woordgebruik
ook daar algemeen is.
Wat de Britse regering vreest is dat ook
zgn. minderheden, die niet van het land zelf
zijn maar ingeweken om ,,Brit" te worden,
gezien hun aantal en hun koncentraat (en
hun godsdienst), taaleisen beginnen te stellen. Dan is het natuurlijk helemaal uit met de
integratie.
Zoiets vreest de Nederlanse regering niet.
Zo ver denkt die namelijk niet. Het taal- en
identiteitsbewustzijn van onze taaigenoten
ligt immers laag. Inzake het juiste gebruik
van enig woord, laat staan van het woord
,,minderheid", bij hun zuidelijk taaigenoten
te rade gaan, komt bij hen niet op. Nochtans hebben die met zulke problematiek
heel wat meer en/aring.
Wij kunnen alleszins begrijpen dat „het
Verenigde Koninkrijk" aarzelt om zich te
verbinden tot het bevorderen van uitheemse
minderheidstalen.
Misschien zou een nog scherpere bepaling van het begrip „minderheidstaal" uitkomst bieden. Of tenminste de Britten dit
argument ontnemen indien het slechts een
voon/vendsel is.
Karel Jansegers

V
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1992:LATIJNS-AMERIKA
OP DE DOOL!
NTEGENDEEL! De CEPAL, de Ekonomische Kommissie van de Verenigde naties voor Latijns-Amerika en de Caraïben, becijferde dat 46% van de bevolking heden ten dage onder de armoedegrens leeft (196 miljoen personen!). Dit
in tegenstelling tot 1980 toen „slechts"
40% van de Latijnsamerikaanse bevolking (136 miljoen mensen) onder deze
grens zat. Deze cijfers staan in schrille
tegenstelling tot de optimistische geluiden van het IMF en de Wereldbank die te
pas en te onpas de gunstige makro-ekonomische indikatoren, meestal groei in Bruto
Nationaal Produkt, van de grote Latijnsamerikaanse landen zoals Argentinië, Mexiko,
Brazilië en Venezuela dik in de verf zetten.
De CEPAL schrijft in haar rapport dat het
juist die landen zijn waar de armoede een
hoge vlucht heeft genomen. Het is de heren
bankiers in hun hoge, ivoren torens in
Washington, nog niet doorgedrongen dat
de groei van het BNP, absoluut geen betrouwbare maatstaf is om de welvaart van
een land te meten.
Op het platteland is het nog erger gesteld. In totaal leven 76 miljoen mensen
onder de armoedegrens. In Bolivië tekent
de armoede het leven van maar liefst 97%
van de agrarische bevolking. Maar niet alle
nieuws uit dit bruisende kontinent is zwartgallig. Het politieke bewustzijn van de Latijnsamerikanen lijkt stilaan te ontwaken. Het
bewijs daarvan is de schorsing van de korrupte Braziliaanse president Collor de Mello
door het Braziliaanse parlement door toedoen van de maandenlange straatprotesten
in alle grote Braziliaanse steden.

MEXIKO
Naar aanleiding van de herdenking van
de ,,500 jaar ontdekking" van het kontinent
ontstond tevens een kontinentale tegenbeweging met het zwaartepunt in Mexico,
Guatemala, de Dominikaanse Republiek en
Ecuador. Een ander positief geluid is de
intentie van de Centraalamerikaanse landen
El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa
Rica, Nicaragua en Panama om een „Centraalamerikaanse Federatie" op te richten
om de politieke en ekonomische integratie
van deze regio eindelijk gestalte te geven.
Mexiko kwam vooral op ekonomisch vlak
in het nieuws. Na jaren onderhandelen sloot
het met de VS en Canada een akkoord tot
ekonomische samenwerking af, het NAFTAakkoord. Daardoor ven/allen de binnengren-

zen tussen de drie landen voor het handelsverkeer en worden de importheffingen verleden tijd, ook moet op de toegevoegde
waarde van produkten bijna geen belasting
meer betaald worden. Dit akkoord is geschreven op maat van de grote transnationale ondernemingen en hun geldschieters,
het sociale luik is beperkt.
Een duidelijke oven/vinning voor het neoliberale ekonomiemodel dat bij een aantal
Latijnsamerikaanse presidenten waaronder
de Mexicaanse Salinas de Gortari fervente
aanhangers telt. Venwacht wordt dat vooral
in het zuiden van de VS en in Mexiko de
sociale gevolgen niet uit de lucht zullen zijn.
Voor Salinas de Gortari kwam het akkoord
trouwens net op tijd om de hardnekkige
klachten i.v.m. verkiezingsfraude in de staat
Michoacan de kop in te drukken. Duizenden
ontslagen werknemers lieten alvast verstaan
dat ze zich niet zonder slag of stoot bij deze
gang van zaken zullen neerleggen en bezetten één week lang de ,,Zócalo" het beroemde, centrale plein in Mexiko-Stad.

Zelden heeft Latijns-Amerika zo
vaak de itranteltoppen gehaald
als dit jaar. Meestal echter in
negatieve zin. Werd het voorbije
decennium der tachtiger Jaren ai
als verloren beschouwd dan
werd die neerwaartse trend in het
voorbije Jaar niet omgebogen.
Dat voor de technokratische president
geen enkel huisje heilig is blijkt uit het feit
dat hij reeds liet doorschemeren dat de olieindustrie, Mexiko's grootste bron van inkomsten, ook wel eens genationaliseerd zou
kunnen worden. Het leverde hem de banbliksems op van de werknemers van de
staatsoliemaatschappij Pemex, de grootste
Latijnsamerikaanse onderneming.
Mexiko haalde ook het nieuws vanwege
een dodelijk faits-divers. Een zware gasontploffing in de tweede stad van het land
Guadalajara veroorzaakte meer dan 500 doden en enorme materiële schade. Oorzaak
het verouderde en defekte buizensysteem.
Dit ondanks jarenlange klachten van de burgerbevolking en kontroleorgansismes.

GUATEMAU\
In Guatemala werd een nieuwe president
verkozen als opvolger van de Knstendemokraat Cerezo. De ekstreem-rechtse kandidaat
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Grootgrondbezit en penibele arbeidsomstandigheden op de grote plantages blijven in Latijns-Amerika een
probleem.

(toto Archief)

Jorge Serrano, gesteund door het leger en de
religieuze protestantse sekten, haalde het.
De genocide onder de bevolking, die 70%
van de Guatemalteekse bevolking uitmaakt,
bleef gewoon doorgaan.
Pech voor de militairen is dat aan de
leidster van de indiaanse mensenrechtenbeweging Rigoberta Menchu, de Nobelprijs
voor de vrede werd toegekend. Hierdoor
kwam de archieslechte situatie van de mensenrechten in Guatemala wereldwijd terug in
de schijnwerpers te staan. Zelf durfde Menchu het aan om voor het eerst in tien jaar tijd
even terug naar haar geboorteland te keren
vanuit Mexiko. Ze werd feestelijk in Guatemala-Stad ingehaald. Een kaakslag voor de
Ladino (mestiezen) regering die alles in het
werk stelt om het indianenprobleem te minimaliseren.
De regering voerde sinds de bekendmaking van de Nobelprijs de repressie gevoelig
op. Het leger of de door haar opgerichte
O
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doodseskaders pleegden bomaanslagen op
de kantoren van de weduwenorganisatle CONAVIGUA en van de studentenbeweging van
de universiteit van San Carlos. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) mag niet
langer de ontheemden in het noorden bezoeken. Het is overduidelijk dat de militairen van
de harde lijn de touwtjes in handen kregen.
„Hef leger wil absoluut het verloren terrein
terugwinnen, zo ervaren ze in elk geval de
toekenning van de Nobelprijs aan Menchü en
de hoop die de indiaanse bevolking hieruit
putte. Daan/oor hebben ze veel over, tot
gezichtsverlies in het buitenland toe"; aldus
RafAllaert, voorzitter van het Vlaamse Guatemala-komitee. Ondertussen geraakte ook bekend dat de Guatemalteekse regering honderden miljoenen heeft uitgegeven in de VS
aan lobbying-werk om het land een positiever
imago te bezorgen.

PANAMA
Het kleine Middenamerikaanse Panama is
een hoofdstuk apart. Welgeteld drie jaar na
de Amerikaanse invasie om boeman Manuel
Noriega van zijn presidentszetel te stoten,
herstelt het land slechts langzaam van deze
brutale ingreep. De ekonomie herpakte zich
lichtjes maar de werkloosheid blijft enorm.
Het merendeel van de daklozen veroorzaakt
door de verwoestende invasie in het centrum
van Panama-Stad leeft nog steeds in enorme
fabriek-hangars. De regering o.l.v. Guillermo
Endara neemt geen eigen initiatieven en doet
slechts wat grote broer de VS behaagt.
Uit onverwachte hoek is er concurrentie
opgedaagd voor de komende presidentsverkiezingen. Ruben Blades, de bekendste salsamusikus, is na 16 jaar verblijf in de VS
teruggekeerd naar Panama. Deze salsazanger met twee rechtendipoma's op zak, waaronder één van de prestigieuze Harvard-universiteit, richtte een nieuwe partij op Papa
Egora (Moeder Aarde). Blades wordt waarschijnlijk de presidentskandidaat. Papa Egora werpt zich op als het ongebonden alternatief voor de korrupte politieke partijen die als
marionet van de VS fungeren. De regeringEndara schreef, waarschijnlijk onder druk van
de VS, in november een referendum uit over
het definitief opheffen van de Panamese
strijdkrachten, die in december '89 reeds
ontmanteld werden.

EL SALVADOR
Vanuit Belize, Costa Rica en Honduras
bereikte ons dit jaar geen bijzonder nieuws.
El Salvador zette onverwacht een grote stap
richting vrede door de versnelde uitvoering
van een vredesakkoord dat onder de auspiciën van de Verenigde Naties tot stand kwam
na twaalf jaar oorlog. Leger en guerrilla
(FMLN = Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional) dienden hun wapens in te
leveren.

Het lijkt erop dat de Amerikanen steeds
meer spijt krijgen van de ondertekening van
het verdrag Carter-Torrijos in 1977 dat bepaalt dat de definitieve overname van het
kanaal door Panama op 31/12/1999 zal gebeuren. Vooral de nationalistische kringen
ergeren zich hardop aan de aanwezigheid
van de 10.000 Amerikaanse soldaten sinds
1989 die nog steeds geen aanstalten maken
om te verdwijnen.

Toch heeft president Christiani heel wat
moeite om zijn extreem-rechtse Arena-achterban in toom te houden. Vooral nadat
bekend geraakte dat een deel van de legertop, dat deel dat verantwoordelijk wordt gesteld voor de bloedige moordpartijen en
grove schendingen van de mensenrechten,
uit het leger moet gezet worden. Het gaat om
zo'n 100 militairen. In ruil daarvoor diende het
FMLN 8000 manschappen te ontwapenen.
Ook de afbouw van het leger met enkele
tienduizenden manschappen wekte heel wat
wrevel.
De toestand in El Salvador blijft erg gespannen. Met name de ultra-konsen/atieve grondbezitters, de doodseskaders en paramilitairen wantrouwen de afgesloten vredesakkoorden.

NICARAGUA
Hetzelfde kan gezegd worden van buurland Nicaragua waar presidente Violeta Chamorro alle moeite van de wereld heeft om
haar achterban onder kontrole te houden. Die
stelt zich onverzoenlijk en bikkelhard opstelt
in de socio-economische vraagstukken.
Vooral vice-president Godoy wil alle staatseigendommen in sneltempo terug pnvatiseren.
Hij wilde ook de sandinist Humberto Ortega
weg als stafchef van het leger. Waarop Ortega prompt ontslag nam uit de sandinistische
beweging en het probleem meteen onbestaande werd.
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CUBA
Positief is dat de bewustwording van
de indiaan in Latijns-Amerika groeit.
(foto Archief)
Het IS voor de doorsnee Nicaraguaan ondertussen wel duidelijk dat Chamorro haar
politieke beloftes niet kan inlossen. De Nicaraguaanse ekonomie is een puinhoop en de
sociale sektor (hospitalen, onderwijs, koöperatieven enz.) helemaal verwaarloosd. Vooral
het uitblijven van de beloofde grootscheepse
ekonomische hulp van de VS ligt de Nicaraguanen zwaar op de maag. Een nieuwe
verkiezingsoverwinning voor de sandinisten
lijkt al in de maak. De Nicaraguanen hebben
hun buik vol van de vrije marktekonomie die
voor hen enkel kommer en kwel bracht. Tot
overmaat van ramp werd de zuidelijke kuststreek getroffen door een enorme vloedgolf
die tientallen vissersdorpen venwoestte en
honderden mensenlevens kostte.
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Cuba maakte een moeilijk jaar door. Door
het wegvallen van de handel met Oost-Europa is dit Caraïbische eiland ekonomisch grotendeels op zichzelf aangewezen.Het toch al
karige menu van de Cubanen werd nog
verder gerantsoeneerd. De VS-druk op Cuba
nam nog toe door de goedkeuring van de
wet-Torncelli die buitenlandse schepen de
toegang aan VS-havens ontzegt indien ze
Cuba aangedaan hebben. Deze wet werd
reeds door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties veroordeeld vanwege inmenging in de soevereinitieit van Cuba.
Ondertussen wordt in Cuba elektriciteit
gerantsoeneerd en rijden er meer fietsen
rond dan auto's. Intern vierde de Cubaanse
KP wat de teugels, katolieken worden voortaan tot de partij toegelaten. Fidel Castro van
zijn kant bezocht het eerst West-Europa sinds
1959, waar hij in het land van zijn voorouders,
Spanje op een aantal tegenbetogingen vergast werd.
Peter Desmet

ACHTERUITKIJKSPIEGEL

DAENS EN CUYLITS,
TWEE PASTOORS IN DUEL
EAN-PAUL CUYLITS werd op 22
juni 1856 te Ukkel geboren, zijn
vader was geneesheer en van Antwerpse komaf. In Antwerpen is er
een Cuyiltsstraat en de familie
heeft ook een Nederlandse vertakking. Van huize uit was Cuyiits een
ietwat vreemde figuur, hij zou dat
zijn hele leven blijven. Van zijn vader had hij de raad meegkregen:
„Doe vooral nooit zoals de anderen I".
Dat was zo, schreef Carton de Wiart, totaal in strijd met wat Baudelaire over „de
Belgen" had geschreven: „Les Belges pensent en bande."

VIER LIJKDRAGERS~
Cuyiits werd op 21 december 1878 te
Mechelen priester gewijd en werd ven/olgens leraar aan het Brusselse St.-Louis om
daarna onderpastoor te worden in Eisene,
hij behoorde tot La Justice Sociale waarvan
de advokaat baron Henri Carton de Wiart
medestichter was. In zijn sermoenen trok
pastoor Cuyiits zwaar van leer legen de
sociale wantoestanden in Brussel. Vooral de
huisvesting van de arbeiders passioneerde
hem.
„Losbandigheid, produktiebeperking, alkoholisme en tuberkuloze zijn vier lijkdragers, zij brengen 65% van de Belgische
arbeiders naar het kerkhof. Het is mijn ambitie de overheid te waarschuwen en haar tot
aktie te bewegen."
Cuyiits vond het goed dat kinderen onderwijs kregen in fraaie scholen, op één
voonwaarde echter dat diezelfde kinderen
en hun vaders niet langer in varkensstallen
zouden wonen. „Ik ken in onze grote steden wijken waar men prachtige overheidsgebouwen optrekt maar daarrond staan miseriekrotten. "
Cuyiits kreeg nogal vlug de bijnaam Le
cure des taudis, de pastoor van de krotten.
Zijn aanvallen op het beleid, aangevoerd
door eerste minister Charles Woeste, die
bovendien nog parochiaan was en lid van
het kerkfabriek, konden niet zonder gevolg
blijven. Maar Cuyiits sprak de waarheid, bovendien had hij zijn informatie niet van horen zeggen maar ging zelf op zoek naar de
wantoestanden. Zo kreeg hij vlug de naam
van „de pastoor in de opgelapte soutane en
met de verkleurde hoed die zich een weg
zoekt naar de mansardes en de kelderkamers."

In een pamflet dat priester Daens later
tégen Cuyiits zou uitgeven leren wij hoe de
Brusselse priester een van zijn meest entoesiaste aanhangers was.
„Elkeen weet dat E.H. Cuyiits, toen hij
onderpastoor was te Eisene een der vurigste Christen democraten was. Hij was de
ingever of de schrijver van de hevigste artikels die ooit in de „Justice Sociale" verschenen tegen de partij van Woeste en de
„Katholieke bewaarders", priester Cuyiits
geneerde zich niet om overal te zeggen dat

Een paar weken terug brachten
wij een verhaal over de invloed
die priester Daens op Hendrik
Veltmans, de latere pastoor van
St.-Maartensvoeren, heeft uitgeoefend. Deze week willen wij het
hebben over Jean-Paul Cuyiits
die tussen 1898 en 1907 pastoor
was in de Viaamsbrabantse gemeente Strijtem. Eigenlijk was de
overplaatsing van de Brusselse
pastoor naar dit „boeregat" een
strafmaatregel, want Cuyiits was
een vurige aanhanger van priester Daens. Maar dat bleef niet zo
want tussen beide kwam het tot
een konfllkt, toch bleef Cuyiits
zijn hele leven lang een sociaal
voelend iemand.
Toen hij in 1928 In de fel socialistische parochie Kuregem begraven werd woonden zowel Kajotters, socialisten als de Brusselse
franstallge bourgolsie de uitvaart
bij. Henri Carton de Wiart wijdde
toen, op de eerste biadzijde van
Le Soir, een tribune llbré aan
hem.

de „Katholieke Bewaarders" eene ramp zijn
voor de Kerk en voor het land, Pharizeeërs,
tartuffen en schelmen van de ergste soort.
Openlijk koos hij partij voor Priester
Daens in den eerste kiesstrijd tegen Woeste; op zekeren dag zond hij naar Aalst een
bankbriefje van 500 frank, met deze woorden: Ziehier een steentje om het wangdrocht (Woeste den Goliath) neer te vellen.
En als priester Daens in de ballotteering
gekozen werd, wist f^.Cuyiits geenen weg
met zijnen geestdrift en zijne vreugde."
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Pastoor J.-P. Cuyiits, hij had van zijn
vader de raad gekregen nooit te doen
zoals de anderen...
In zijn Souvenirs Politiques 1878-1918 besloot Carton de Wiart het hoofdstuk over
Cuyiits: „Zijn kerkelijke overheid oordeelde
dat zijn stoutmoedigheid beter paste bij de
onbehouwen zielen van de Brabantse boeren, die minder week en fijngevoelig waren
dan de adellijke weduwen van Eisene."
Eigenlijk was het Charles Woeste die
klacht had neergelegd bij kardinaal Goossens in Mechelen, in 1898 werd Cuyiits naar
Strijtem, een gemeente naast Pamel, verbannen. Het dorp, op zo'n 18 km van Brussel, telde in dat jaar 750 inwoners, het
grootste deel waren landbouwers. Van de
317 ha oppervlakte werd er bij de komst
van Cuyiits 293 ha bewerkt, waaronder zo'n
25ha hop. Het dorp had een baron als
burgemeester.
Er was in Strijtem, zoals op zovele plaatsen in Vlaanderen ook veel huisarbeid, o.m.
kantproduktie. Cuyiits kloeg de lage lonen
aan die vooral jonge meisjes met die arbeid
verdienden.
„In het dorpje waar ik woon zijn er om en
bij de 100 meisjes die twaalf uur per dag
aan één stuk door kantklossen. Weet u, en
ik overdrijf niet, dat zij daan/oor tussen de
30 en 40 centiemen per dag verdienen.
Par jour, notez-bien!"
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ESMJüniMmiiHi!
GEKROOND
GERAAMTE
De nieuwe pastoor kwam onder de indruk
van de povere St. Martinuskerk. Zijn eerste
werk was de kerktoren van een bolspits
voorzien. Later liet tiij in de kerk twaalf brandramen aanbrengen waan/an de gezichten
niet alleen bewoners van het dorp voorstellen, maar ook van lieden die hij vroeger had
gekend. In het raam met de hel kwamen al
degenen met wie Cuyiits overhoop lag, daar
was natuurlijk ook Charles Woeste bij. Door
de moeder-overste van het plaatselijk klooster in het vagevuur af te beelden wou de
pastoor een einde maken aan de foute mening dat kloosterlingen geen vagevuur hoefden te vrezen, enz.
Later liet Cuyiits ook nog een stenen katechismus aanbrengen waarin alle deugden en
vooral ondeugden staan afgebeeld. De pastoor was daarmee nog niet aan het eind van
zijn latijn. In 1900 kocht hij voor 350fr. stuk
twee kunstig bewerkte eiken schrijnen om de
relikwieën van de Martelaren van Trier in op te
bergen, de beenderen waren reeds van in
1679 in de gemeente maar Cuyiits had ze op
de pastorijzolder teruggevonden.
In een boom van zijn tuin liet Cuyiits zich
een zomerhuisje bouwen waar hij zijn vrienden ontving die zich, tot plezier van de
gastheer, langs een ladder naar boven dienden te hijsen.
Maar het fraaiste stuk dat de pastoor aan
het kerkgebouw toevoegde was wel een
geraamte met koningskroon dat om het half
uur een gongslag ten beste gaf, terwijl het
doodshoofd heen en weer bewoog. Op de
dwarsbalk die het skelet draagt liet Cuyiits
schrijven: „De dood is de straf der zonde" en
op de overspannende boog: „Mensch, gedenk bij 't uur dat slaat, 't einde komt 't zij
vroeg of laat."
De reputatie van de Strijtemse pastoor was
vlug gemaakt, toen hij later naar het Brusselse Kuregem werd overgeplaatst liet Cuyiits
ook daar in de kerk muurschilderingen aanbrengen.
Maar keren wij terug naar Strijtem waar
zich tussen Cuyiits en Daens een incident
voordoet. Het dispuut vond zijn oorsprong in
de kandidaatstelling van Daens in het arrondissment Brussel. Pieter Daens schreef in het
huldeboek over zijn broer Adolf dat in februari
1900 op een vergadering te Gent beslist werd
„overal te strijden." Smid Lambrecht „altijd
geestdriftig in moed en in betrouwen vraagt
dat Priester Daens In 't Arrondissement Brussel zou opkomen, hij kent bijzonderlijk de
Hopstreek, alsook Hal en Vollezele; de Bevolking is er vol geestdrift voor de Democratie; twee zetels zijn daar te winnen. Ik verzet
mij daar geweldig tegen; de plaatst van
Priester Daens, zeg ik, blijft t' Aalst" Er werd
op die vergadering echter niets beslist.
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De Zeven Beuken in Strijtem waar de jeugdige Rik Borginon een pastoor op een
stoel meeting zag geven, het was priester Daens.

Even later verscheen dan In 't Land van
Aalst een hoofdartikel waarin priester Daens
aan de bevolking laat weten dat hij „op het
vurig aandringen van al de Leiders der Partij,
zich gaat voorstellen in 't Arrondissement
Brussel. "Daens voegt er onmiddellijk aan toe
dat advokaat De Backer in het arrondissement Aalst zijn plaats zal innemen. Dat was
duidelijk een geste van priester Daens want
de aktieve De Backer was op tal van manieren gebroodroofd en had zijn gemeente Denderhoutem moeten ruilen voor Brussel. „Uit
opoffering voor de partij, want zijn verkiezing
te Aalst was een zekerheid.", zou Pieter
Daens later schrijven, men vreesde inderdaad dat het met De Backer en zijn groot
gezin slecht zou aflopen.
In maart en april ondernam Daens meeting-tochten door de Brabantse kantons en in
de Brusselse volkswijken, overal mocht hij
veel bijval ontmoeten. Zijn tegenstrevers boden echter groot weenwerk, de socialisten
stoorden de meetings en schreven: „Binnen
14 dagen zijn de Kristene Democraten voor
eeuwig en drij dagen begraven..." Ook La
Justice Sociale viel Daens openlijk aan. Ondanks de grote inzet van Daens liep de
verkiezing slecht af voor hem, enkele honderden stemmen te weinig: „er was groot gebrek geweest aan goede getuigen."
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Dat het tussen Daens en ,,de Brusselaars"
verkeerd zou lopen was eigenlijk onvermijdelijk. Hoe simpatiek La Justice Sociale ook
tegenover zijn werking stond toch kon een
volksgeliefde „indringer" als Daens node
aanvaard worden. Bovendien was het in de
Volksbond, waarin alle kristendemokraten
verenigd waren, tot een breuk gekomen en
was de autonome Federation démocratique
chrétienne de I'arrondissement de Bruxelles
opgericht. Het Belgisch episkopaat ging zelfs
zo ver deze nieuwe Bond te erkennen naast
het bestaande Verbond derkatolieke kringen
en konsen/atieve verenigingen waar Charles
Woeste de plak zwaaide. Hetzelfde episkopaat verbood echter de scheurlijsten van de
Kristendemokraten, daarmee was de breuk
bezegeld.

BORGINON
Met de simpatie van Cuyiits voor Daens
was het ook uit. Daens daarover
totdat
Renkin en Carton de verraders speelden, en
de katholieke werknemers verkochten voor
'nen Kamerzetel. Priester Cuyiits, pastor geworden te Strythem, om wel te staan met den
kasteelheer van zijn dorp, volgde de twee

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
judassen Carton en Renkin in hun walgelijk
volksverraad en hij ook begon de Democraten die getrouw bleven aan het Volksprogramma, te belasteren en uit te schelden "
Op zondag 6 april 1902 wou priester Daens
op het hof van Karel Van Dooren te Strijtem
een meeting houden, de landbouwer was
een treffelijk en onbenspelijk man „een ware
vrije Christen Democraat", getuigde Daens
over hem Maar zo had pastoor Cuylits dat
met begrepen „ op den predikstoel zijner
Kerk, heeft hij de kinderen, de jonge meisjes,
de kwezels en de eenvoudige dorpslieden
opgemaakt om de Meeting te gaan storen
van Priester Daens en hem te doen uitsjouwen en beleedigen "
De Christene Volkspartij kon in Brabant op
veel simpatie rekenen, vooral in Brussel en
Zuidwest-Brabant In de hoofdstad woonden
ook enkele grote geldschieters van Daens,
onder hen de gekende apoteker Gnpekoven
die Daens maandelijks 300fr stortte In enkele gemeenten rond Brussel en naar de Rupelstreek toe waren het vooral de steenbakkers,
de kareelders, die tot de volgelingen van
Daens behoorden In 1895 werd na een
staking voor loonsverhoging een Kristen
Steenbakkerssindikaat opgericht waarvan
priester Daens in 1897 voorzitter werd
Het landelijke pajottenland en de hopstreek rond Asse werd reeds vroeg vanuit het
aangrenzende arrondissement Aalst bewerkt Daens vond bi] de vele kleine hopboe
ren tussen Zenne en Dender groot gehoor Zij
zagen zich in hun bestaan bedreigd door de
hoge uitvoerrechten op hun hop tenwijl de
Franse en Duitse hop onbelast op de Belgische markt werd aangeboden
Reeds in 1900 had Daens zich kandidaat
gesteld in het arrondissement Brussel, tegen
Carton en Renkin die op de katoheke lijst
fungeerden, maar werd met verkozen, dat
lukte hem wel in 1902 Hij bleef kamerlid voor
dat arrondissement tot 1906, een jaar later
overleed hij
Dat de kiesstrijd hevig en vaak smerig was
moet blijken uit het incident van Strijtem

,SCHANDTONELEN'
In 1980 vertelde de toen negentigjange Rik
Borginon aan Luk Van Liedekerke, auteur van
een boek over Strijtem, volgende anekdote
Omdat de kerk van Pamel nog in aanbouw
was gingen de inwoners van Ledeberg, een
wijk van Pamel, in Strijtem naar de mis Op
een zondag keerden ze langs de plaats De
Zeven Beuken terug en zagen veel mensen
rond een priester op een stoel, de spreker
was Adolf Daens Uit alle richtingen kwamen
mannen van de fanfare van Strijtem al spelend aangestapt, zij maakten zoveel lawaai
dat priester Daens met meer kon begrepen
worden En zo besloot Borginon, het was
pastoor Cuylits die dat vertoon geenceneerd
had
Priester Daens vertelt zelf hoe het incident
in zijn werk is gegaan

„ ik bemerkte weldra, aan 't afstappen
van den tram, dat de gemoederen waren
opgehitst, benden van kleine jongens en
meisjes liepen rondom mij en voerden hei
lafhertig en eerloos bevel van Pastor Cuylits
uit Verder gekomen zag ik groepen van
jongelingen, van jonge dochters, en oude
kwezels die mij schenen te beschimpen om
aan Pastor Cuylits te behagen
Eindelijk in 't Pachthof gekomen vernam ik
dat Pastor Cuylits, in plaats van zijn priesterplicht te ven/uilen en het Evangelie te preken,
in de kerk had Meeting gehouden en zijnen
predikstoel bezoedeld met laster en leugen
tegen de Christen Democraten en tegen mij
in het bijzonder
Om 4 ure en half begon ik mijne Meeting
Vele brave menschen van Strythem toonden
zich bereid om met aandacht en beleefdheid
naar mijn woord te luisteren, maar verder op
de straat stonden er eenige benden van
jongelingen en meisjes die huilden en tierden
om mijne stem te verdooven

n

Een oude kwezel - men zegt mij dat het
de meid van den Pastor was - onderscheidde zich door haar getier en woeste gebaren, 't
was of ze van den duivel was bezeten
Langs de straat met kunnende spreken,
begaf ik mij, vergezeld van talrijke aanhoorders, naar eene aanpalende weide, den eigendom van pachter Van Dooren "
Uit het vervolg van het relaas mag opgemaakt worden dat Cuylits het plan perfekt in
mekaar had gestoken en dat de herinnenng
van de hoogbejaarde Borginon nog zeer
levendig was Door akkers en velden „door dik en dun" schrijft Daens, naderde het
muziek van Strijtem omringd van kinderen
die hem uitjouwden en ,,van jonge en oude
kwezelds die zongen en dansten "
Priester Daens „Gedurende eenige stonden zag ik dat schouwspel aan, ik deelde
mijne Manifesten uit aan de treffelijke lieden
van Strythem die verontweerdigd waren om

ZIJ LEVEN ALS LAPPEN"

In 1913 publiceerde pastoor Cuylits
een brochure die sensatie venwekte
Daarin had hij voorbeelden samengebracht van de omstandighden waann het
proletariaat van de hoofdstad leefde, hij
vroeg rechtvaardigheid voor de honderdduizenden ongelukkigen die zich na gedane dagtaak tussen de vier muren van
hun ellendige krotten opsloten

„verdraagzame neuzen" te degouteren
de afgrijselijk smerige trappen die door
niemand meer gepoetst worden, de afgegrendelde deuren die in twintig jaar met
meer geschilderd zijn, het schaarse meubilair dat zo van de marche aux punaises
komt, de beroeste kachel, en vooral de
bedden met het linnen dat geen kleur
meer heeft zijn werkelijk onbeschrijfelijk "

„Om te begrijpen waarom die sukkelaars vijf keer meer kans lopen tuberkulose te krijgen dan de begoede burgers
moet men op een winterdag maar eens
gaan kijken in hun goedafgesloten kamertjes Maar er is met alleen de lichamelijke tuberkulose er is ook de morele die
om zich heen grijpt in dit milieu "

Cuylits stelde met alleen vast, hij deed
ook voorstellen o m voor het bouwen
gezonde werkmanswoningen Mensen
met een laag inkomen zouden de kans
moeten knjgen zich zo een huis aan te
schaffen „middels maandelijkse afbetalingen die het tiende van een gemiddeld
werkmansloon met mogen overschrijden "

Cuylits twijfelde met „un style rude" te
hanteren „Quand on digère, quand on
couche, quand on subit toute la vie animale en rond, comme des lapons, dans
un minimun d'espace chauffe par la sueur
humaine, l'on a beaucoup de chance
d'avoir la proprete en l'hygiene en les
moeurs et la pudeur des lapons "

„Laat de scholen paleizen zijn, op één
voonvaarde echter dat de kinderen en
hun vaders met in varkenshokken moeten
leven "
Het lag voor de hand dat Cuylits vanuit
zijn sociale bewogenheid een vurige verdediger van de Kajotters werd, hij aarzelde met de volgelingen van Cardijn in
gezwollen bewoordingen toe te spreken
„En vooral, zorg er voor dat uw kameraden in de fabrieken lef hebben, dat zij
geen schrik hebben om afgeranseld te
worden voor mij is iemand die in naam
van Kristus afgetroefd wordt een ware
apostel iemand die zich nooit zal laten
doen "

(Cuylits ging wel zeer ver door de
leefgewoonten van de „achterlijke" Lappen te vergelijken met de krottenbewoners van Brussel )
Deze krotten, zo gaat Cuylits verder,
geven gewoonlijk uit op een donker keertje waar de stank van latnnes hangt,
overal lage plafonds, schaars verlicht,
melaatse muren, zo'n „carré" is een en al
afzichtelijkheid
„Alles IS er om zelfs de grootste optimisten onder ons te kwetsen en de meest
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La Jeunesse Ouvrière, het blad van de
Kajotters, besloot het rouwartikel „Hij
was de missionaris van de krottenwijken,
de bekeerder van de havelozen."

WIJ - 25 DECEMBER 1992

•MmiiinnimaiM!
de handelwijze van de Pastor en den baron
kasteelheer die Burgemeester is
Ik trad de woning van den pachter binnen,
en wachtte daar gerust het vertrekuur van
den tram af de woelige benden van 't
Strythems muziek stroomden gedurig op en
neder voor het Pachthof, doch eensklaps
kwamen in het huis kloeke boeren van
Borght-Lombeek, ongeveer 50 in getal
Op het zien van die manhaftige Democraten zonk de moed van de bende uitgekochte
beleedigers Het uur was gekomen om te
vertrekken, op de straat begonnen de Democraten te roepen Leve Pastor Daensi en
volksliederen zingen
Hunne forsche stem verdoofde op een
oogenblik het betaalde gesjouw van mijn
beleedigers, en triomfantelijk met een op
staanden voet gemaakte vlag, trokken wij
naar de statie van den tram, waar ik nog een
Meetingsken gaf, om de dappere Democraten van Borght-Lombeek te bedanken en de
lafhertige beleedigers van Strythem te
schandvlekken "
Daens beet nijdig van zich af, in zijn Open
Brief aan de bevolking van Strijtem aarzelde
hij met Cuylits als de grootste plichtige aan te
wijzen en hem te beschuldigen van ,,met
heimelijke opstoken] die schandtoonelen" te
hebben uitgelokt
Daens waarschuwde Cuylits „Te Brussel
zal zijn portret bekend gemaakt worden, en
hij zal er betaald worden met de munt welke
hij te Strythem heeft gebruikt"
Met welk recht kunnen de „zoogezegde
Katholieke Bewaarders eerbied en verdraagzaamheid vragen te Brussel, in alle groote
steden en in de nijverheidsstreken, als zij in
de dorpen van Vlaanderen het voorbeeld
geven van dwingelandij en fanatieke onver
draagzaamheid ' "
En de getergde Daens dreigde zelfs
„Denzelfden dag dat Pastor Cuylits mij deed
uitsjouwen en beleedigen te Strythem, werden te Brussel de ruiten uitgeslagen van zijn
troetelkind, den valschen Democraat en Judas Carton de Wiart
En dat is nog maar een begin "

NAAR KUREGEM
In 1907 werd pastoor Cuylits naar de buurgemeente Gooik overgeplaatst, met voor
lang echter want in 1911 vinden wij hem in
Kuregem (Anderlecht) terug, hij is dan 55
jaar Over zijn leven en werk daar worden wij
goed geïnformeerd door ere-deken J E Davidts die er kapelaan van Cuylits was geweest
Over de boeiende figuur van pastoor Davidts gaan wij het hier verder met hebben,
toch IS het nuttig om weten dat deze in 1886
te Haren geboren priester in het „pastoorsfabnekje" van Hoogstraten had gestudeerd en
dat hij er tot de vriendenkring van o m Jozef
Goossenaerts en Jozef Simons had behoord
Davidts was eveneens in kontakt geraakt met
de Blauwvoeterie
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In 1981, hij was toen 95 jaar, bedacht Eigen
Schoon en de Brabander hem met een huldenummer waarin hij beschreven werd als
„een vinnige, sociaal voelende en volksverbonden Vlaming"
Davidts had ook Charles Woeste leren
kennen én zijn streken, het kwam vlug tot
incidenten en op zijn beurt werd hij onder
druk van de politikus uit zijn parochie weggestuurd En nog wel naar Kuregem bij Cuylits Over zijn leven met hem publiceerde
Davidts in 1975 onder de titel Uit het manuaal
van een kapelaan Davidts slaagde erin de
omstreden figuur van Cuylits te schetsen, hij
loofde hem als een godvruchtig priester die
nooit kwaad van iemand sprak, die verstandig en dus redelijk was, die nooit jaloers was
op het sukses van zijn priesters Volgens
Davidts waren er twee Cuylitsen de gefabriceerde en de echte, zijn mooiste eigenschap
was zijn veelzijdigheid en zijn gevoelig en
groot hart
Davidts besloot met de vraag te beantwoorden hoe de eigenaardige, soms zotte
kuren van Cuylits moesten uitgelegd worden
Volgens Davidts leed Cuylits aan een min-

denvaardigheidkompleks dat hij absoluut
met wilde verdoezelen en opgelopen had
omdat zijn vader-geneesheer zich te weinig
met de opvoeding van zijn kinderen, die
allemaal raar deden, had kunnen bezighouden
En Davidts besloot „Als we spreken over
Cuylits kunnen we eindigen met te zeggen
dat er hier en daar soms zulke exentrieke en
aardige (de auteur bedoelt wellicht, rare)
pastoors mogen rondlopen, doch met te
veel"
i!

A

De film Daens gaat ondertussen met groot
sukses zijn weg in de filmzalen, binnenkort
komt de prent als reeks op BRTN en vanaf
deze week loopt hij ook in Wallonië Binnen
het bestek van een film kunnen moeilijk alle
aspekten van een ondenwerp aan bod komen, maar misschien hadden de kontroverse
Daens-Cuylits en het incident van Strijtem
nog meer kleur gegeven aan het bewogen
leven van de hoofdrol in de film
(m.v.l.)

AL DE HOEREN
VAN KUREGEM
Pastoor Cuylits was met alleen een rare
in zijn manieren, ook zijn taalgebruik
zorgde meer dan eens voor hilaritiet
Toen pastoor Davidts zich bij hem meldde
kreeg hij volgende richtlijnen te horen
,, Veel werk is er met in de parochie, ge zijt
met vier om het klaar te spelen, ge moet
zorgen dat ge proper uw mis doet en met
geen wijven loopt tAeer moet ik u met
zeggen."
Zijn sermoenen hield Cuylits naast het
Frans in het zuiverste marollendialekt Zo
vertelde hij van op de preekstoel dat
Mana „ e schuun maske was" en dat
Jozef „heur geere zag, 't ware twie erme
minse, die het moeste werke vui hunne
kost"
Maar Cuylits voelde zich ook perfekt
thuis in de Brusselse konservatieve salons waar hij met radde tong geld lospeuterde om zijn plannen voor gezonde
werkmanswoningen te venwezenlijken
Volks maar tegelijkertijd ook intellektueel, zo was Cuylits een grote bewonderaar van Jan van Ruysbroek van wie hij
werk in het Frans vertaalde Maar deze
erudiet was ook met te mm om kruidendoktoorXe spelen, een van zijn specialiteiten was het genezen van aderspat bij
vrouwen Toen in 1903 Strijtem door cholera geteisterd werd bleef hij gespaard en
bedeelde eigenhandig van huis tot huis
verse soep
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Cuylits hield ook van de goede dingen
des levens, want zo schreef priester
Daens dat hij „in zijne pastorij, wijn drinkende en cigaren rockende' zich door
„zijne spioenen" liet inlichten over „den
goeden uitslag van zijn eerloos plan", het
incident van Strijtem
In de kerk van Kuregem heeft Cuylits de
stichtende muurschilderijen van Strijtem
herhaald, op zijn wel eigen manier De
vele vrouwen die rond het beeld van
O L Vrouw stonden afgebeeld waren volgens de suisse van de kerk „de portretten
van èl de hoeren van Kuregem."
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ER WAS EENS
EEN GOUDSMID..

E

E voorwaarden tot het verkrijgen van een beurs door Jan
Jacobs in zijn testament van
1650 uitgeschreven bleven onveranderd tot in maart 1822
Toen wijzigde koning Willem I
der Nederlanden de instantie
die de kandidaten moest aanduiden in de plaats van het
Gild der Brusselse goudsmeden
trad „de stad Brussel" Verder
bleef alles bij het oude

De tweede wereldoorlog belette tijdelijk
de uitvoering van het testament

REKBARE
.MMINGEN'
Na de oorlog ging men de voonwaarden
wat beter aan de sedert 1650 inderdaad
toch wel gewijzigde omstandigheden aanpassen
De huidige betekenis van „Vlaming" is
met meer dezelfde als toen Nu betekent het
grosso modo een inwoner van het Nederlandse taalgebied in België
In de zeventiende eeuw werd het woord
- zeker in het buitenland - gebruikt om
alle inwoners van „de zuidelijke Nederlanden" aan te duiden, ook de Waalse
Anderzijds wijst de precizenng „Brussel
of Antwerpen of het hertogdom Brabant'
onmiskenbaar op de bedoeling, de beurs
toe te kennen aan, laat ons zeggen, vooral
Dietse Zuidnederlanders Over het Dietse
karakter van Antwerpen bestaat geen twijfel,
Brussel was toen nog zo Diets als Antwerpen en het hertogdom Brabant (pas in 1648
officieel gesplitst) was dit, op een klem
„quartier roman' (ongeveer het huidige
Waals Brabant) na, evenzeer
Kortom, het was duidelijk de bedoeling
van Jan Jacobs, hoofdzakelijk Nederlandstalige jongelui te helpen Omgezet in onze
tijd zouden zij ,.Vlamingen' zijn uit de provincies Antwerpen en Brabant en af en toe
eens een Brusselse of Brabantse Waal
Eventueel zou men nog kunnen aannemen
dat Vlamingen en Walen uit alle Belgische
provinciën in aanmerking komen, binnen de
aangegeven verhouding
In feite werden door het ,,Belgische regime' al die jaren hoofdzakelijk Walen en
andere Franssprekenden naar Bologna gestuurd

U\NG VERBORGEN
In 1983 IS gewezen senator Walter Luyten
op het spoor gekomen van deze toestand
HIJ stelde toen drie klare vragen
1 Welke zijn de huidige voorwaarden
voor de toekenning van die beurs'
2 Indien de voonwaarden ooit gewijzigd
werden, wanneer en h o e '

Er was eens een goudsmid die
Jan Jacobs heette. Hij woonde in
Brussel en werd zo beroemd en
tevens zo rijk dat ook andere
landen op zijn kunst een beroep
deden. Zo kwam het dat hij in
september 1650 zijn testament
opmaakte te Bologna, Italië.
Daarin bepaalde de man onder
meer dat met de rijkdommen die
hij alleen al in Italië bezat, een
kollege zou opgericht worden
waar, naast andere jonge mensen, „drie of vier jeugdige katolieke Vlamingen van Brussel of
Antwerpen of het hertogdom Brabant" gratis universlteire studiën
zouden kunnen volgen, zij zouden ook een nieuw kostuum ontvangen en het nodige onderhoud. De kandidaten moesten
aangeduid worden door het Gild
der goudsmeden van Brussel.
Deze inleiding lijkt wel de aanhef
van een sprookje maar WlJ-lezers weten dat dit land er een van
weinig sprookjes is...

3 De namen van de begunstigden, vanal
1970 (om met veeleisend te zijn)'
Na hem werden nog verschillende keren
vragen gesteld door de raadsleden Andre
De Beul en Paul Van Grembergen
Tot in de zomer van 1992 heeft het geduurd vooraleer eindelijk een half-bevredigend antwoord kon bekomen worden Als
iemand ooit eens een voorbeeld zoekt van
het gezegde ,,van Pontius naar Pilatus sturen ', dit IS er een
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Wat IS er uit de bus gekomen '
Wij vatten samen de beurs wordt alleen
voor de derde cyclus toegekend en voor
een enkel akademiejaar
De kandidaten worden uitgekozen door
het departement Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap, in samenwerking met de
Raad van Beheer van het Collegia dei Fiamminghi Jean Jacob Het gaat om 2 beurzen
per jaar ten bedrage van 6 miljoen lire en
een kosteloos studentenkot
Vanaf 16 april 1886 werd de volgende
regel toegepast Het ene jaar komen 2
Vlaamse -t- 1 Waalse (of Franstalige) kandidaten in aanmerking, het andere jaar 2
Waalse + 1 Vlaamse
In 1989 is men tot de huidige toestand
geraakt elk jaar 2 Vlaamse en 2 Waalse
studenten

JAN JACOBS WERD
JEAN JACOB
Deze regeling ziet er voor de leek onberispelijk uit gelijkheid, gekruid met wat
Vlaamse toegeeflijkheid
In feite is het, hier in 't klem zoals elders
m 't groot, bedrog Indien men meent dat
Jan Jacobs 4 studentenbeurzen had willen
toekennen, dan hadden er dat 3 voor Vlamingen en 1 voor een Waal moeten zijn En
dan verzaken de Vlamingen nog aan schadeloosstelling voor jarenlang geleden onrecht
In het verleden werden voor sommige
jaren zgz helemaal geen Vlamingen gevonden, of men liet pas genaturalizeerde
vreemdelingen doorgaan voor Vlamingen
Het IS onwaarschijnlijk maar doorzichtig
waarom „de gegevens van 1970 tot 1980
(over de namen der begunstigden) m het
archief met meer terug te vinden zijn"
Misschien is het de lezer opgevallen dat
de officiële naam van Jan verfranst werd m
„Jean" en zijn familienaam Jacobs verbasterd tot,,Jacob"'
Het IS een détail, maar een dat de sleutel
geeft voor de verklaring van een jarenlang
bedrog, met langer dan drie jaren geleden
bestendigd door schaapachtige instemming
van Vlaamse zijde
Karel Jansegers
WIJ - 25 DECEMBER 1992

KERST

4'-' 1
,ï

EEA/S MOEr HET
WEL GAAN SNEEUWEN
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eens moet het wel gaan sneeuwen in deze
winter van geweld, altijd eens, altijd eender
met ongeschonden woede, onbezeten
en altijd in extremis, als een antwoord
in de kieren van de dag. een verhaal
als een zijdelingse opmerking, de moord
van het laatste filmjournaal. het vergeten
met een onbeschaamd gemak, despoten
•V'"?'*^

van een gerucht in de verfijnde asymmetrie
van het verstand, een vlucht alsof de tijd,
verlost van klank, zich heeft gebogen
over de schaduw van een of ander land.
met gratie gooien de minzame woorden
het op een internationaal akkoord over vrede.
Marleen De Crée
f '.
WIJ

(uit Brut Imperial, uitg. Poëziecentrum Gent, 1992)
25 DECEMBER 1992
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KERST

EERHERSTEL VOOR DE EZEL
Voor de doorsnee middeleeuwer moet zijn
ellendige leventje maar een saaie boel geweest zijn De KVS, Kinepolis, VTM, komputerspelletjes, pornofilms, pocketboeken of
WIJ bestonden toen nog met Z'n verzetje
bestond uit met veel meer dan nu en dan
eens een openbare terechtstelling bij te wonen, eventjes verwijlen bij de gezangen van
een troebadoer of het bijwonen van een mis,
waar hij dan nog geen doder van begreep
omdat de erediensten toen nog steevast in
het latijn werden gepleegd Niet zo verwonderlijk dus dat al wat kerkelijk was destijds
nogal doortrokken was met zucht naar spektakel, eigen aan het volk Zeker kerstmis
bleek dé gelegenheid om die drang uit te
leven. Het kerstgebeuren is met het stalletje,
de knbbe, de os en de ezel gemakkelijk
aanschouwelijk te maken
Kerkleiders ergerden zich blauw aan de
verering van de ezel Het ophemelen van
langoor moet de verpauperde kerkgangers
dubbele pret bezorgd hebben Uiteraard ging
de ezel toen ook al door als dom, nukkig en
eigenzinnig
We vroegen Grauwtje, ezel van beroep,
waarom men hem dan zo een warm hart
toedroeg "^
Grauwtje -.„WiJ ezels mogen dan wel doorgaan als hardleerse sufkoppen, we waren er
dan toch maar bij toen Here Jezus het
levenslicht zag' Het was de ezel, samen met
kollega os, die de heilige boreling voor onderkoeling behoedde, door warme adem
over het stumperdje te blazen Het was ook
de ezel die Maria, toen Jozef en zij moesten
vluchten voor die hufter van een Herodes, op
zijn rug naar Egypte torste Is het dan zo
abnormaal dat we tijdens de dagen eens in
de schijnwerpers staan ' "
• Wij hoorden dat er op sommige plaatsen
heuse Ezel-vieringen op poten werden gezet.
Grauwtje: „Daf;s zo Er zijn oude geschrif
ten teruggevonden, o a in het Franse Beauvais, die kond doen van deze vreemde rituelen De ezel, die voor het festijn werd uitgeko-

'^'r^.^^^lV'

zef7, werd opgeblonken en rijkelijk opgetuigd
met kostbare stoffen, briljanten en safieren
Op z'n rug werd de schoonste plaatselijke
maagd gezet, die moest dan doorgaan als
l^aria Temidden van een glunderende bende feestvierders werd de ezel met Marie
Kopie er boven op in processie naar de kerk
geleid Daar kregen ze een plaats vooraan in
het koor De mis die dan opgedragen werd
kreeg een enigszins ander karakter dan de
gewone missen De priester besloot de Introïtus, het Kyrie en het Gloria met een galmend
J-a' Aan het slot sprak de priester met het
gebruikelijke ,lte, missa est', maar balkte hij
drie keer In plaats van ,Deo gratias' antwoordde het vrome kerkvolk met een driewerf,I-a' Als klap op de vuurpijl werd tijdens
de mis nog een speciaal lied opgedragen aan
de ezel De priester nam telkens een koepletje in 't Latijn voor z'n rekening, waarop het
volk met een refrein in de volkstaal replikeerde."
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• Dat waren nog eens tijden!
Grauwtje: „Zeg dat wel Tegenwoordig
worden er danig veel ezels vereerd, maar dat
zijn meestal gevaarlijke ezels Ezels op het
werk en ezels in de kerk ezels in de politiek
en kudde-ezels die balken op TV Maar
bovenal wordt Ezeltje Schijtgeld geloofd en
geprezen Ik vind dat allemaal met meer zo
lollig Zulke ezels besmeuren ons blazoen,
met zulke menselijkheid willen wij mets te
maken hebben Het zijn ezels die zich meermaals aan dezelfde steen stoten Ik pleit voor
een eerherstel van de ouwe trouwe ezel, voor
een henvaardering van z'n onvervangbare rol
gedurende de kerstperiode
Zalige kerst"

• I-a!
(ts)
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BREUGEL, RUBENS
EN DE ANDEREN

A

NTWERPEN was ontegensprekelijk „de" stad van de Renaissance en van het humanisme
Tot aan de val van Antwerpen
in 1585 had de 16de eeuw voor
Antwerpen vooral de betekenis
van haar grootste ekonomische
bloeiperiode Drukkerijen, Zijdeweverij, Majolica-aanmaak, suikerraffinaderijen, schildersateliers, ook de internationale handel over heel Europa en de vele financiële
instellingen vormden de basis daarvan

ALBRECHT
EN ISABELU\
Alle belangrijke Europese steden hadden
te Antwerpen een handelsvertegenwoordiging Het klimaat van gastvrijheid, breeddenkendheid en openheid trok tal van geleerden kunstenaars en humanisten met internationale faam aan Slechts samen met
Parijs en Venetië kon Antwerpen, tot in de
zestiger jaren van de zestiende eeuw, bogen op een inwonersaantal van 100 000
mensen Met 251 tipografen en boekdrukkers was Antwerpen op dit terrein en in
deze periode de leidinggevende Europese
stad
In 1578 konden de Spaanse troepen uit
de zuidelijke provincies onder aanvoenng
van Alexander Farnese, nog op het nippertje de uiteindelijke afsplitsing van het
Spaanse Keizerrijk verhinderen Na een beleg van een jaar, kapituleerde Antwerpen
(1585) De scheldehaven werd afgesloten
en Alexander Farnese verplichtte iedere veroverde stad haar kerken weer in orde te
brengen voor de praktizenng van het ortodokse rooms-katolieke geloof Alhoewel met
deze onherroepelijke val van Antwerpen de
grootse droom van de 'Verenigde Nederlanden' definitief voorbij was, werd de daarop
volgende herstelpenode van de godsdiensttwisten toch met die donkere penode in
onze geschiedenis, zoals zo lang en vaak
voorgehouden
Integendeel, de kontra-reformatie betekende voor Antwerpen hoe dan ook een
langzame heropbloei van kunst en kuituur
De schilderkunst bij voorbeeld werd verder
met grote middelen gesteund en bevorderd
door zowel de kerk als het Hof te Brussel
Veel IS in dit verband te danken aan het
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diplomatische en begnpvolie, belangstellende optreden van het stadhouderlijke paar,
de aartshertogen Albrecht van Oostenrijk
(1595-1621) en Isabella van Spanje (15981633) Tegenover Spanje wisten zij een gematigde politiek aan te houden Op kunstgebied verliezen de zustersteden Gent en
Brugge verder aan betekenis
Een ontegensprekelijk nieuw hoogtepunt
in de kunstontwikkeling werd de benoeming
van Pieter Paul Rubens tot hofschilder, in
1609 BIJ deze eervolle aanstelling werd
echter gestipuleerd, dat de schilder met aan
het Hof te Brussel moest verblijven, maar
verder in Antwerpen mocht wonen en werken Het IS algemeen geweten dat Rubens
in de periode 1628-29 verscheidene suksesvolle diplomatische zendingen zal leiden
voor de Spaanse kroon Deze officiële reizen naar diverse koninklijke hoven en koncentratiepunten van edelen en aristokraten
waren eveneens van uitzonderlijke beteke-

Zaterdag j.l. werd in Antwerpen
de tentoonstelling Van Breugel
tot Rubens, de Antwerpse schitderschool tussen 1550 en 1650
geopend.
Alleen reeds het samenbrengen
van een aantal merkwaardige
doeken van zoveel van onze grote meester in één tentoonstelling
roept nieuwgierigheid op.
Dirk Stappaerts ging voor WIJ
een kijkje nemen en bracht volgend verhaal mee.
ms voor de internationale bekendheid en
verspreiding van het oeuvre van Rubens
zelf

DE KUNSTSCENE
De kunst van de eerste helft van de 16de
eeuw te Antwerpen werd essentieel getekend en beïnvloed door de Italiaanse Renaissance, die door schilders als Quinten
Massys (1465/66-1530), Jan Gossaert (ca
1478-1533/36), Frans Floris (1516-1570) en
anderen verspreid werd De belangrijkste
kunstenaarspersoonlijkheid in deze penode,
was natuurlijk Pieter Breugel de oudere (ca
1525-1569) HIJ bezat immers de buitengewone gave om nieuwe beeldvoorstellingen
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te ontwikkelen, die van de grootste betekenis zullen blijken voor de kunstontwikkeling
in de latere zestiende en zelfs zeventiende
eeuw
In de zeventiende eeuw werd de Vlaamse
kunst als het ware geijkt door en gekoncentreerd in het Antwerpse trio Peter Paul Rubens (1577-1640), Anton Van Dyck (15991641) en Jacob Jordaens (1592-1678) Rubens was ongetwijfeld de grootste en belangrijkste van de drie, van wie trouwens de
verregaandste invloeden uitgingen op het
hele kunstscheppen van zijn tijd Rubens
blonk met alleen uit in de veelzijdigheid van
de door hem beheerste genres (historie,
portret, landschap, genre) maar ook als organisator-leider van het wellicht meest efficient georganiseerde en artistiek gespecialiseerde schildersatelier of -bedrijf aller tijden,
waarbij trouwens de publicitaire en kommerciële aspekten zeker nooit vergeten werden
Kortom, het was als het ware de konkretisering van die tipische Antwerpse geest
een goedlachse kombinatie van aangeboren zin voor schoonheid en kunst in barokke beleving en ekstase met een wakkere en
nuchtere zin voor handel en geldwaarde.

AAN TAFEL
Vooral sinds Rafaels beroemde fresko
(1518) in de tuinzaal van de Villa Farnesiana
(door talloze burijngravures over heel Europa bekend geworden) vond het tema van
het Godenmaal algemene ingang in de histoneschilderkunst Vooral in de Vlaamse
schilderkunst werd dit tema graag behandeld
Voorgesteld werden dan de goden met
hun geliefden aan een tafel, waar zij door
Apollo, Hermes en de nimfen op muziek en
wijn vergast worden Ondertussen spelen
putti met de wapens der goden
Dit ondenwerp was daarbij voor de schilders meestal een voonwendsel om erotische
scenes uit te beelden Ze konden meteen
hun bekwaamheid bewijzen in de naaktschildenng, alsook hun kennis van Italiaansrenaissancistische aansporingen en voorbeelden
Het meest tipische voorbeeld is hier wel
het Godenntaal (ca 1558/60, uit het Landesmuseum te Graz) van Frans Floris (Antwerpen 1516-1570 Antwerpen)

TENTOONSTELLING

Triomf van Bacchus door Frans Francken. Van triomf gesprolten.,
Een ander voorbeeld in dit genre, echter
vrijer geïnterpreteerd en op kabinetformaat
IS de Triomf van Bacchus (ca. 1616/18, Londen, Chaucer Fine Arts) door Frans Fran•cl<en II (Antwerpen 1581-1642 Antwerpen).
In dezelfde historie-sfeer is het beroemde
doek van Rubens, Lof en zijn dochters
(rond 1611, Schwerin, Staatliches Museum)
te situeren.
Tematisch gaat deze voorstelling terug op
een verhaal uit het Oude Testament.
De verdoemde steden Sodom en Gomorra moesten op goddelijk bevel volledig verwoest worden. Zo verlieten Lot, zijn vrouw
en hun dochters de brandende stad. Ze
verscholen zich in een grot. Niettegenstaande het goddelijke gebod om zeker met achterom te kijken, kon Lots vrouw haar
nieuwsgierigheid met bedwingen en werd
ze als straf in een zoutzuil veranderd. Daarop voerden zijn dochters de oude Lot dronken en sliepen met hem, omdat zij vreesden
dat de stedenbrand alle beschikbare mannen wel eens zou kunnen gedood hebben.
Onder Rubens artistieke regie ontstond
uit dit verhaal een hoogbarokke, grootfigurige kompositie met geraffineerde kolorietwerking en zinnelijke bekoring. Het oudtestamentische verhaal werd aldus omgewerkt
tot een pikante bacchanale scène. We bemerken hier de meesterlijke tegenstelling
tussen de donkere naaktheid van Lot en de
stralende helderheid van de vleselijke blonde dochter, wier kleed hij met verleidelijke

blik en met resultaat van de uitnodigende,
volle schouder venwijdert. Rubens toont hier
zijn kundigheid in de aanbreng der kleuren
en de uitdrukking van de lichamelijkheid, de
gebaren en de uitdrukkingen van zijn personages.
Letten we dan bovendien zeker nog op
de uitnodigend gepresenteerde zilveren
schaal uit de vroege zeventiende eeuw, precies in het midden van het doek.
Ook Anton Van Dyck, die door Rubens
zelf als één van zijn beste leerlingen werd
betiteld, bezat reeds op 19-jarige leeftijd een
eigen atelier, waarin ook historie-taferelen
tot stand kwamen. Zo o.a. De heilige Arrh
brosius en keizer Theodoslus (1619/20, London, National Gallery).
Het tema zelf ontleende Van Dyck aan
zijn leermeester. Opvallend in dit doek is de
bewegingskracht van de elkaar ontmoetende persoonlijkheden. Zowel het koloriet als
de gestiek van de kompositie bewijzen Van
Dycks kennis van de Italiaanse schilderkunst.
Typisch voor dit genre is weer Rubens,
met het oudste van zijn zelfportretten (ca.
1633/39, Wien, Kunsthistorisches Museum).
Men ziet Rubens hier als een tipische aristokraat van zijn tijd.
Hij staat hier blijkbaar toevallig, en passant, afgebeeld (in zijaanzicht en bij het
doodgewone moment van het aantrekken
van een handschoen), terwijl hij met wat

DE HISTORIESCHILDERING
De Italiaanse kunstteoretikus, schilder en architekt, Leon Battista Alberts
(1404-1472) verklaarde in 1436 het geschiedenistafereel (cf. Lat.: histona) als
de belangrijkste opgave voor iedere
schilder. Deze als het ware tot kunstdogma verklaarde stelling behield haar
rechtsgeldigheid binnen de Europese
schilderkunst gedurende eeuwen.
In Antwerpen is op het einde van de
zestiende eeuw een duidelijke scheiding waar te nemen tussen klein- en
grootformatige
historieschilderkunst,
ongetwijfeld veroorzaakt door de vooral
na 1585 versterkt optredende burgerlijke laag van verzamelaars en kopers van
kunst.
Daarbij ontwikkelde de figurenschildering van de 17de eeuw zich tot een
breed spektrum van voorstellingen met
psichologische effekten en hartstochten
van mensen en goden.
De temata worden meestal ontleend
aan de antieke literatuur (Ovidius, Plutarchus, Vergilius) en aan de bijbel.
Eigentijdse historische gebeurtenissen
werden gekoppeld aan antieke voorbeelden.

D>

29

WIJ - 25 DECEMBER 1992

TENTOONSTELLING

r

w

'M

1

1
1^M^^^^HH

L_ 1
^

Van Paulus Bril dit landschap met waterval, beïnvloed door zijn verblijf in Rome.

HET PORTRET
De Vlaamse traditie van het volledig
ontwikkelde privé-portret in de kunstproduktie, gaat terug tot in de eerste
decennia van de 15de eeuw (Jan Van
Eyck, e.a.). De ontdekking van de individuele persoon, als een essentieel kenmerk van het nieuwe denken, laat in de
loop van de Renaissance (16de eeuw)
dit kunstgenre enorm opbloeien.

afwezig-nadenkende, wat vermoeide blik,
de toeschouwer aankijkt Zijn aanhorigheid
bij de topklasse van de tïevolking wordt
slechts eventjes aangetoetst door de aanduiding van de degenknop.
Links, tegen de lijstrand bemerkt men een
zuil. Deze was een vast element in heersersportretten als simbool voor kordaatheid,
bestendigheid en duur.

Terwijl de landschapsschilderkunst
voor Pieter Bruegel (ca. 1525-1569) zich
meestal beperkte tot achtergrondvulling, minder of meer naturalistisch gedetailleerd, was het Pieter Bruegel zelf,
die de landschapsschilderkunst, vanaf
het midden der 16de eeuw haar eigenwaarde als kunstgenre gaf.
De zogenaamde wereldlandschappen, die tegelijkertijd heuvels, dalen,
stromen, bergen en de zee omvatten,
werden door bv. Gillis van Coninxloo (°
1544, Antwerpen) en vooral Paulus Bril
("1554, Antwerpen) heel wat beperkter
van uitzicht, maar heel wat realistischer
in de voorstelling.

Zelfportret van Rubens, afwezig-nadenkend...
(foto P. Van Den Abeele)

WIJ - 25 DECEMBER 1992

Tot onze belangrijkste landschapsschilders uit de beschouwde periode hoort alleszins Paulus Bril ("1544, Antwerpen) Sinds

LANDSCHAPSSCHILDERING

Terwijl in de 16de eeuw de portretkunst in Italië vooral door de Venetiaanse schilders vervolmaakt werd en internationaal allure verkreeg, was het tijdens de 17de eeuw vooral de Vlaamse
schilderkunst van Antwerpen, die door
haar portretkunst internationale erkenning wist af te dwingen.
Natuurlijk was het ook weer Rubens,
die hier de grote syntese tussen Noord
(Nederlanden) en Zuid (Italië) wist te
realiseren, in een tot dusver nog nooit
gekende artistieke uitdrukkingsvorm.
Rubens' in Italië geschoolde zin voor
kleur en de Vlaamse traditie om het
zichtbare op realistische wijze te vatten,
werkten samen in de kreatie van een
portrettipe, later door Van Dyck en Jordaans overgenomen. Bij Van Dyck leidde dit tot edele heersersportretten van
grote kleunge en vormelijke elegantie,
bij Jordaens tot een hoogbarok burgerportret met een spontane vastlegging
van levensechte uitdrukking, gebaren
en milieu.

Toegepast in dit portret onderstreept het
Rubens' zelfbewustzijn van zijn belang als
kunstenaar. Rubens heeft zich hier heel bewust afgebeeld als de niet aan bescheidenheid lijdende persoonlijkheid. Dit waardevolle doek straalt ontegensprekelijk houding en
presence uit.
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Tegen de tendens in van temaspecialisatie blijft ook hier de universeel begaafde Rubens de landschapsuitbeelding in de barokke Vlaamse kunst beïnvloeden.

TENTOONSTELLING

HET STILLEVEN
Pas in het begin van de achttiende
eeuw verschijnt dit begnp in de kunstliteratuur van de Noordelijke Nederlanden Onder de term stilleven verstond
men „dingen, die stillagen"
'Leven' had in de 17de eeuw ook
dikwijls de betekenis van model, stilleven kon dan betekenen 'model met
levenloze dingen of ook nog 'model
zonder ziel, als afbeelding van dingen'
Zuivere stillevenschildering kwam
reeds in de Oudheid voor In de loop
van de 17de eeuw ontwikkelde zich een
groot aantal stillevensgenres vruchten, bloemen-, jacht-, wild-, markt- en muziek-stillevens Met simbolen van de
vergankelijkheid (gedoofde kaarsen,
spiegels, klokken, gebroken vaatwerk,
boeken enz) ontwikkelde zich het Vanifas-stilleven

1582 verbleef hij te Rome, waar hij werkte
onder de invloed van Adam Elsheimer
(1578-1610) en Annibale Carracci (15601609) Zeer geliefd waren zijn kleinformatige
landschappen, zoals zijn Landschap met
waterval en de Vesta-tempel van Tivoli (ca
1600, Hannover, Niedersachsisches Landesmuseum, Gemaldegalene)
Bril ontwikkelde een landschapstipe, dat
belangrijk bleef tijdens de hele zeventiende
eeuw en dat trouwens de denkbeelden van
de Noordeuropeanen over het Zuiditaliaanse landschap beïnvloedde

Dorpsfeest van David Teniers de Jonge.

FRANS SNYDERS
Deze schilder (Antwerpen 1579-1657) kan
zeker gelden als het grote voorbeeld voor
onze stillevenschildenng Zijn groot doek
met vruchtenkorf vereent in zich eigenlijk
drie stillevens een jacht- een groente- en
een vruchten-stilleven
[>

DE GENRESCHILDERKUNST
Onder deze term verstaan we voorstellingen van het dagelijks leven, afbeeldingen „naer het leven'
Reeds gedurende de 16de eeuw
werd de Vlaamse schilderkunst gekenmerkt door erg realistische voorstellingen Denken we hier slechts aan de
uitbeeldingswijze van Pieter Bruegel de
Oudere (ca 1525-1569) en zijn navolgers
Een steeds maar rijker wordend burgerdom in de voorpoedige handelssteden verlangde anderzijds naar duidelijke afbeeldingen van hun specifieke leefwijze en gewoonten Dit alles betekende, dat dagelijkse, doodgewone onderwerpen een tema tot afbeelding konden
worden voor heel wat kunstenaars Het
opduiken van deze alledaagse scenes
in de schilderkunst, stuitte in de loop
van de 17de eeuw op verzet van de
officiële akademies, die meenden dat
daardoor het voorname dekorum, de
hoogstaande opdracht van de kunst in
het algemeen, van de schilderkunst in
het bijzonder, in feite geschaad werd
Zo werden stalinterieurs, herbergscenes, wachtlokalen, vismarkten, soldatenstukken, boerenfeesten, boerenstraffen, jaarmarkten, straattaferelen,
roofovervallen en dergelijke over het
algemeen maar meewarend bekeken '

Drie stillevens in é é n : jacht, groenten en vruchten, door Frans Snyders.
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De tafel met haar rood dekkleed is te
vergelijken met een toneel, waarop alles
zorgvuldig geënsceneerd wordt. Het is een
gewilde tegenstelling tussen levende en
dode natuur (de geschoten dieren) en de
voortbrengselen van de menselijke techniek
(de kop uit blauwwit porselein). De kleurrijk
geschilderde schoonheid staat als simbool
voor de veelzijdige verscheidenheid van het
leven, dat nochtans steeds bedreigd wordt.
Zo worden de vruchten in hun bestaan bedreigd door het vlugge eekhoorntje en de
dieren op hun beurt door de jagende mens.
Anderzijds zijn ook de menselijke fabrikaties
onderhevig aan breuk en vernietiging door
de tijd. In die zin is het tafereel van Snyders
zelfs te interpreteren als een l^an/tes-stilleven ('Sic transit gloria mundi').
Welk een hoogtepunt wist de Vlaamse schilderkunst precies te bereiken in deze wat
verguisde 'genre'-kunst ? Onder andere
door het schitterende werk van David Teniers de Jonge. Zo bij voorbeeld zijn Dorpsfeesf (Boerenfeest) uit 1651 (Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen),. als één
van de vele variaties op ditzelfde tema, aanknopend bij Pieter Bruegel de Oudere maar
anderzijds ook met invloed van Adriaen
Brouwer.
Eten, drinken, dans, muziek, gesprek, gevrij, vermoeidheid na de wijn; al deze levensechte ingrediënten zijn toneelmatig
voor de koelissen van twee hoerenhoven
uitgebeeld.
Er zijn de stillevensachtige arrangementen, zoals de bank met wijnkroes en het
witte kleed, het grote vat dienstdoend als
tafel en de als het ware toevallig over de
grond verstrooide gereedschappen. We letten ook op de diverse personengroepen
met hun respektief gedrag en beweging.
Alhoewel Teniers de belangrijkste genreschilder van zijn tijd was, voerde hij zelf een
voorname levensstijl. Hij kende grote welstand, werd hofschilder van aartshertog Albrecht in Brussel en verzorgde diens kunstverzameling.
Binnen de genrekunst werd hij de schepper van de afbeelding van binnenruimten uit
galerijen of kunstverzamelingen, bekend onder de naam kunsti^amer.
Het is werkelijk de eerste maal, dat met
zoveel wetenschappelijke akkuratesse zo'n
grote verzameling kunstwerken van de Antwerpse schildersschool uit die periode in
één prachtig afgerond geheel werd samengebracht. Deze unieke tentoonstelling is gewoon een openbaring: enerzijds een hernieuwde kennismaking met vertrouwde namen en gekende werken, maar anderzijds is
er zoveel nieuws en onbekends te ontdekken, steeds van dezelfde hoogstaande kwaliteit. Dit is een betekenisvolle voorproef van
Antwerpen als kulturele hoofdstad van Europa.
Dirk Stappaerts
- Van Breugel tot Rubens. De Antwerpse schilderstad tussen 1550 en 1650. Tot 7 maart 1993
in tiet Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
te Antwerpen (Leopold de Waelplaats).
Dagelijks van 10 tot 17u. Ma. gesloten.
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Tijdens de openingsplechtigheid van
de prestigieuze tentoonstelling Van Brueghel tot Rubens presteerde dr. Ekkehard
Mal, de konservator van het Keulse Wallraf-Richartz-Museum, die mede aan de
basis van dit eerbetoon aan de Vlaamse,
in casu Antwerpse kunst, uit de 16de17de eeuw lag en die de tentoonstelling
reeds te Keulen bracht, het om het eminente publiek van hoogwaardigheidsbekleders en belangstellenden regelrecht te
beledigen door het houden van een rede
uitsluitend in het Frans I
Van een intellektuele kunsthistorikus uit
het Rijnland, amper enkele tientallen kilometers van Vlaanderen, kan dit echt tellen! Een rede in het Duits zou zeker
aanvaard geweest zijn; een gedeelte in
het Nederlands (toch niet zo moeilijk voor
een Duitser!) zou nog simpatieker geweest zijn.
Dr. Mai verstaat zelfs Nederlands, vermits hij alle voorbereidende werkvergaderingen te Antwerpen in het Nederlands
kon volgen.
Hem ter plaatse gevraagd, verklaarde
dr. Mai zo in opdracht gehandeld te
hebben. Het is dan des te ergerlijker dat
de Vlaamse konservator van het Museum
voor Schone Kunsten van Antwerpen, dr.
Lydia Schoonbaert, niet de automatische
refleks heeft gehad haar gastspreker onverwijld en voorafgaandelijk op deze gevoeligheid te wijzen. Andermaal een erge
nalatigheid!
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U\NDSCHAP
MET „HERTEN"
Wanneer houden in dit kunsthuis te
Antwerpen trouwens eens de tweetalige
(N.-F.) perskonferenties op? Het betreft
hier trouwens identiek dezelfde teksten,
die bovendien nog in slecht gesproken
Frans worden afgedreund!
Is het zo moeilijk om voor anderstalige
joernalisten een geschreven tekst ter beschikking te stellen, en..., dan ook in het
Duits en het Engels aub.!
De eveneens tweetalige (N.-F.) tekstbordjes bij de schilderijen zijn in deze
vorm ook achterhaald en konservatiefnegentiende-eeuws.
Overal in het buitenland is het al lang de
gewoonte hiervoor de eigen taal eerst te
hanteren en dan als tweede taal het
Engels te gebruiken!
Indien trouwens de titel van een prachtwerkje van Paulus Bril (Nr. 111, olie op
koper en in Duits privé-bezit) nl. Felsenlandschaft mit Mirten (herders) in het
Nederlands vertaald wordt als Rotslandschap met herten, dan wordt het echt wel
gortig! Ook in de katalogus wordt deze
zware fout overgenomen!
Jammer toch, dat we deze opmerkingen moeten maken!

BOEKEN

IEDEREEN WEET TOCH WAT
CHEMOLUMINESCENTIE*IS?
,, Cultuur is meer dan kur)st alleen. Het is de
totale levensstijl van een samenleving: alles
wat de mensen in die samenleving kenmerkt,
hun gewoonten en rituelen, hun kennis en
hun techniek, hun materiële vormgeving en
hun economisch leven."
Vertrekkende vanuit deze omschrijving van
het begrip „kuituur" wil Hef Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene
ontwikkeling een Inventaris geven van wat tot
de Nederlandse kuituur behoort en wat ledere Nederlander - het boek is In de eerste
plaats gericht op Noord-Nederland - met
een behoorlijke ontwikkeling eigenlijk zou
moeten weten.
Het pas verschenen Cultureel Woordenboek Is de geheel nieuw opgezette en uitgewerkte Nederlandse tegenhanger van „The
Dictionary of Cultural Literacy. What Every
American Needs to Know." De Nederlandse
editie, die in tegenstelling tot de Amerikaanse
door meer dan vijftig medewerkers werd
geschreven, staat onder redaktle van prof. dr.
G. A. Kohnstamm en dr. H. C. Cassee.

FEITENKENNIS

~

Het Cultureel Woordenboek rangschikt
naar zo'n veertig kennisgebieden, in ruim
6.400 korte, heldere en van trefwoorden voorziene artikeltjes die feiten, begrippen, namen,
stromingen, gebeurtenissen, regels en gezegden die tot de Nederlandse gemeenschappelijke kuituur behoren. Taal, techniek,
wetenschap, kunsten, recht en wet, politiek,
godsdienst, filosofie, geschiedenis, literatuur,
mitologie, geneeskunst...alles In één band
samengebracht I
Dit werk is een poging tot herwaardering
van de ,,feitenkennis". De in het boek opgenomen wetenswaardigheden zijn een opsomming van zowat alles wat je moet weten
om als „ontwikkeld persoon" door te gaan.
Nu horen we u al vragen wat precies het
verschil is met een andere algemene encyclopedie of een woordenboek? De auteurs
zeggen dat in dit boek „een belangrijk deel
van de Nederlandse cultuur in brede zin
onder woorden gebracht (is); de voortgezette kennis. Zoveel mogelijk is vermeden de
alledaagse basiskennis op te nemen, datgene wat vrijwel iedereen in het dagelijks leven
aan kennis komt aanwaaien. De meest frequente woorden uit onze taal, en die woorden
die men al op jonge leeftijd leert, zijn niet als
trefwoorden in dit boek opgenomen. Voor
deze culturele onderlaag, de basis van onze
kennis, ons begrip en daarmee onze beschaving, moet men een gewoon woordenboek of
een algemene encyclopedie raadplegen (...)

wmm

KULTUURDKNST
W.G.
Kuituur is meer dan kunst alleen. Het Is de optelsom van alles wat de
samenleving kenmerkt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat in een „Kultureel
Woordenboek" alles is opgenomen, soms moeten er grenzen getrokken
worden...
(foto R. Szommer)
wie zich wil beperken tot één band moet nu
eenmaal selectief te werk gaan. Aan de
andere kant hebben zij (de samenstellers van
het boek) geprobeerd de hogere kennis van
onze cultuur bulten te sluiten, dat wat beroepsbeoefenaars van hun beroep en specialisten van hun vak moeten weten. Het tussengebied van de voortgezette kennis, de culturele middenlaag, is ook te omschrijven als
datgene wat tot de algemene ontwikkeling
behoort."
Dat de grens tussen basiskennis, voortgezette kennis en gespecialiseerde kennis niet
altijd duidelijk is ligt voor de hand. Bij gebrek
aan objektieve kriteria volgden alle medewerkers dan maar hun intuïtie. De samenstellers
zijn er zich wel van bewust dat u hierdoor, in
beperkte mate, bepaalde trefwoorden tevergeefs zult zoeken.

NEDER^NDS

~

We zegden daarnet al dat de samenstellers
van het boek zich in de eerste plaats nchten
tot Noord-Nederlanders. Blijft de Vlaming dan
op z'n honger zitten? Dit is een Nederlands
boek, geschreven door en voor Nederlanders. Buitenlanders zullen vinden dat de
informatie in veel hoofdstukken, (...), uitsluitend van lokaal en nationaal belang is. Dat
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vonden wij ook bij het bestuderen van de
betreffende hoofdstukken in de Amenkaanse
en Zweedse versies van dat boek. Hoe internationaal IS dat domein van algemene ontwikkeling eigenlijk?" Die vraag kunnen de
samenstellers van het boek met beantwoorden, maar ze schatten toch dat de gemiddelde met-Nederlander toch nog heel wat uit het
boek kan opsteken.
Het Cultureel Woordenboek is uitgegeven
onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het
ware misschien met slecht dat ook eens een
Vlaamse bewerking van de encyclopedie het
daglicht zag, al dan niet met de medewerking
van één of andere akademie.

BLUFBOEK?
Maar kom, voorlopig behelpen we ons wel
met de Nederlandse uitgave. Het Cultureel
Woordenboek is kompakt en dus vrij makkelijk hanteerbaar. Dit werk is mooi maar niet
overbodig luksueus uitgegeven, het is sober
geïllustreerd. Het kan als sistematische encyclopedie worden aangewend in elke klas, of
eerder door elke leraar of ouder die geen
lastige vragen wenst te ontwijken, op elke
redaktie, in elke biblioteek...kortom een band
O
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vol „weetjes" die ook als geheugensteun kan
dienen of de verloren gewaande kennis terug
kan opfrissen. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat ook elke doorwinterde kwisser er
gretig gebruik van kan maken.
De weetjes kunnen in de samenhang van
een hoofdstuk onderling verbonden raken,
onder andere door ekspliciete kruisverwijzingen die telkens met pijltjes zijn aangegeven.
Want het verschil tussen een gewone alfabetische en een sistematische encyclopedie is
er ook in gelegen dat de hoofdstuksgewijze
indeling orde en samenhang teweegbrengt in
het brein van de gebruiker.
De auteurs waarschuwen er wel voor dat
dit geen „blufboek" is. Wie dit boek wil van
buiten leren om de wijsneus uit te hangen
moet oppassen: „Tegen de tijd dat heel veel
mensen het gelezen hebben, wordt de bluffer
waarschijnlijk herkend aan zijn woordkeus en
aan het feit dat hij al na ongeveer veertig
woorden is uitgeproken", aldus de samenstellers.
ts
*chemoluminescentie Emissie van -^ licht
als gevolg van een -^ chemische reactie, bijv.
de enzymatische reactie (z/e enzymen) in een
vuurvlieg. (uit Het Cultureel Woordenboek,
biz. 244)

- Het Kultureel Woordetwek. Encyclopedie van
de algemene ontwikkeling. Red. G.A. Kohnstamm en H.C. Cassee. Ultg. Anthos, Baarn,
1992, 646 bIz, 1599 fr.

BALANS VAN DE EEUW IN
MINDER DAN 500 BLADZIJDEN
U bent op zoek naar het ultieme kerstkado,
en bent bereid daar tot 2.000 frank (of wanneer u wat zoekt 1695 fr.) voor neer te tellen ?
Dan willen we u doen opmerken dat uitgeverij
Harenberg dit najaar met De Balans van de
20ste eeuw uitpakt. Een boek dat het ongetwijfeld goed zal doen onder de Vlaamse
kerstbomen. Mooie prentjes, korte artikeltjes,
samengebalde feiten en opinies. De balans
van de twintigste eeuw in welgeteld 455
bladzijden (registers niet inbegrepen). Een
luksueus uitgegeven boek, rode omslag met
gouden letters. Maar toch geen aanrader
voor wie meer wil dan oppen/lakkige informatie.
Het is al vreemd dat een uitgeverij zo'n
balans van de eeuw op de markt brengt als er
nog zeven jaren te gaan zijn. In het voorwoord antwoordt de redaktie op deze vraag
door te stellen dat we eigenlijk al de 21ste
eeuw binnengestapt zijn, omdat de geschiedenis een wending genomen heeft waarmee
niemand rekening had gehouden en waarop
we niet waren voorbereid. We vermoeden dat
de auteurs de val van de Berlijnse muur
bedoelen, en de ondergang van het kommunisme. Er wordt wel een nieuwe editie aangekondigd wanneer de 2Gste eeuw ten einde
zal zijn, en dan zal men zich afvragen wat de
mensheid in het laatste decennium daadwerkelijk heeft bereikt en wat zij heeft verzuimd.
Na het doorbladeren van het boek hebben
we de indruk dat de samenstellers de klemtoon gelegd hebben op de naoorlogse periode. Een blik op de inhoudstafel leert dat men
de balans opgemaakt heeft van een ontzettend ruim veld van onderwerpen en tema's.
Een greep: politieke sistemen, dagelijks leven, arbeid en vrije tijd, vorming, wetenschap, geneeskunde, ekonomie, verkeer,
energie, milieu, media, kunst en kuituur,
sport,... Deze grote tema's worden dan onderverdeeld in d^eltema's. Er wordt ook in
een zeventigtal bladzijden een overzicht gegeven van de gebeurtenissen in de verschillende staten en regio's van de wereld. Heel
het Nabije Oosten bvb. wordt in nauwelijks
twee bladzijden uitgekamd.
Dat geldt trouwens voor de meeste onderwerpen die in het boek behandeld worden.
Het is spijtig dat in het begin van het boek
geen inleiding of gebruiksaanwijzing is opgenomen. Dat had toch nuttig kunnen zijn. Elk
tema krijgt zo'n twee bladzijden toegemeten.
Laat ons het voorbeeld nemen van Persoonlijkheden. In een algemeen artikeltje wordt de
balans van het tema opgemaakt. Enkele
kleinere artikeltjes geven meer toelichting, en
in enkele jaartallen onderaan worden belangrijke mijlpalen omschreven. In twee tot drie
volzinnen worden de positieve en de negatieve ontwikkelingen betreffende het tema sa-

WIJ - 25 DECEMBER 1992

34

/-;
De val van de Berlijnse Muur en van
het kommunisme vormden een historische wending waar we niet op voorbereid waren.
mengevat. Onder negatief voor „persoonlijkheden" lezen we bvb. dat mensen zich nog
steeds laten leiden door charismatische persoonlijkheden die hun uitstraling misbruiken
voor een diktatoriale machtsuitoefening. Anderzijds wordt het positief genoemd dat de
bevolking militaire leiders en hun daden niet
langer kritiekloos volgt 't Is maar hoe je 't
bekijkt...
Inhoudelijke detailkritiek leveren op deze
Balans is onbegonnen werk, en bovendien
een beetje oneerlijk, omdat de auteurs natuurlijk zeer strenge selekties moesten maken over wat ze behandelen en wat niet.
Onder de titel „persoonlijkheden" kan men
zich bvb. al onmiddellijk de vraag stellen
waarom Gandhi we\, en ML King niet gerangschikt werd bij „charismatische persoonlijkheden", of de ontdekkers van de transistorradio en een pionier in de ontwikkeling van de
televisie echt bij de „geniale uitvinders" horen, etc. Wie meer wil weten over de deeltema's, IS natuurlijk beter af in meer gespecializeerde publikaties.
Een overvloed aan kaartjes, grafieken en
mooie foto's maakt de Balans wel zeer aantrekkelijk. En dat is voor veel mensen in deze
kado-tijd natuurlijk het belangrijkst.
(Pdj)
- De balans van de 20ste eeuw. Ultg. Harenberg,
Brussel, 1992, 479 biz, 1995 fr.

BOEKEN

ANDERS IS NIET GEK
Onlangs verscheen het boek Anders is niet
gek van Marita De Sterck. In het bestek van
154 bladzijden voert ze de lezer mee naar een
resem verre kuituren verspreid over heel
onze wereldbol.
De auteur is bijzonder goed geplaatst om
een boek aan dit ondenwerp te wijden. Marita
De Sterck studeerde niet alleen Filosofie en
Kommunikatiewetenschappen maar ook Antropologie.
Zelf woonde ze o.a. bij de Dogon in Mali,
de Toradja's op Sulawezi, de Papoea's uit de
streek van Goroka en de Nubiërs in ZuidEgypte. Ze verzamelde ook foto's en tekstmateriaal in Bali en Zuid-Yucatan (Mexiko).
Als vrouw interesseert haar vooral de plaats
van meisjes en vrouwen in onze kuituur en in
andere kuituren. Ook de rol van kinderen in
bepaalde kuituren boeit haar erg. Toch besliste ze om geen voltijdse antropoloog te
worden. Ze koos voor een „vaste baan" als
boekrecensente o.a. voor De Standaard en
De Wereldmorgen, het maandblad van het
Nationale Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS).

Als recensente volgt zij vooral jeugdliteratuur en hoe kan het anders de Derde Wereldliteratuur in de brede zin van het woord.
Ze schreef Anders is niet gel< dan ook op
de maat van 14-15 jarigen. Maar ook volwassenen zullen veel plezier beleven aan de
lektuur van dit boek dat erg didaktisch opgevat werd.
Achteraan het boek staat een nuttig lijstje
van musea in de Benelux die zich met vreemde kuituren bezig houden en vreemde kunsten gebruiksvoorwerpen ten toon stellen. Erg
handig is de begrippenverklaring in de marge
van de bladzijden waardoor één of andere
niet alledaagse term op een korte en bondige
wijze duidelijk wordt.
Enkele voorbeelden: „Antropologen: bestuderen de ideeën en gebruiken van mensengroepen. Subcultuur: een groep binnen
een grotere cultuurgroep die haar eigen regels heeft die afwijken van de heersende
regels binnen de hele cultuurgroep, maar
neemt ook altijd dingen over."
Bondig maar toch vrij volledig. Zo zouden
we dit boek kunnen beoordelen, het telt

negen hoofdstukken die haast alle aspekten
van de kuituren bestrijken; het gezin, overleven, magie, het denken over de wereld, het
roeien hier en elders enz. Marita De Sterck
trekt ten gepaste tijde ook de vergelijking met
onze westerse kuituur. Ze toont duidelijk aan
waar er parallellen zijn en waar met. De layout van het boek is sober en goed verzorgd.
De afgedrukte foto's zijn met louter versierselen maar voegen een ekstra dimensie aan de
tekst toe.
Tot slot nog een woordje over het taalgebruik. Wij kunnen ons niet herinneren wanneer wij voor het laatst een boek lazen dat
een zo eenvoudig, helder, akkuraat taalgebruik hanteerde. En dit evenwel zonder dat
het vervelend of saai overkomt bij de lezer.
Voor wie belang stelt in het onderwerp een
niet te missen werkstuk op de boekenplank
en een uitstekende kennismaking met andere kuituren voor jong-volwassenen.
Peter Desmet
- Anders Is niet gek. Marita De Sterck. Ultg.
NCOS, Brussel/Altlora, Averbode-Apeldoorn.
625 fr.

GRATIS BROCHURE VOOR WIJ-LEZERS

GEEN BEHOUD
ZONDER ONDERHOUD

Na zijn beleidsverklanng voor een
Vlaams Monumenten- en Landschapsbeleid heeft minister Johan Sauwens onder
de titel Geen behoud zonder onderhoud I
nu ook een praktische handleiding voor
het onderhouden van monumenten laten
uitgeven.
De brochure (20blz.) behandelt onderwerpen als de aantasting van de materialen, het voorkomen van aftakeling door
de elementen en andere kwalen; alles
samengevat in 10 aandachtspunten.
Vervolgens komt de onderderhoudsplicht in de wetgeving aan bod, de onderhoudspremie en hoe deze verwerven, het
monumentenonderhoud en de belastin-

gen, en tenslotte de h/lonumentenwacht
in Vlaanderen. De laatste bladzijden zijn
voorbehouden aan de wetgeving voor het
toekennen van onderhoudspremies.
Deze nuttige en bovendien fraai uitge-
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geven brochure kan (gratis) schriftelijk
aangevraagd worden op de redaktie van
WIJ, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel.
Een gele briefkaart volstaat, fax
(02/217.35.10) kan ook.
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ZIJ VERZAMELDE
LITERAIRE PRIJZEN

ONTDEK HET
MOOISTE VAN DE
VOERSTREEK
In de reeks Bouwen door de eeuwen
heen in Vlaanderen verscheen onlangs
het deel over het kanton Voeren. De
reeks is ondertussen een monumentale
verzameling van 28 kanjers van boeken
geworden waarin al de merkwaardige
gebouwen per provincie, per arrondissement en nu ook per kanton worden
vermeld en beschreven. De jongste telg
is nu het geliefde kanton Voeren.
Het is opnieuw een prachtige uitgave
geworden waarin honderden gebouwen van de 6 Voerense dorpen bouwtechnisch en kunsthistorisch worden
beschreven en gesitueerd. Het biezondere aan de reeks zijn de talrijke illustraties zodat de zoeker de aangehaalde
plekjes en huizen met huisnummer en
al de visu met de teksten kan vergelijken. Dit is inderdaad een nooit geziene
en onmisbare dokumentatiebron voor
iedereen die van de Voerstreek houdt
en deze wil (her)ontdekken.
Johan Sauwens leidt het werk in, het
telt 336 biz. en meer dan 500 illustraties
in zwart-witen in kleur, kaarten, plannen
en schetsen.
Er zijn op dit ogenblik reeds 28 van
dergelijke boeken over Vlaanderen beschikbaar, een hele biblioteek dus. Zij
zijn in hun geheel of gedeeltelijk bij
uitgever Brepols, Steenweg op Tielen
68, 2300 Turnhout, nog steeds verkrijgbaar.

De Franstalige essayiste en toneelschrijfster, Suzanne Lilar, is op 11 december 1992
overleden. Zij was 91 jaar. Lilar was lid van de
Koninklijke Akademie voor Franse Taal- en
Letterkunde.
Zij werd op 21 nnei 1901 in Gent geboren,
studeerde Rechten aan de plaatselijke universiteit en was jaren aktief als advokate. Ze
was de echtgenote van gewezen minister van
Justitie Lilar en is de moeder van haar bekende dochter, Frangoise Mallet-Johs, die in
1970 lid werd van de Académie Goncourt en
sindsdien als een Franse schrijfster wordt
beschouwd.
Suzanne verwierf kort na de tweede wereldoorlog bekendheid met haar toneelstuk
LeBurladordaX in 1946 in het Parijse St.Georges werd opgevoerd; Tous les chemins mènent au del en Le rol lépreux.
In 1952 publiceerde ze Histolre du theatre
beige contemporain.
In 1954 publiceerde ze Le Journal d'analogiste de Prix Saintbeuve, één van de belang-
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rijkste onderscheidingen voor Franse literatuur. Twee jaar later werd ze lid van de
L'Académie de langue et de literature frangaise. In 1963 kreeg ze de prijs Yves Delacrois
voor Le Couple. Enkele jaren nadien publiceerde ze De Sartre et de l'amour.
Eén van haar bekendste werken was Le
malentendu du deuxième sexe, een in 1969
uitgegeven antwoord van Lilar op het twintig
jaar eerder verschenen Le deuxième sexe
van Simone de Beauvoir. Het viel bij vele
feministen met in goede aarde.
Andere literaire onderscheidingen die Lilar
kreeg zijn onder meer de Prix Saint-Simon,
de literaire prijs Kanada-België, de vijfjaarlijkse grote prijs voor kritiek en essay in de
periode 1966-70 en de Europaliaprijs 1980.
Merkwaardig is wel dat deze Gentse frankofone op het einde van haar lang leven
alleen nog Nederlands wilde praten, alsof ze
een en ander wou goedmaken tegenover
Vlaanderen...
Hilda Uytterhoeven
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- Bouwen door de eeuwen heen. Kanton
Voeren. Frieda Schlusmans(red.) Ultg. Brepols 336 bIz. 1.395 fr.

SPORT

DE STRIJD
IS NIET GESTREDEN
ALFWEG de kompetitie lieeft
Anderleclit ,,in de cijfers" de
verwachtingen ingelost, Standard l<an opnieuw een topploeg
in het veld brengen. Waregem,
RWDM en Charleroi kunnen om
uiteenlopende redenen aanspraak maken op de eretitel
van „(aangename) verrassing
van het seizoen". Antwerp heeft
niets van zijn bluf maar veel van
zijn sportieve scherpte ingeboet. Club Brugge en AA Gent werden normaliter een stuk
sterker verwacht. De buitenlanders voeren
in groten getale de doelschutterslijst aan en
de bij Anderlecht door de Mos ondergewaardeerde jonge Zweed Per Zetterberg
blijkt de bekwaamste spelmaker van de eerste klasse en de motor van Sporting Charleroi te zijn...

kandideren. Hij heeft met zijn originele en
ideeënrijke speelstijl Sporting Charleroi naar
een hoger niveau getild. Die klub bezit nog
andere waarborgen voor een betere toekomst.
De jonge Suray straalt zoveel kracht en
macht uit dat Anderlecht in het tussenseizoen vermoedelijk met zakken vol goudstukken aan de deur zal staan. Daarnaast is
er natuurlijk ook trainer Waseige. De ernstige Luikenaar is een vakman „buiten kategorie". Hij kan overal „resultaten" behalen.
Toch vermoeden we dat de Europese druiven ook voor Sporting Charleroi nog te zuur
zullen blijken te zijn...

DONKERE W O L K E F

De voetbaikompetitle is halfweg.
Anderlecht neemt de bocht met
vier punten voorsprong op Standard. De anderen volgen op minstens negen punten. Onderin
schijnt SK Lommet al veroordeeld tot degradatie. Ook Lokeren, Boom en Germinal Ekeren
wacht een moeili|ke terugronde.
Welke vaststellingen dringen
zich halfweg de voetbalmaraton
op ?

H

Het is veel om te onthouden maar we
hebben nog niet alles gezegd: ondanks er
meer wordt geskoord dan in het verleden
blijft de publieke belangstelling verder teruglopen. Het is niet de enige hipoteek die op
ons topvoetbal weegt. Vroeg of laat zal de
ekonomische krisis zich laten gevoelen in
de loges en de business seats en over het
op springen staande transfersisteem zwijgen we maar liever.
Waregem hebben we in deze kolommen
al gegeven wat het toekwam. Over RWDM
en Charleroi hebben we altijd angstvallig
gezwegen. De beperkte herleving van Molenbeek kan niet onmiddellijk worden verklaard. De klub leeft bescheiden en onopvallend in de schaduw van de machtige
buur die niet ophoudt zichzelf lof toe te
zwaaien met zijn organisatie en infrastruktur(en). Molenbeek telt een aantal beproefde
en bekwame voetballers die hun eigen gaven en gebreken kennen zonder dat hun
professionele ambitie daaronder lijdt. Toch
zijn twee buitenlanders ook hier dragende
figuren. Lörincz en Van Ankeren. Daarnaast
kan Molenbeek, terugvallen op beproefde
routiniers: Vandersmissen, Vercauteren en
zelfs mannetjesputter Dirk De Vriese.
We geloven niet dat RWDM in aanmerking zal komen voor een Europees tikket
maar de klub zal voor het eerst in vele jaren
geen degradatiezorgen kennen.
Charleroi is natuurlijk een ander geval.
Per Zetterberg bezit voldoende talent om
ooit voor de Gouden Schoen te kunnen

Club Brugge zal zich zeker nog losmaken
uit het groepje achtervolgers en in Gent
zullen de interne moeilijkheden toch vroeg
of laat worden opgelost.

INVESTMIJ
Rond KV Mechelen is het stil geworden.
De ploeg van Fi Van Hoof heeft op de
rechthoek al enkele fikse klappen moeten
inkasseren. Het dubbele verlies tegen Beveren zal pijn hebben gedaan. Desondanks
wordt het voor Malinwa een vreugdevolle
Kerst. De klub is in de voorbije dagen eigenaar geworden van nagenoeg al haar binnenlandse spelers. Met John Cordier kon
een overeenkomst worden afgesloten die
het voortbestaan van de vereniging in de
hoogste klasse waarborgt. De nieuwe voorzitter sprak met enige gerechtvaardigde
trots over „de transfer van het jaar". Dat kan
overdreven klinken maar wie de voorgeschiedenis kent zal hem zeker niet durven
tegenspreken. KV Mechelen heeft sinds vorige week opnieuw ,,een toekomst". Met
geduld en vakbekwaamheid kan de klub in
de toekomst uitgroeien tot een solide subtopper.
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Edwin Van Ankeren: één van de twee
buitenlandse dragende figuren van
RWDIVI.
(foto vuM)
Het wedervaren van KV Mechelen heeft
de problematiek rond de Investmij weer
scherp gesteld. In Waregem bijvoorbeeld
willen de nieuwe bazen niet langer dat de
spelers geen eigendom zijn van de klub. In
Genk - het plaatselijke Racing droomt al
lang luidop van de subtop maar geraakte
nog nooit weg uit de onderste regionen werd in november een machtswisseling
doorgevoerd die tot doei heeft de klub in de
zakenwereld scherper te profileren. De
sport- en klubmensen dreigen bij Racing
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SPORT
zeldzamer dan ooit te worden. Maar het
heet dat het allemaal goed komt: de trainer
moet zorgen dat er goals worden gefabriceerd dan kan ik voetbal als verkoopsprodukt beter aan de man brengen, stelt de
nieuwe algemene direkteur. Van dergelijke
vernieuwende inzichten dient akte genomen,

OP ZOEK
NAAR EEN TOEKOMST

In Limburg grijpen er in en rond de voetbalstadions geregeld paleisrevoluties plaats.
Het arme Sint-Truiden, de eeuwige speelbal
van de burgemeester en zijn vrienden,
kreunt onderin de tweede klasse. Martin
Lippens, jarenlang door hef geld en de
sportieve weelde verwend, weet niet in welk
wespennest hij zijn Brussels hoofd heeft
gestoken... We geloven nooit dat hij het
lang zal kunnen uithouden.

VAGEVUUR...
In die tweede klasse troont Seraing inmiddels boven de konkurrentie. De derde Luikse klub werkt aan haar terugkeer naar de
topklasse. Met veel jong en buitenlands talent en met geld van de Brusselse ondernemer Blaton. Vanzelfsprekend is ook Georges Heylens, nooit voor een gat te vangen,
van de partij. Seraing zou een „natuurlijk"
potentieel bezitten. Veel jeugdspelers en
voldoende supporters om naast Standard
en Club Luik in de hoogste reeks op termijn
te kunnen overleven. Het is niet de eerste
keer dat dit geloof wordt verkondigd. Toch
schijnt de basis breder dan in het verleden.
Al was het maar omdat de plaatselijke politici (voorgoed ?) naar de achtergrond werden
verdrongen. Daar kunnen ze inderdaad minder kwaad doen...

EN HEL
Seraing schijnt de titelstrijd tegen Beerschot inmiddels al gewonnen te hebben. De
Mannekens, die nog niet helemaal uit hun
financiële problemen zijn geraakt, lieten de
jongste weken steken vallen. Voor Beerschot zal het vermoedelijk via de eindronde
moeten gebeuren.
De tweede klasse wordt anders een almaar groter probleem. Het „vagevuur" van
destijds zakt alsmaar verder richting ,,hel".
Weinig of geen toeschouwers en weinig of
geen perspektieven op een toekomstig en
duurzaam verblijf in de hoogste klasse. De
afstand wordt nog elk jaar groter. Sportief,
financieel en kommercieel. Lommei en
Boom kunnen het hun vroegere tegenstanders, in afwachting van het nakende terugzien, vertellen. Voeg daar nog bij dat de
terugdringing van het aantal eerste klasse
ploegen niet eeuwig zal kunnen worden uitgesteld en u begrijpt dat het vertelseltje
voor almaar minder klubs een happy end
zal krijgen. Voorlopig schijnt enkel Seraing
gewapend om in de eerste afdeling echt te
mogen en te kunnen meespelen.
Flandrien
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Pontoni fietste in Overijse de tegenstand op een hoopje.
Helemaal gerust zijn ze er niet in, de
veldrijders. Hun sport ligt onder vuur. De
Internationale Wielerunie, gedomineerd door
de wetten van de kommercie en de verzuchtingen van de televisiestations, stelt zich vragen. Hem Verbruggen heeft langs zijn landgenoot Van Gerwen om op sanering aangedrongen. Sanering is een vlag die vele ladingen dekt. Naargelang de omstandigheden,
naargelang de onderliggende bedoelingen.
De Superprestige zou geleidelijk aan, alhoewel liever vandaag dan morgen, plaats
moeten maken voor een alternatieve wereldof Europabeker want ploeteren in de modder
is vooral een Europese aangelegenheid. Op
andere kontinenten hebben de mountainbikers de slag om de volksgunst gewonnen en
die ontwikkeling kan niet meer worden teruggedraaid.
Om het veldrijden nieuw leven in te blazen
lanceerde men reeds de idee van stadionkrossen. Die zouden voor de toeschouwers
overzichtelijk verlopen en vooral de produktiekosten van de televisie spektakulair drukken. Alhoewel dit laatste er met met zoveel
woorden werd aan toegevoegd.

NIEUWE HOOP
We hebben dus nog met alles meegemaakt. Eric De Vlaeminck, de nationale
crosscoach, houdt zich voorlopig met andere
problemen bezig. Hij zoekt vruchteloos naar
zijn eigen opvolger(s). Jongeren melden zich
en... verdwijnen dan voor langere of kortere
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(foto VUM)

tijd op het achterplan. Om uiteenlopende
redenen. Van kritiek blijft Eric met gespaard.
Inzender Liboton meent luidop vraagtekens
te moeten zetten achter de beleidslijnen van
de bondstrainer. Wat De Vlaeminck zelf „nerveus" maakt.
Een echt Belgische, of beter nog Vlaamse,
toestand.
We kunnen nochtans kort zijn. Toptalenten
worden niet op bevel geproduceerd. Zij melden zich spontaan. Soms staan ze met drie
tegelijk op de stoep, soms moet men jarenlang (wanhopig) wachten. Dany De Bie is een
ex-wereldkampioen, een ex-Superprestigewinnaar, een nationaal kampioen zonder uitstraling, zonder charisma. Hij beroert de
massa niet. Hij wordt in het beste geval
„bekeken". De man beseft dat zelf.
Nationaal dreigt voor onze veldrijders de
verdrukking. Ons land blijft wel een bakermat
voor veldrijders maar dan eerder omwille van
de organisatoren dan omwille van de veldrijders zelf... Dat bleek vorige zondag nog in
Overijse.
Pontoni en Frischknecht beheersten de
koers van start tot aankomst. De jonge Italiaan en de Zwitser waren een klasse apart.
Ze ondervonden weinig weerstand. Ze hoefden nooit om te kijken. Natuurlijk was ook
deze keer een jonge landgenoot verdienstelijk. De nieuwste hoop in bange dagen. Zelf
kunnen we nog wel enig geduld uitoefenen
maar Ene De Vlaeminck heeft misschien wel
recht op meer steun en begrip. De man staat
figuurlijk tot aan zijn knieën in de modder. Hij
kan de zon niet laten schijnen in nachtelijk
duister...

SPORT

DE GLADIATOREN VAN DE SPORT
De Zeger van Hee-zaal van De Valk te
Leuven liep bomvol op 17 december '92 met
een heterogene groep belangstellenden „in
de ban van de sportmafia" (zie WIJ 18 dec.
j.l.). Rektor Roger Dillemans leidde prof. Blanpains jongste boek De Gladiatoren van de
Sport in. Meer dan 30 jaar volgt Blanpain In
ons land het sportgebeuren op de voet. De
rektor prees de kritische ingesteldheid van
zijn professoren inzonderheid van het Instituut voor Arbeidsrecht. En terecht!

ONVRIJHEID
„Bepaalde sporttakken zijn in de ban van
een sportntaffia, die hongerig naar geld en
macht, doelbewust wet en recht negeert en
sportbeoefenaars tot gladiatoren ontmenst,
die worden gekocht en verkocht, gehuurd en
verhuurd en gebroodroofd of als sportdood
uitgestoten zo zij hun rechten opeisen." Zo
onderbouwde Roger Blanpain de titel van zijn
boek.
Vooraan zaten zij als levende getuigen:
Jean-Marie Raff, Miei Puttemans, sportjoernalist Louis de Pelsmaeker, enz...
Blanpains verhaal begint in 1962. Onder de
titel Van Vriend tot Kamergeleerde schrijft hij
een brochure met zijn studiegenoot, dr. Eddy
Wauters, beroepsvoetballer bij „den Antv\/erp".
Samen stelden zij vast hoe onrechtvaardig
en strijdig met de mensenrechten het transfer-sisteem \Ne\ is. Naar noodzakelijke hervormingen in de voetbalsport (1963) is de deftige titel van die brochure, maar wordt slechts
door Blanpain-alléén uitgegeven I Eddy Wauters krijgt immers van zijn werkgever (de
Kredietbank) publikatieverbod, de inhoud ervan bleef echter dezelfde.

maar ook de rechten van de verdediging in
sportzaken en de mogelijkheid voor sportbeoefenaars om naar de rechter te stappen
komen uitvoerig aan bod. Er wordt specifiek
stilgestaan bij drie sporttakken: voetbal, basketbal en wielrennen. Vooral het transfersisteem wordt op de korrel genomen. Hoe meer
geld er in omloop kwam, hoe meer de
blokkade van spelers werd versterkt, niet
alleen nationaal, maar ook Europees en mondiaal. „Vermomd als verenigingen zonder
winstoogmerk en onder koninkijke bescherming (hoe is het mogelijk ?) hebben kooplui
zich van de voetbalsport meestergemaakt en
ijzeren wetten uitgevaardigd, die ze gewetenloos en met keiharde hand afdwingen." Tot
daar Blanpain.
Het transfersisteem staat op de helling en
meteen een wereldwijde voetbalmarkt van
honderden miljarden: het sisteem werd immers onlangs door rechters met de grond
gelijk gemaakt. Begrotingen van klubs en
investmaatschappijen, die spelers in eigendom hebben, statuten van bonden, de transfertregelingen en vooral de vernietigende
uitspraken van de rechters worden in het
boek haarfijn, aan de hand van voorbeelden,
ontleed. Ook in het Europees Parlement werd
het transfertsisteem herhaalde malen scherp
veroordeeld. Geen wonder dat de voetbalmanagers nen/eus worden.

DE KONTROLE
Zoals zovele vzw's ,,ondergaan" hedentendage vele lokale ploegen de over-ijverige
belastingskontrole.
Kantine-opbrengsten
worden nagegaan en diensten allerhande
uitgepluisd. Het is een speciale uitzending
van FC De Kampioenen waard! Maar van de
grote sportklubs blijft men af. In 1967 zei
Louis Wauters, toenmalig voorzitter van de
Koninklijke Belgische Voetbalbond, het onverbloemd en het is nog steeds zo: „De
Belgische Voetbalbond is gekant tegen iedere vreemde inmenging in de problemen die
hem eigen zijn en inzonderheid, in dit van het
statuut van zijn spelers. ..Dat de wetgever niet
vergete dat de Belgische Voetbalbond eerlijk
is, maar sterk... Hij bezit de macht om zich te
verdedigen tegen iedereen die hem aanvalt..
De wetgever geeft er zich zelfs geen rekenschap van dat hij een bond ais de onze
verplicht zich te verdedigen tot de dood".
Noch de rijwiel-, noch de voetbalsport werd
tot hiertoe gefederalizeerd... Diegenen die
hierover vragen willen stellen herlezen nog
maar eens dit citaat...
Willy Kuijpers,
senator
- De Gladiatoren van de Sport. Roger Blanpain.
Ultg. Die Keure, Brugge. 695 fr.

Veel van wat in 1962 door Blanpain (en
Wauters) werd neergeschreven is spijtig genoeg nog steeds aktueel. Op wat beiden toen
dachten ging Blanpain uitvoerig in. Onnodig
te zeggen dat Wauters, nu voorzitter van FC
Antwerp, en Blanpain hedentendage lijnrecht
tegenover elkaar staan.
In een spits-speelse stijl, zonder enige slag
onder de gordel, beluisterden we hun scheiding-der-wegen... Maar dit citaat uit de oorspronkelijke brochure blijft zéér toepasselijk:
,, Indien er niet meer kabaal gemaakt wordt
over deze schrijnende onrechtvaardigheid en
de uitzonderijk scherpe inbreuk op de menselijke vrijheid, dan is het omdat de meeste
mensen uit de voetbalwereld zich reeds lang
vruchteloos bij deze toestand hebben neergelegd, daar zij uit ondervinding weten dat
men veel aan hen kan verdienen".

DE TRANSFER
Een belangrijk deel van het boek is gewijd
aan het transfersisteem in de voetbalwereld.

Het transfersisteem in het voetbal staat op de heiiing. l\Aomenteel is een
jeugdspelertje „eigendom" van een l<lub van zodra hij „getekend" heeft.
Veranderen van voetbalploeg gaat dan niet zonder moeite, en dikwijls voor
geld.
(foto vuM)
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TELEVISIE

ZATERDAG 26 DECEMBER

ZONDAG 27 DECEMBER

MAANDAG 28 DECEMBER

TV1

TV1

TV1

10 00 Het slimme kanaal; 12 00 Babel, voormigranten, 12 30 Affiche, kunstaanbod 12 50 Clrkus van morgen, wereldfestival 1415 The gay
divorcee, film, 16 00 In het spoor van Marco Polo,
reisverslag, 17 00 Kelly, jeugdsene, 17 25 Sleutel,
jeugdaktua, 17 50 MustI, tekenfilmsene, 17 55 Tik
Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Gered door de bel,
komische sene, 18 40 Vlaanderen vakantieland,
toeristische infoserie, 1915 Joker- en lottotrekking; 19 30 Nieuws.
20 00 FC De Kampioenen, serie
20 30 The last emperor, film
23 00 Vandaag
23 20 Strangers, film

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 1100
Stille Nacht met José Carreras, kerstliederen,
11 30 Olimpisch jaaroverzicht; 13 00 De kerstboom, film, 15 00 Paardenparade 1992, verslag,
16 001 voor iedereen, familieprogr 17 00 Cordon
Blue, kulinair mag , 1 7 30 Merlina, jeugdsene,
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren,
komische sene, 18 35 1000 sekonden, spel- en
kookprogr , 19 00 De Cosby show, sene, 19 25
Mededelingen; 19 30 Nieuws
19 45 Sportweekend
20 00 Carrott's commercial breakdown, humor
20 50 De zomer van '45, serie
22 00 De Pré Historie, 1984
22 30 I.Q., kwis
23 00 Nieuws
23 20 ZIggurat, kunstprogr

14 00 Moonwaiker, film, 16 00 Grensstad, westernserie, 16 25 Samson, kinderprogr ,17 25 Duupje, kindersene, 17 30 David de kabouter, tekenfilmsene , 17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi
en meedogenloos, sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen,
19 30 Nieuws.
20 00 Jaaroverzicht Panorama
21 30 TVI-Denksportkampioen, spelprogr
2210 Op de koop toe, konsumentenmag
22 45 Vandaag
2310 Uitzending door derden

TV2
20 30 World Music Awards, beeldverslag
VTM
13 00 Nieuws, 1315 Super Nintendo, telefoonspel , 13 20 Popeye, film, 14 55 Mr. Magoo, tekenfilmserie, 15 00 Super Nintendo; 1510 Herbie
goes to Monte Carlo, film, 16 55 Super Nintendo,
17 00 Super 50; 18 00 Nieuws; 18 05 Zorro,
avonturensene, 18 30 Dierenpiezier, kwis, 19 00
Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Hartedlef, spelprogr
21 00 Escape from Aicatraz, film
22 55 Nieuws
2315 VTM-sport
23 25 The assassination of Trotsky, film
Ned.

1

07 30 Alles Kits, kinderprogr , 1 4 55 Emmet Otter's Jugband, jeugdfilm, 15 53 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 05 Letterland, familieprogr , 16 31
Heb ik iets gemist?, terugblik, 17 11 Forza TV,
)ongerenmag , 1 7 45 Boggle, woordspel, 1815
Sesamstraat, grote huisdieren, 18 30 Christmas
in Vienna, koncertregistratie, 20 00 Nieuws.
20 25 Lawrence of Arabia, film
00 02 Dertigers, komische serie
00 50 Nieuws
Ned.

2

11 00 Teleac; 13 00 Nieuws; 13 15 Als je begrijpt
wat ik bedoel, tekenfilm, 14 35 The Danny Kaye
international Children's Award, kindermuziekfestival, 16 00 Nieuws; 1610 Samson, kindermag ,
16 50 B.O.O.S., jeugdmag , 17 20 Top 40; 18 00
Nieuws; 18 10 Veronica wintersport, infoserie,
18 40 Blinde hartstocht, sene, 19 05 Casino
Royale, spelshow
19 35 If the shoe fits, film
21 05 In de Vlaamsche Pot, kerstspecial
22 10 Seth Gaalkema: dag buurman, kerstkonference
23 25 Skybound, luchtvaartserie
23 50 In concert: Diana Ross, live concert
01 20 Nieuws
Ned.

3

08 53 Nieuws; 1310 De barbier van Sevllla,
opera, 15 50 Hartsprong, film, 17 31 De grote
meneer kaktus show, kinderprogr, 18 00
Nieuws; 18 09 Kassa!, konsumentenmag ,18 42
Lingo, woordspel, 19 14 12 Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde verhalen, 19 43 Flying doctors, dokterssene
20 33 Zeg 'ns AAA, komische serie
21 00 Voor altijd Kerst, galaprogr
22 00 Nieuws
2210 Macbeth, tekenfilm
22 42 Kerst met de Leeuw, satirisch showprogr
23 28 Museumschatten
23 37 Nieuws
WIJ -

25 DECEMBER 1992

VTM
08 30 Kinderkiub; 08 50 Zondagochtendcartoons , 09 40 Pictionary junior, telefoonspel, 09 45
Schuif af, kinderprogr , 10 40 Trivial pursuit, telefoonspel, 10 45 Zondag-Josdag, live-mag ,13 00
Nieuws; 13 20 Star, filmmag 14 05 Carson's law,
advokatensene, 14 45 Clip club; 15 00 Sorcerer,
film, 1710 The Heights, serie, 18 00 Nieuws;
18 05 Mimi, praatshow, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Raar maar waar, konsumentenmag
20 45 Luc, praatshow
22 00 The Powers that be, serie
22 35 Nieuws
22 55 Tussen de lijnen, sport
23 35 Wild, wild world of animals, dok sene
Ned.

2

08 53 Nieuws; 10 00 Cosi fan tutti, opera van
Mozart, 13 00 Omrop Frysiên; 13 30 De illegalen,
dok , 16 00 Nieuws, 16 05 Teleac, 17 15 The new
WKRP m Cincinnati, komische sene, 17 40 Knoop
in je zakdoek, teleac, 18 00 Nieuws; 18 08 Soiréé
klassiek, kerstmuziek, 18 55 Blinde hartstocht,
sene, 19 20 Geschiedenis van het geld, teleac
19 55 Soul man, film
21 41 Drama in muziek. Beethoven en het lot
22 20 Resultaten van 35 jaar ruimtevaart, teleac
22 50 Nieuw burgerlijk wetboek
23 20 Nieuws
Ned.

18 50 Nieuws; 19 00 De Abstrakten, schooltelevisie, 19 30 Het Capltool, sene, 19 53 Benny HUI,
kolder
20 00 Ju dou, film
21 30 Ekologische siertulnen, tuinmag
22 05 The Krays, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport,
13 50 Cheers, sene, 1415 The power, the passion, sene, 14 40 Webster, serie, 15 00 A country
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, sene, 16 20
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00
Tekenfilm; 17 05 Family Ties, sene, 17 30 Home
and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00
Nieuws; 19 30 Wie ben ik?, spelprogr
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Videodinges, grappige opnamen
21 10 Beverly Hills 90210, sene
21 55 Teiefacts, jaaroverzicht

1

1156 lOS Magazine; 15 37 Nederland Israéiitisch Kerkgenootschap; 15 53 Nieuws; 16 00
Nieuws; 16 05 Kerkdienst 17 05 Baroque duet,
dubbelportret, 18 15 Sesamstraat, huishoudelijke
apparatuur, 18 30 Het rijk van Verhoeff, dramasene, 19 01 Abdijen in West-Europa, dok sene,
19 30 Natuur in eigen land, dok , 20 00 Nieuws.
20 14 In de hoofdrol, praatshow
21 17 Brandpunt, aktualiteiten
21 54 Hints, mimespel
22 35 Arena, debat
23 15 De St. Joris mis van Herman Finkers, Latijnse mis
23 43 Nieuws
Ned.

TV2

3

08 00 Vilia Achterwerk, kinderprogramma, 11 00
Muziek op zondag; 12 00 Het Capltool, debat,
12 45 Vara-Matinee, koncert, 14 45 Het Zwanenmeer, ballet, 16 30 Jaaroverzicht NOS-journaal
'92, 18 00 Nieuws; 1810 Studio Italia; 18 35
Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 13 Wisecracks, dok
21 07 VPRO's tv-teater, de snobist
22 05 A fish called Wanda, film
23 48 Nieuws

40

Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, infomag , 17 01 Heb ik iets gemist?,
hoogetpunten, 17 45 Boggle, woordspel, 1815
Sesamstraat, humeur, 18 30 Jeugdjoernaal,
18 40 Het klokhuis; 18 59 De roze panter, tekenfilmserie , 19 05 Ha, die pa!, komische sene, 19.30
Help, serie, 20 00 Nieuws.
20 25 Oude liefdes, spelprogr
21 21 Hier en nu, aktualiteiten
22 01 Zonder ernst, komische reeks
22 31 The Cosby Show, komische serie
23 00 Dokument: Vijf minuten voor aanvang, dok
Ned. 2
13 00 Nieuws; 14 05 Wild world of animals, de
hamerkophaai, 14 27 West Side Story, de opname, dok ,16 00 Nieuws; 16 09 Bekijk het maar,
kinderprogr , 17 04 En blaffen kan ik ook, dok ,
1717 De Teenage Hero Turtles in Europa, teken
filmsene, 17 39 Telearchief, Nederland de lucht in,
18 00 Nieuws; 1819 Zik ik er naast?; 18 46
Blinde hartstocht, sene, 1911 De bal is rond,
spelprogr ,19 51 Tax free, komische sene
20 18 Onze ouwe, detektivesene
21 21 Tros Triviant, spelprogr
22 06 Wegwijzer, verkeersspotje
22 10 Aktua in bedrijf, telekommunikatie
Ned.

3

08 53 Nieuws, 15 00 Laurei & Hardy, komisch
filmpje, 1610 Applause, film, 17 30 Dr. Krankenstein, med horrorsene, 18 00 Nieuws; 18 17 The
wonder years, komische sene, 18 42 In living
colour, komische showsene, 19 02 Waterrijk,
dok , 1 9 34 Walter Joris, humor, 19 48 We zijn
weer thuis, dramasene
20 16 40 Minutes, dok when the cananes stop
singing
21 05 Lolapaioeza, vrijzinnig progr
22 00 Nieuws

TELEVISIE

DIN.qDAG 29 DECEMBER

WOENSDAG 30 DECEMBER DONDERDAG 31 DECEMBER

7V1

TV1

TV 1

14 30 Shangai surprise, film, 16 00 Grensstad,
westernserie, 16 25 Samson, kinderprogr , 1 7 25
Duupje, kinderserie, 17 30 Rode wangen, kinderprogr ,17 55 Tik tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Mooi
en meedogenloog, sene, 18 35 Top score, woord
spel, 19 03 Buren, sene, 19 25 iVlededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, kwisprogr
20 30 Viaamse Filmkens met De Nieuwe Snaar,
show
22 00 NV De Wereld, reportagemag
22 30 Vandaag
22 55 Een iand met ander iicht, dok

14 25 The fooi of the world and the flying ship,
tekenfilm, 15 20 Santa en de drie beertjes, tekenfilm, 16 00 Grensstad, westernsene, 16 30 Samson, kinderprogr , 1 7 30 Postbus X, jeugdsene,
1755 Tik tak; 1800 Nieuws; 1810 Mooi en
meedogenloos, sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 Married with children, komische sene
20 30 Een zaak voor twee, politieserie
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene
22 10 Alle 5, wetenschappelijk progr
22 40 Vandaag
23 05 Geschiedenis van de migratie, dok sene

1415 Le rapace, film, 16 00 Grensstad, westernserie , 16 25 Samson, kinderprogr, 17 25 Duupje,
kindersene, 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmse
ne, 17 40 Prikballon, kindermag , 17 55 Tik Tak;
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos,
sene, 18 35 Top score, woordspel, 19 00 Buren,
sene, 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws.
20 00 Drie wijzen special, kwis
21 00 Oei Jacques I, humorprogr
21 55 Het gala van de „Gouden Bertjes", eindejaarsgala
23 20 Margriet op Oudejaar, show
00 30 Europa zonder grenzen, show

TV2

18 50 Nieuws; 19 00 De abstrakten, schooltelevi
sie, 19 30 Het Capitooi, sene, 19 53 Benny HIII,
kolder
20 00 De inspekteur-generaal, film
21 40 Nieuws
22 10 Sylvestergala: L'ultima sera, galakoncert
23 40 Dream machine, film

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 De abstrakten, schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi, serie, 19 53 Benny Hiii,
kolder
20 00 Cordon Blue, kulinair mag
20 30 Kijk uit!, verkeerstips
20 35 National geograpliic, dok serie
21 30 Nieuws
22 00 Wild at heart, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
1415 The power, the passion, serie, 14 40 Webster, sene, 15 00 A country practice, dokterssene,
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family
Ties, sene, 17 30 Home and away, sene, 18 00
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk,
spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 30 Wie ben ik?,
spelprogr
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Drie mannen onder één dak, komische sene
21 00 Medisch Centrum West, ziekenhuissene
21 55 Melrose Place, gezinsserie
22 45 Nieuws
23 05 Northern Exposure, cultsene
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service
Salon, middagmag , 1 7 1 7 Land In zicht, zoektocht, 17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, vakantie, 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het
klokhuis; 19 01 Vinger aan de pols, medische
rubnek 20 00 Nieuws.
20 25 De Helman Factor, fillm
21 27 Avro televizier, aktualiteiten
22 05 Birds of a feather, komische sene
no An QoLontoniecpn

Ned.

nnthullinaen

2

13 00 Nieuws ,14 15 Sporen in de sneeuw, jeugdfilm, 16 00 Nieuws; 16 05 De familie Robinson,
tekenfilmsene, 16 32 Ik ben Benjamin Ben, 17 04
Skippy, jeugdsene, 17 30 Tijdsein, aktualiteiten,
18 00 Nieuws; 18 18 Ik weet het beter, spelprogr ,
18 45 Hobby TV; 19 10 Black beauty, jeugdsene,
19 50 Nederland zingt, mannenkoor
20 22 Een ruimtelijke blik op aarde, dok
21 09 Het ziekenhuis, Cardio pulmonale chirurgie
21 44 Wereld van verschil, bijbelstudie
22 09 Eksotische vissen, dok
22 37 Frontline, religieus progr
Ned.

3

08 53 Nieuws; 15 00 Laurel & Hardy, komisch
filmpje, 16 09 She done him wrong, film, 17 29 Dr.
Krankenstein, med horrorsene, 18 00 Nieuws;
18 20 Reis om de wereld in 80 snackbars, dok ,
18 55 Lingo, woordspel, 19 25 Van gewest tot
gewest, regionaal nieuws, 20 00 De Connaisseur,
kultuurkwis
20 33 Een rustige jaarwisseling, dok
21 26 The Rosenberg Trio in Concert, muziekprogr
22 00 Nieuws

18 50 Nieuws; 19 00 De geschiedenis van de
meubelkunst, schooltelevisie, 19 30 Het Capitooi,
sene, 19 53 Benny Hiii, kolder
20 00 Sportavond
22 00 Turn back the clock, TV-film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50,14 15
The power, the passion, sene, 14 40 Webster,
sene, 15 00 A country practice, dokterssene,
15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, sene,
16 45 Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family
Ties, sene, 17 35 Home and away, serie, 18 00
Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk,
spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 30 Wie ben Ik?,
spelprogr 20 00 Rad van Fortuin
20 30 Copy Copy, komische sene
21 10 Roxanne, film
23 00 Nieuws
23 20 Hiii Street blues, politieserie
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, middagmag , 1 7 02 Blik op de weg,
verkeersmag , 17 27 Het gezicht van Nederland,
Noordoostpolder, 17 45 Boggle, woordspel ,1815
Sesamstraat, samen spelen, 18 30 Jeugdjoernaal ; 18 40 Het klokhuis; 18 59 Naar de sterren,
naar de maan, dramasene, 19 35 Land in zicht,
zoektocht, 19 50 Politieke partijen; 20 00 Nieuws.
20 25 My blue heaven, film
22 01 Einstein, kwis
22 42 Rondje van het huis, studiogesprekken
23 27 The accused, film
Ned.

VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
14 05 Earthfile, korte dok 14 15 The power, the
passion, sene, 14 40 Webster, sene 15 00 A
country practice, dokterssene, 15 30 Dynasty,
sene, 1615 Santa Barbara, sene, 16 40 Clip
Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family Ties, sene,
17 30 Home and away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr ,
19 00 Nieuws; 19 30 Wie ben ik?, spelprogr
20 00 Rad van Fortuin
20 30 Tien om te zien, show
21 40 The adventures of baron Munchhausen,
00 05 VTM-non stop dancing, muziekkompilatie
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's service salon, middagmag , 1 7 02 Document, klaar
voor onder water, 17 45 Boggle, woordspel ,1815
Sesamstraat, tijd 18 30 Jeugdjoernaal, 18 40 Het
klokhuis; 19 00 De roze panter, tekenfilm, 19 04
Disneytime, tekenfilmmag , 20 00 Nieuws
20 25 Matlock, advokatenserie
21 16 Kenmerk, aktualiteiten
21 53 Versieren, dok
22 27 Verhalen over de kleuren van Europa, dok
23 57 KLok en vuurwerk

2

13 00 Nieuws; 14 30 Goldy, de grizzly beer,
jeugdfilm, 16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine huis op
de prairie, sene, 16 55 Kinderkrant; 17 21 Peter,
sketch, 18 29 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00
Nieuws; 18 18 Ik weet het beter, spelprogr , 18 45
Highlight, muziekprogr , 1 9 1 5 Testpiloot, dok ,
19 42 Peter, sketch
19 49 De stelling, diskussieprogr
20 22 Politieke partijen
20 30 Studio sport
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten
Ned.

TV2

Ned.

Ned.

3

08 53 Nieuws, 15 00 Laurel & Hardy, komisch
filmpje, 15 25 The Broadway Melody of 1936, film,
17 02 Dr. Krankenstein, med horrorsene, 17 32
De spookruiters, jeugdsene. 18 00 Nieuws; 18 17
Dubbeldekkers, komische sene, 18 42 Da's lachen, tekenfilmpje, 18 57 Lingo, woordspel, 19 25
Brand Meester!, dramaserie
20 19 Tien voor taal, taalspel
21 00 Nieuw Amelands peil, sene
21 10 Maar de schaduw blijft, dok
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
22 30 Nova, aktualiteiten
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2

10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr , 10 50 Een wereld van verschil, bijbelstudie, 13 00 Nieuws;
16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kinderprogr , 16 55
Top '92, pophoogtepunten, 18 00 Nieuws 18 20
Top '92, vervolg 18 50 Blinde hartstocht, sene,
19 15 The making of Married with children, dok
19 45 Wildcats, film
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische sene
22 00 Oudejaars staatsloterij Show, speciale aflevering
3

08 53 Nieuws; 15 00 Laurel & Hardy, komisch
filmpje, 16 10 Footlight parade, film, 17 55 Wicked Willie, tekenfilm 18 00 Nieuws ,1817 George
and Mildred, sene 18 41 Da's lachen, tekenfilm,
18 58 Lingo, woordspel, 19 26 Geef nooit op,
kinderwensen in vervulling
20 20 Rhythm & Blues, komische sene
20 48 Bureau Kruislaan, sene
21 19 De verleiding, rond reklame
22 00 Nieuws
22 30 Freed de Jonge: de Estafette, oudejaarskonference
23 56 Klok en vuurvariaties
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EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 1 JANUARI
TV 1
11.15 Nieuwjaarskoncert uit Wenen, rechtstreeks;
11.50 „Die hohe Schule der Upizzaner, dok.;
12.15 Nieuwjaarskoncert uit Wenen/2; 13 30 Panorama-jaaroverzictit; 15.00 Europa zonder
grenzen, sinow, 16.35 Samson, kinderprogr.,
17 50 Duupje, kinderserie, 17.55 Tik tak; 18.00
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie;
18.35 Topscore, woordspel; 19.00 Buren, serie;
19.25 Mededeiingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Het park, BRTN-sene
20.30 De Droomfabriek, familieprogr.
21.45 Hardball, serie
22.30 Nieuws
22.55 Dangerous curves, avonturenserie

Bea Van Der Maat en Urbanus In Koko Flanel, een Vlaamse komedie van
Stijn Coninx. Zaterdag 2 januari op TV1, om 21 u.
ZATERDAG 2 JANUARI

KOKO FLANEL
Placide Smellekens, een verkoper van
vogelnestkastjes, krijgt van zijn vader op
diens sterfbed te horen dat hij dringend
moet uitkijken naar een vrouw. Vlaamse
komische film van Stijn Coninx (1990) met
Urbanus, Bea Van Der Maat en Willeke
Van Ammelrooy. (TV 1, om 21 u.)

ZONDAG 3 JANUARI

FUNNY LADY
Amerik. musikal van Herbert Ross
(1975) met Barbra Streisand, Omar Sharif
en James Caan. Tijdens het slotgala van
haar show krijgt musikalster Fanny Brice
de aanvraag tot echtscheiding van Nicky
in handen. (VTM, om 14u.50)

MAANDAG 4 JANUARI

MOON OVER PARADOR
Amusante en kleurrijke komedie over
een joodse akteur die een overleden
diktator van een kleine staat moet ven/angen. De film begint briljant, maar wordt
spoedig weinig meer dan een modern
sprookje. Amerik. komedie van Paul Mazursky (1988) met Richard Dreyfuss, Sonia Biaga en Raul Julia. (BBC 1, om
22U.30)

DINSDAG 5 JANUARI

SKI PATROL
Jerry Kramer en Lance zijn skimonotoren die mekaar het licht in de ogen niet
gunnen. Jerry is bezadigd, maar Lance
wil hogerop en gaat daarvoor niets of
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niemand uit de weg. Amerik. avonturenfilm van Richard Correli (1986) met Roger
Rose en Ray Walston. (Ned. 2, om
19U.50)

WOENSDAG 6 JANUARI

AND THEN YOU DIE
Amerik. gangsterfilm van Francis Mankiewicz (1987) met Kennet Welsh,
R.H.Thomson en Wayne Robson. Eddie
is een voorbeeldige echtgenoot en vader,
maar hij leidt een dubbel leven. Van uit
een goedkoop hotel leidt hij een drugshandel en dat is een doorn in het oog van
de lokale mafia. (VTM, om 21 u.)

DONDERDAG 7 JANUARI

TENSION AT
TABLE ROCK
Egan is lid van een bende waarvan de
leider beschouwd wordt als een soort
Robin Hood. Wanneer Egan hem uit zelfverdediging moet neerschieten haalt hij
zich de woede van heel de bende op de
hals. Amerik. avonturenfilm (1956) met
Richard Egan, Dorothy Malone en Cameron Mitchell. (BBC 2, om 19u.)

VRIJDAG 8 JANUARI

GATOR
Spannend ven/olg op White Lightning,
over de pogingen van agent Weston van
het ministerie van Justitie om de korrupte
politici uit het Zuiden het leven zuur te
maken. Een paar goede aktiescènes kruiden deze avonturenfilm van en met Burt
Reynolds uit 1976. (BBC 1, om 24u.)
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TV2
18.50 Nieuws; 19.00 Cobra, schooltelevisie; 19.30
Het Capitooi, serie; 19.53 Benny Hill, kolder.
20.00 Vlaanderen vakantieland, Antwerpen en
Madrid
20.40 Document: Arrlvederci Italia, dok.
22.00 Golden years, rock 'n roll night
VTM
13.00 Nieuws; 13.15 Clouseau special; 14.00 Tlie
secret garden, TV-film; 15.45 Dynasty, serie;
16.20 Santa Barbara, serie; 16.45 Clip Club; 17.00
Tekenfilm; 17.05 Family Ties, serie; 17.30 Home
and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en
letters; 18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19.00
Nieuws; 19.30 Wie ben ik?, spelprogr.
20.00 Rad van Fortuin
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr.
21.00 Wat een soep, blijspel
22.40 Nieuws
23 00 Star, filmmag.
23.40 The commish, politieserie
Ned. 1
15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws; 16.06 Heb ik iets
gemist?, hoogtepunten; 16.55 Young Riders,
jeugdserie; 17.49 Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat, groot/klein; 18.30 Cirkusfesiivai Monte Carlo; 19.00 Vrijdagavond vroeg... Van Wiliigenburg, praatprogr.; 19.29 Volmaakte vreemden, serie; 20.00 Nieuws
20.25 Ambulance, serie
21.23 Reporter, aktueel vraagstuk
21.58 Sylvia Miiiecam zoekt herrie!, special
22.20 The chief, misdaadserie
Ned. 2
13.00 Nieuws; 14.30 Tros Kompas TV ster gala
'92, uitreiking; 16.15 Blinde hartstocht, serie;
16.38 Disney totally Minnie, showprogr.; 17.26 De
bal is rond, spelprogr.; 18.00 Nieuws; 18.11
Dingbats, knptogramspel, 18.40 Candid Camera,
verborgen kamera; 19.02 Natte neuzen, hondenmag.
19.28 Karaoke, meezingen
19.51 Tax free, komische serie
20.20 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
21.12 TROS TV Show, praatprogr.
22.07 in the heat of the night, politieserie
Ned. 3
08.53 Nieuws; 11.15 Nieuwjaarskoncert uit Wenen; 11 .59 Het geluk van het geruste ieven, dok.;
12.15 Nieuwjaarskoncert vervolg ,13.15 Skispringen, live reportage; 16.00 Laurel & Hardy, komisch
filmpje; 16.20 Top hat, film; 18.00 Nieuws; 18.05
Ail along the watchtower, muziekserie; 18.47
Politieke partijen; 18.55 Lingo, woordspel; 19.25
Beestenbos Is boos, tekenfilmserie, 19 53 The
Rosenberg trio and friends, muziekprogr.
20.23 Romeo, film
22.00 Nieuws.
22.10 Haitink dirigeert Stjaikovsky, koncert

TELEVISIE

ZONDAG 3 JANUARI

MAANDAG 4 JANUARI

TV1
09 00 Samson; 1015 Sunday Proms, klassiek,
11 15 De zevende dag, praatkaffee, 13 00 Sport
Jaaroverzicht; 14 30 Round the Twist, jeugdserie, 15 00 River Kings, serie, 16 00 1 voor iedereen, familieprogr , 1 7 00 Cordon Blue, kulinair
mag ,17 30 Beestenbos Is boos, tekenfilmserie,
17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Wonderjaren,
komische sens, 18 35 1000 sekonden, spel en
kookprogr 19 00 The Cosby Show, komische
serie, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
19 45 Sportweekend
20 30 De zomer van '45, serie
21 30 De Pré Historie, Jan Van Rompaey
22 00 Tales of the Unexecsped, Wet Saturday,
kortfilm
22 30 Vandaag
22 50 Zlggurat, kunstprogr

TV1
14 00 De beer van Bern, schooltelevisie, 15 00 The
long good Friday, film, 16 45 Dalmond Awards;
17 00 Grensstad, westernserie, 17 25 Duupje,
17 30 David de kabouter, sene, 17 55 Tik tak;
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos,
serie, 18 35 Top score, spelprogr ,19 03 Buren,
sene, 19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Zeg 'ns AAA, komische sene
20 20 Oei Jacques, kolder
21 20 Alle 5, wetensch mag
21 50 TV 1 - Denksportkampioen, spelprogr
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

ZATERDAG 2 JANUARI
TV 1
10 00 Het slimme kanaal; 1315 Les Paul: he
changed the music, retroshow, 1415 De Belgische zeevisserij, dok ,15 00 Le tatoué, film, 16 30
Top 30; 17 00 Kelly, jeugdserie, 17 25 Sleutel,
jeugd aktua, 17 50 Musty, tekenfilmserie, 17 55
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Gered door de bel,
komische serie, 18 40 Vlaanderen Vakantieland,
toeristisch progr , 19 15 Joker- en lottotrekking;
19 30 Nieuws.
20 00 FC de Kampioenen, komische serie
20 30 Mr. Bean rides again, humor
21 00 Koko Flanel, film
22 40 Vandaag
23 00 Trouble In Paradise, film

TV2
21 00 Stravanganza del Medici, muzikaal drama
22 10 Diamond Awards Festival

TV2

VTM
13 00 Nieuws; 13 25 Funny girl, film, 15 50 Vlaanderen mijn land, liedjes, 17 00 Super 50; 18 00
Nieuws 18 05 Zorro, avonturenserie, 18 30 Dlerenplezier, kwis, 19 00 Nieuws.
19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr
21 30 E.T., film
23 30 Nieuws
23 50 VTM Sport
00 00 Benjamin, film

VTM
08 30 KInderklub; 08 50 Zondagochtendcartoons , 09 40 Pictionary junior, telefoonspel, 09 45
Schuif af, kinderprogr , 10 40 Trivial Pursuit, tele
foonspel, 10 45 Zondag-Josdag, live-magazine,
13 00 Nieuws; 13 20 Star, filmmag , 1 4 00 Carson's law, advokatenserie, 14 50 Funny Lady,
film, 1710 The Heights, serie, 18 00 Nieuws;
18 05 De kinderakademie, showprogr , 19 00
Nieuws; 19 30 Familieraad, spelprogr
20 00 Meester!, serie
20 30 Gaston en Leo, humor show
21 00 Luc, praatprogr
22 20 The powers that be, serie
22 50 Nieuws
2310 Tussen de lijnen, sport
23 40 Wild, wild world of animals, natuurserie

Ned. 1
07 30 Alles kits, kinderprogr
15 53 Nieuws;
18 00 Nieuws; 16 05 Letterland, familieprogr ,
16 31 Heb Ik Iets gemist?, hoogtepunten, 17 16
Forza TV, jongerenmag , 1 7 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal,
18 40 Ko de boswachter; 18 59 Iron Man op
Hawaii, 20 00 Nieuws.
20 25 A dry white season, film
2211 Fawlty towers
22 45 Van buddy tot aidspatiènt, dok
23 31 De lift, film

Ned. 2
10 00 Teleac; 13 00 Nieuws, 15 53 Blinde hartstocht, serie, 16 00 Nieuws; 16 10 Samson, kindermag, 16 50 B.O.O.S., jeugdmag ,17 20 Top 40;
18 00 Nieuws; 18 20 Outfit, modemag
18 50
Step by step, 19 20 WIseguy, aktiesene
20 10 Sudden Impact, film
22 05 Casino Royale, spelshow
22 35 Joy in love, erotische serie
23 05 Skybound, luchtvaartserie
23 35 Countdown late, popmag

Ned. 3
08 53 Nieuws 16 36 Schaatsen; 17 35 De grote
meneer kaktus show, kinderprogr, 18 00
Nieuws; 18 20 Vroege vogels, natuurmag 18 53
Lingo, woordspel, 19 22 12 Steden, 13 ongelukken, gedramatiseerde verhalen, 19 50 Flying doctors, serie,
20 39 Zeg 'ns AAA, komische sens
21 07 Luxor spektakel
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 45 Nova, aktualiteiten
2317 Kabarestafette
00 07 Museumschatten
0017 Nieuws

15 00 Superprestige veldrijden te Asper, sport

Ned. 1
11 00 Eucharistieviering; 11 56 lOS magazine;
15 27 De rest Is stilte; 16 00 Nieuws, 16 05
Rondje van het huls; 16 45 Muziek religieus;
17 00 Opium, kunst en kuituur, 17 30 Jonge mensen op het koncertpodlum, muziekprogr , 1 8 1 5
Sesamstraat 18 35 Crash; 19 00 Abdijen in
West-Europa, dok serie, 19 28 Natuur In eigen
land, dok , 20 00 Nieuws.
20 15 in de hoofdrol, praatshow
21 19 Brandpunt, aktualiteiten
21 57 Ha, die pa, serie
22 26 Wij Andriessen
Ned. 2
08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 Tros/Veronlca sport, 13 00 Podium; 13 30 Migrantenmag.;
14 45 De indiaan baarde een neger, dok ,16 00
Nieuws; 16 05 De Spaanse erfenis, teleac ,1610
Praktijk diploma informatlka, teleac, 16 40 Japans voor beginners, teleac ,17 15 Blinde hartstocht, sene, 17 40 Teleac, 18 00 Nieuws, 1810
Drama in muziek, dok , 1 8 51 Candid camera,
verborgen kamera, 19 20 Geschiedenis van het
geld, teleac
19 55 Noble house, serie
21 24 Eenmaal andermaal, verkoop bij opbod
22 25 Teleac

Ned. 3
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogr , 11 00 Muziek op zondag; 12 00 Het Capltooi; 12 46 De
Vara Matinee, klassiek koncert, 17 00 Schaatsen;
18 00 Nieuws; 18 10 Studio Italia; 18 35 Socutera; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws.
20 13 Buren, info
20 36 The powers that be, serie
21 04 Een schitterend ongeluk
22 54 About face
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TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Antwerpen, schooltelevisie,
19 30 Het Capltooi, serie, 20 00 Au guerrlers du
silence, dok
21 00 Ekologisch tuinieren, tuinmag
21 30 Nieuws
22 00 Blood red, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, herhaling,
13 50 Cheers, komische sene , 1 4 1 5 The power,
the passion, sene, 14 40 Webster, sene, 15 05 A
country practice, doktersserie, 15 30 Dynasty,
sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip
Club; 17 00 Tekenfilm , 1 7 1 0 Family Ties, sene,
17 35 Home and away, serie 18 00 Nieuws, 18 05
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr ,
19 00 Nieuws; 19 30 Wie ben Ik?, spelprogr
20 00 Rad van fortuin, spelprogr
20 30 De kotmadam, komische serie
21 00 Beverly Hills 90210, sene
21 50 Teiefacts, aktualiteiten
22 35 Nieuws
22 55 Odd Couple, serie
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, middagmag ,17 01 Heb Ik Iets gemist ?,
terugblik, 17 45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat , 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis;
18 58 Weg van de snelweg; 19 26 Help, dok ,
20 00 Nieuws.
20 25 Oude liefdes, spelprogr
21 18 Hier en nu, aktualiteiten
21 47 Uit de school geklapt
22 16 Cosby show, serie
22 42 Document, dok
Ned. 2
13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene,
16 00 Nieuws; 16 08 Bekijk het maar, kinderprogr , 17 13 De Teenage Hero Turtles In Europa,
tekenfilmserie, 17 36 Telearchief, 18 00 Nieuws;
18 20 Samen uit, samen thuis, 18 45 Candid
camera, verborgen kamera, 19 08 Kieskeurig,
konsumentenmag
19 38 Tax free, komische sene
20 09 Love letters, sene
21 32 Tros Triviant, spelprogr
22 18 Tros aktua, aktualiteiten
22 48 Wegwijzer, verkeersspot
22 52 Voor de grap, cabaretprogr
23 18 Het elfde uur, praatprogr
00 08 Nieuws

Ned. 3
16 00 Nieuws; 16 05 Buren, info, 16 25 Een klas
apart, sene, 17 30 Mijn vader woont In RIo; 18 00
Nieuws; 1817 The wonder years, sene, 18 47
Laurel & Hardy, komisch filmpje, 19 07 TVTV,
19 31 Walter Joris, humor, 19 46 We zijn weer
thuis, dramasene
20 15 Een schitterend ongeluk
22 00 Nieuws
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TELEVISIE

DINSDAG 5 JANUARI

WOENSDAG 6 JANUARI

TV 1

TV1

14 00 Estetische opvoeding, schooltelevisie,
14 30 Nieuws uit de natuur, schooltelevisie, 15 00
The Devil and Miss Jones, film, 16 45 Diamond
Awards; 17 00 Grensstad, westernserie, 17 25
Duupje; 17 30 Beestenbos is boos, tekenfilmserie, 17 55 Til( Tak; 18 00 Nieuws; 1810 Mooi en
meedogenioos, serie, 18 35 Top score, woordspel 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen;
19 30 Nieuws.
20 00 De drie wijzen, spelprogr
20 35 Zeker weten ?, praatprogr
21 30 NV De Wereld, reportagemag
22 00 I.Q., kwis
22 30 Vandaag
22 55 Uitzending door derden

14 30 Hambone and Hlllle, jeugdfilm, 16 00 Diamond Awards; 16 30 Samson, kinderprogramma,
17 30 Postbus X, jeugdserie, 17 55 Tik Tak; 18 00
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie,
18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, sene,
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Married with children, komische reeks
20 25 Een zaak voor twee, politieserie
21 25 'Allo, 'Allo, komische reeks
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag
22 30 Vandaag
22 55 Geschiedenis van de sociale woning, dok
sene

TV2
18 50 Nieuws; 19 00 La vie quotidienne, schooltelevisie, 19 15 Lernexpress, schooltelevisie, 19 30
Het Capitool, serie
20 00 Cordon Bleu, Brooddeeg
20 30 Kijk uit!, verkeerstips
20 35 National geographic. Einde v d Oceaansto
mers
21 30 Nieuws
22 00 Melo Melo, Parfum de Bebe
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
14 05 Earthfile, dok , 1 4 1 5 The power, the passion, serie, 14 40 Webster, serie, 15 00 A country
practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, serie, 16 20
Santa Barbara, serie, 16 45 Clip Club; 17 00
Tekenfilm; 17 05 Family Ties, serie, 17 30 Home
and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00
Nieuws; 19 30 Wie ben ik?, spelprogr
20 00 Rad van fortuin, spel
20 30 Drie mannen onder éen dak, serie
21 00 Medisch Centrum West, serie
21 50 Melrose Place, gezinsserie
22 40 Nieuws
23 00 Northern exposure, serie
Ned. 1
15 53 Nieuws, 16 00 Nieuws; 16 09 AVRO's Service Salon, middagmag , 1 7 17 Wildwatervaren
Corsika, 17 45 Boggle, woordspel ,1815 Sesamstraat ; 18 30 Jeugdjoernaal; 18 40 Het klokhuis;
18 59 De hoogste versnelling, automag , 1 9 27
Growing Pains, serie, 20 00 Nieuws
20 25 Pleidooi
21 18 Avro Televizier, aktualiteiten
21 57 Birds of a feather, komische serie
22 30 De stoel, praatprogr
Ned.

2

13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, sene,
16 00 Nieuws; 1610 Samson, kinderprogr , 16 50
Zorro, serie 17 15 Countdown, popmag , 17 45
Rinkeldekinkel, popnieuws, 18 00 Nieuws; 18 20
De heilige koe, automag , 19 20 Veronica Film &
Video, filmmag
19 50 Ski Patrol, film
21 30 In de Vlaamsche Pot, komische reeks
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten
22 35 Berg, praatprogr
23 25 Teleac
Ned. 3
08 53 Nieuws; 10 30 Schooltelevisie; 18 00
Nieuws; 18 20 Binnenland; 18 55 Lingo, woordspel, 19 25 Van gewest tot gewest, regionaal
nieuws, 20 00 De Connaisseur, kultuurkwis
20 33 Europolis, dok
21 26 Sessies
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal
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TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Personal Upgrade, komputerreeks, 19 30 Het Capitool, sene
20 00 Sportavond, Olimpisch jaaroverzicht
21 30 Nieuws
22 00 Fight of the night, boksen
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, hits, 1415 The
power, the passion, serie, 14 40 Webster, sene,
15 00 A country practice, doktersserie, 15 30 Dynasty, sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45
Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Family Ties,
sene, 17 35 Home and away, sene, 18 00 Nieuws,
18 05 Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 19 30 Wie ben ik?, spelprogr
20 00 Rad van fortuin, spelprogr
20 30 Copy Copy, serie
21 00 And then you die, film
22 40 Nieuws
22 55 Hill Street blues, politieserie
Ned.

1

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service Salon, middagmag , 1 7 02 Het gezicht van
Nederland; 17 17 NCRV-klassiek, 17 45 Boggle,
woordspel ,1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal ; 18 40 Het klokhuis; 18 58 Zonder meer en
maken zonder meer; 19 28 Land in zicht, zoektocht, 19 50 Politieke partijen; 20 00 Nieuws.
20 25 The education and killing of Edmund Perry,
film
22 00 Megabrein
22 41 Rondje van het huis, mag
23 23 Beppie
Ned. 2
16 00 Nieuws; 16 07 Het kleine huis op de prairie,
gezinssene, 16 57 Kinderkrant; 17 24 Peter,
sketch, 17 30 Tijdsein!, aktualiteiten, 18 00
Nieuws; 18 19 Ik weet het beter, spelprogr 18 48
Highlight, pop ,1915 Testpiloot, dok serie, 19 45
Peter, sketch
19 52 De stelling, diskussieprogr
20 22 Politieke partijen
20 30 Studio sport
22 00 Tijdsein II, aktualiteiten
22 30 Antenne, dok
23 20 Nieuws
Ned.

3

08 53 Nieuws; 17 31 THe Rogue stallion, kort
filmpje, 18 00 Nieuws; 1815 Dubbeldekkers, se
ne, 18 40 Da's lachen, 19 04 Lingo, woordspel,
19 32 Brand Meester!, dramasene
20 26 Per sekonde wijzer, spelprogr
21 00 RVU
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport
22 30 Nova, aktualiteiten
23 00 Law and order, misdaadserie
00 00 Museumschatten
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DONDERDAG 7 JANUARI
TV1
14 00 De beer van Bern, schooltelevisie, 14 30 Het
interbellum, schooltelevisie, 15 00 Ex-Mrs. Bradford, film, 16 45 Diamond Awards; 17 00 Grenssad, westernsene, 17 25 Duupje, kindersene,
17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie, 17 40
Prikballon, kindermag , 17 55 Tik Tak; 18 00
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, sene,
18 35 Top Score, woordspel, 19 00 Buren, serie,
19 25 Mededelingen; 19 30 Nieuws.
20 00 Schwarzwaldklinik, ziekenhuisserie
20 45 Hoe gekker, hoe liever, humor
21 30 Panorama, aktualiteiten
22 30 Vandaag
22 55 Gezond ondernemen, info
TV2
18 50 Nieuws; 19 00 Een dag uit het leven van
een kind, schooltelevisie, 19 30 Het Capitool,
serie,
20 10 Couleur Locale, reportages
20 30 Tekens: Wolfgang Mattheuer, portret
21 30 Nieuws
22 00 Première Film- en Video, filmnieuws
22 30 Boy meets Girl, film
VTM
13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,
14 05 Earthfile, dok , 14 20 The power, the passion, serie, 14 40 Webster, sene, 15 00 A country
practice, dokterssene, 15 30 Dynasty, serie, 16 15
Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00
Tekenfilm; 17 05 Family Ties, serie, 17 30 Home
and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr, 19 00
Nieuws; 19 30 Wie ben ik?, spelprogr
20 00 Rad van fortuin, spelprogr
20 30 Tien om te zien, show
21 30 Jambers
22 15 Hunter, misdaadserie
23 05 Nieuws
23 25 The Young Riders, westernserie
Ned. 1
15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service
Salon, 17 02 De stoel, praatprogr , 17 45 Boggle,
woordspel ,1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoernaal; 1840 Het klokhuis; 1859 De historie van
de Nederlandse popmuziek
19 27 Ted' familiespel, spelshow
20 00 Nieuws.
20 25 Jessica Fletcher, serie
21 13 Kenmerk, aktualiteiten
21 45 Versieren, dok serie
22 18 Vesuvius, dok.
23 06 Nieuws
Ned. 2
10 00 Vrouw zijn; 10 50 Nederland zingt, koorzang , 16 00 Nieuws, 16 07 De familie Robinson,
tekenfilmsene, 16 35 Ik ben Benjamin Ben, sene,
17 05 Skippy, jeugdserie, 17 30 Tijdsein I, aktualiteiten, 18 00 Nieuws; 1819 Ik weet niet beter,
spelprogr, 18 47 Hobby-tv, info, 1912 Black
Beauty, jeugdsene, 19 35 Was getekend; 19 50
Overal en nergens
20 25 Leven rond de Noordpool, dok.
21 18 Het ziekenhuis, dok
21 54 Transparant
Ned.

3

18 00 Nieuws; 1818 George and Mildred, komische reeks, 18 40 Da's Lachen; 18 50 Lingo,
woordspel, 19 20 Geef nooit op, kinderwensen
20 15 Rhythm & blues, komische sene
20 42 Bureau Kruislaan, serie
21 10 De verleiding, rond reklame
22 00 Nieuws
22 15 Studio sport joernaal

EEN FILM PER DAG

VRIJDAG 8 JANUARI
TV 1
14.00 Estetische opvoeding, schooltelevisie;
14.30 Nieuws uit de natuur, schooltelevisie; 15.00
Romuald et Juliette, film; 16.45 Diamond
Awards; 17.00 Grensstad, westernserie; 17.25
Duupje; 17.30 De Freggels, poppenserie; 17.55
Tiktak; 18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie; 18.35 Top Score; 19.03 Buren, sene;
19.25 Mededelingen; 19.30 Nieuws.
20.00 Het park, serie
20.30 De droomfabrlek, wensen in vervuiling
21.45 Hardball, cletel<tiveserie
22.30 Nieuws
22.55 Dangerous curves, serie
TV2
18.50 Nieuws; 19.00 Vincent van Gogh, schooltelevisie; 19.30 Het Capltool, serie.
20.00 Vlaanderen vakantieland, Unnburg en Tunesië
20.40 Ten huize van... Albert Tiberghien, praatprogr.
21.30 Nieuws
22.00 Affiche, kunstaanbod
22.20 Abdijen In West-Europa, dok. serie
22.50 Het kleine verdriet van Syivain Odeurs, TVspel
VTM
13.00 Nieuws; 13.20 De juiste prijs, speiprogr.;
14.05 Earthflie, dok.; 14.20 The power, the passion, serie; 14.40 Webster, serie; 15.00 A country
practice, doktersserie; 15.30 Dynasty, serie; 16.15
Santa Barbara, serie; 16.45 Clip Ciub; 17.00
Tekenfilm; 17.05 Family Ties, serie; 17.30 Home
and away, serie; 18.00 Nieuws; 18.05 Cijfers en
letters; 18.30 Waagstuk, speiprogr.; 19.00
Nieuws; 19.30 Wie ben Ik?, speiprogr.
20.00 Rad van fortuin, speiprogr.
20.30 De vraag van 1.000.000, kwisprogr.
21.00 The hotel New Hampshire, film
22.50 Nieuws
23.10 Star, fiimmag.
23.55 The commisch, politieserie
Ned. 1
16.00 Nieuws; 16.06 Heb Ik iets gemist?, terugblik; 16.54 Young Riders, westernserie; 17.45
Boggle, woordspel; 18.15 Sesamstraat; 18 30
Jeugdjoernaal; 18.40 Het klokhuis; 18.59 Vrijdagavond vroeg... Van Wiillgenburg; 19.27 Volmaakte vreemden, serie; 20.00 Nieuws
20.25 Ambulance, serie
21.20 Reporter
21.54 The chief, serie
22.46 Sporen
23.21 Nieuws
Ned. 2
15 35 Blinde hartstocht, serie; 16.00 Nieuws;
16.08 i, Claudius; 16.58 De bal Is rond, speiprogr ; 17.32 Power play, serie; 18.00 Nieuws;
18.21 Dlngbats,speiprogr.; 18.50 Candid camera,
verborgen kamera, 1913 Natte neuzen show,
hondenprogr.; 19.41 Karaoke, meezingen.
20.09 Medisch Centrum West, ziekenhuisserie
20.59 Tros TV Show, praatshow
21 52 Crime time
22.30 In the heat of the night, politieserie
23.21 Nieuws
Ned. 3
08.53 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 18.00
Nieuws; 18.16 RVU; 18.55 Lingo, woordspel;
19.25 Tom en Herrie, serie.
29.58 Tegen de muren
20.59 Mis In c klein van Mozart
22.00 Nieuws

Het afscheid van het buitenaards wezentje in E.T., een film van Steven
Spielberg. Zaterdag 2 januari op VTM om 21u.30.
ZATERDAG 26 DECEMBER

DE VROLIJKE
ECHTSCHEIDING
Amerlk. musical van Mark Sandrich
(1934) met Fred Astaire en Ginger Rogers. Een jonge Amerikaan is met zijn
oom op reis in Engeland. Hij ontmoet heel
toevallig een meisje voor wie hij onmiddellijk belangstelling koestert... (TV1, om
14U.15)

ZONDAG 27 DECEMBER

DE KERSTBOOM
Een Amerikaans vliegtuig verliest boven de Middellandse Zee een kernbom
en de kleine Pascal krijgt leukemie ten
gevolge van de straling. Zijn vader wil
hem nog een laatste prettige Kerst bezorgen. Franse film van Terence Young
(1969) met Bourvil en William Holden. (TV
1, om 13u.)

MAANDAG 28 DECEMBER

THE KRAYS
Britse gangsterfilm (1990) met Martin
Kemp, Tom Bell en Billie Whitelaw. Als
kinderen kregen de tweelingbroers Kray
van hun moeder de naam ,,dear little
monsters" mee. Als volwassenen proberen ze in Londen die naam alle eer aan te
doen. (TV 2, om 22u.05)

DINSDAG 29 DECEMBER

W/ILD AT HEART
Als de gevangenispoort achter hem
dichtslaat, betekent dat voor Sailor Ripley
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in de eerste plaats de hereniging met zijn
geliefde Lula Face Fortuna. Maar ook zijn
schoonmoeder Marietta kijkt met belangstelling uit op zijn komst. Amerlk. misdaadfilm van David Lynch (1990) met
Nicolas Cage, Laura Dern en Diana Ladd.
(TV 2, om 22u.)

WOENSDAG 30 DECEMBER

THE ACCUSED
Sarah wordt verkracht, maar geen enkele van de mannelijke getuigen steekt
een helpende hand toe. Amerlk. film van
Jonathan Kaplan (1988) met Jodie Foster
en Kelly McGillis (Ned. 1, om 23u.17)

DONDERDAG 31 DECEMBER

DREAM MACHINE
Barry Davis is al jaren lang stapelgek
van een Porsche. Op een dag krijgt hij er
zo maar een kado, maar in de koffer zit
wel het lijk van de echtgenoot van zijn
milde weldoenster. Amerlk. film van Lymon Dayton (1991) met Corey Halm en
Susan Seaforth Hayes. (TV 2, om 23u.40)

VRIJDAG 1 JANUARI

GHOSTS CAN'T DO IT
De knappe Kate is ontroostbaar als
haar man sterft en In de hemel mist de
echtgenoot zijn vrouw in die mate dat hij
als llefdesgeest tijdelijk naar de aarde
mag terugkeren. Amerik. erotische komedie van John Derek (1989) met Bo Derek,
Anthony Quinn en Don Murray. (Ned. 2,
om 22U.52)
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EEN KERSTBOOM VOL FILMS
Op een suksesvolle film komt tegenwoordig bijna zeker een vervolg, zodat je de
toevoegingen I, II, III enz. steeds meer ziet
verschijnen. Na de kaskraker Home Alone, is
er nu een tweede. Gewoontjes, meer niet; het
jongetje is dat spontane van die eerste film al
lang kwijt, hij is immers een superster geworden. Het scenario is gekalkeerd van het
eerste, hier en daar een beetje anders ingekleurd. Le Grand Pardon kreeg ook een
vervolg, was de eerste al gekalkeerd van De
Peetvader, nu wordt het erg ondoorzichtig,
want nummer twee is een doordruk van
nummer één. Moeilijk ? Niet zo erg, de film is
toch te mijden.

DE WOESTE HOOGTE
in boeken waren vervolgen al een tijdje
schering en inslag. Maar nu hebben ze in het
boekbedrijf nog een ander foefje ontdekt.
Een vervolg schrijven op een suksesboek,
waar de auteur al enkele jaren van dood is.
Recent haalde het vervolg op Gejaagd door
de wind uiteraard de krantekoppen, omdat
de filmmaatschappij die de TV-serie zal maken, er het nodige geld voor over had. En een
warhoofd is nog maar eens bezig een vervolg
op Brontë te schrijven. In een niet zo veraf
verleden echter werd dit al gedaan met Terug
naar de barre hoogte en Heatholiff. Als er al
ooit filmplannen waren, ze gingen niet door.
Maar er is nu wel weer een nieuwe filmversie van Wuthering Heights, na de onvolledige
verfilming uit 1939, die Merle Oberon en
Laurence Olivier het schitteren, en de meer de
volledigheid nastrevende versie uit 1970, met
een zeer jonge Timothy Dalton en een sterke
Anna Calder-Marshall. Een Engelse versie.
Was dat in het verleden zeer dikwijls een
garantie dat een klassieker niet werd vermoord, deze maal gaat het mis en dat ligt
hoofdzakelijk aan Juliette Binoche die de rol
van Cathy op zich neemt. Was het alleen haar
verschijning, het zou nog een beetje kunnen
lukken, maar de lichte tongval die deze
Franse aktrice heeft, maakt de door-en-door
Engelse Cathy ongeloofwaardig. De eerste
verschijning van Ralph Fiennes op het
scherm is gelukt, je ziet hem groeien in zijn rol
van Heathcliff, alleen de sterretjes van Cathy's liefde voor hem flikkeren nergens.
Sophie Ward in het bijrolletje van Isabella
Linton, is weer eens opvallend.

Uit A few good Man, de luitenanten overleggen hoe zij het stinkend
moordzaakje zullen oplossen....
voor het laatavond- of nachtcircuit dat steeds
naakter wordt. Je bent jong en je wil wat.
Juliette Binoche is Anna Barton, ze is
verloofd met Martyn (Rupert Graves), zoon
van het konservatief parlementslid en staatssekretaris Stephen Fleming (Jeremy Irons),
die gelukkig getrouwd is met Ingrld (Miranda
Richardson). Bij een receptie op de Franse
ambassade komt ze zichzelf aan pa Fleming
voorstellen, een uur later omzeggens liggen
pa en toekomstige schoondochter in bed en
ze beleven één der stormachtigste liefdesaffaires ooit vertoond in de officiële kinema.
Voor diegene die dacht dat men in De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (ook met
Binoche) iets zag, hij weze venwittigd, dit kan
makkelijk naast Bitter Moon van Polanski
gaan liggen, om in de termen te blijven,
alhoewel...
Men houdt van dit zeer erotisch en soms
erg verwarrend en pervers verhaal over sex
en dood, of men haat het. Malle is er in ieder
geval in geslaagd de niet echt sexy Binoche
tot een voorwerp van lust om te toveren.

DAMAGE

SIMPLE MEN

En opnieuw Juliette Binoche. De Franse
kineast Louis Malle gebruikte haar, voor opnieuw een Engelse film, gebaseerd op de
roman Blinde obsessie van de Ierse schrijfster Josephine Hart (Uitgeverij Kluwer).
Hoofdzakelijk gefinanceerd door televisiestations, weet je al vlug dat deze film is gemaakt

De ohginele kineast Hal Hartley is vooral
bekend bij de echte cinefielen. Zijn twee
vorige films: The unbelievable truth en Trust
haalden het betere filmcircuit. Hij haalde
opnieuw dezelfde akteurs en technici weg
van hun uitkering en draaide met hen Simple
Men.
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BUI McCabe, een cinieker die zich voortdurend wil wreken op de vrouwen omwille van
een opgelopen blauwtje, en zijn broer Dennis, een ietwat wereldvreemd filosofisch tipe,
horen dat hun ex-baseballende vader van
zeventig, ook nog bekend als terrorist, ontsnapt is uit de gevangenis. Ze gaan op zoek
naar hun pa en komen terecht in een piepklein hotel, waar twee vreemde vrouwen de
plak zwaaien. Deze twee, de iedere-man-zouer-een-moeten-hebben blonde erg afstandelijke Kate, en de geheimzinnige Roemeense,
Elina.
Simple men is geen simpele film, vol boeiende dialogen en gemaakt met een duidelijke
simpathie voor prettig gestoorde en daardoor
ook fascinerende buitenbeentjes.

ZIJN DE GOEI
A few good man, de nieuwe film van Rob
Reiner is het aangrijpend verslag van een
krijgsraad en al wat er omheen hangt. Tom
Cruise is een jonge talentrijke advokaat bij de
Navy, die zijn zaakjes altijd erg gemakkelijk
wint door zijn grote rechtskennis en zijn nogal
schofterige manier van onderhandelen met
de tegenstrever.
Demi Moore is kommandant bij diezelfde
Navy en een jonge, onervaren advokate, die
haar zaken wint door een uitputtingsslag te
voeren. Dan krijgt Demi de zaak van de
moord op een marine-soldaat, die door twee
van zijn makkers werd vermoord, op haar
bureau. Ze vraagt de Navy-leiding om die
zaak, maar deze zullen Cruise aanduiden.

MENGELWERK
Eerst en vooral omwille van zijn onervarendheid, zodat hij het de kolonel van de basis
Jack Nicholson, met al te moeilijk zal maken
Op die manier kan openbaar aanklager Kevin
Bacon de twee marine-soldaten de gevangenis induwen, waar ze kunnen rotten, en als
daar het valse getuigenis van luitenant Kiefer
Sutherland voor nodig is, dit tot meerdere eer
en glorie van de kolonel, die zijn baantje bij
het Pentagon in gevaar ziet komen, dan moet
dat maar Cruise zal, onder invloed van
Moore, een heel rottend en vies stinkend
zaakje aan het licht brengen
Een rechtbankdrama, waarvan alleen de
Amerikanen het grote geheim lijken te kennen Nicholson IS dan wel met veel te zien, de
keren dat je zijn loense dichtgeknepen oogjes in zijn blaaskop ziet, zijn genoeg om de
film te beheersen, Cruise staat op z'n tenen
en IS redelijk, Sutherland is goed zoals
steeds. Bacon overtreft zichzelf nog maar
eens en Moore, nou ja

DOOD ZIET ZE ER
OOK GOED UIT
Robert Zemeckis, die in de fllmanalen zal
worden hennnerd als de man die Roger
Rabbit maakte, heeft een krankzinnige zwarte
komedie gedraaid met Death becomes her
Daarin plaatste hij sterren als Meryl streep,
een aktnce van middelbare leeftijd die nog
weinig wordt gevraagd, Bruce Willis, haar
echtgenoot, een ruggegraatloze zuipschuil
die ooit plastisch chirurg was, maar nu nog
alleen met lijken werkt, Goldie Hawn, de
mooie vriendin van Streep die in eerste in
stantie met Bruce zou trouwen en Isabella
Rosselini, de smaakvolle hogepriesteres van
een schoonheidsimperium, waar de twee
vrouwen zich gaan herbronnen aan het eeuwige leven Iedereen staat iedereen naar het
leven en dat levert nogal wat dolkomische
situaties op
Een verwonderlijke film voor Streep, maar
ze mag er wel gelukkig mee zijn

DE LIJFWACHT
The Bodyguard is een misser van Kevin
Costner, maar een sukses voor Whitney
Houston en liedjesschrijfster Dolly Parton, die
de zoveelste versie van haar hit op de platen
toptienen ziet verschijnen
Qiu Ju IS een in dokumentaire stijl gedraai
de hartvenwarmende ode aan de Chinese
boeren en tegelijk de jongste film van Zhang
(Hef Rode Korenveld, Judou, De Rode Lantaarns) Yimou en kreeg in Venetië de Gouden
Leeuw Het verhaal van deze tegendraadse
heldin die de eer van haar echtgenoot wil
redden, is een duidelijke weerspiegeling van
de diktatonale Chinese samenleving
Voor de fijnproevers die af en toe van een
overheerlijk Chinees filmgerecht houden
Willem Sneer

HERSENBREKER
OPGAVE 162
HORIZONTAAL
2 Noodgedwongen houding ten/vijl je een
buiging maakt (8)
5 In de boom of op de dansvloer (8)
8 Onzichtbare menselijke prestatie (8)
9 Internationaal zet 't Nederlands ,,hij en
„zich m het Frans en je hebt een Duitse
meisjesnaam (4)
11 Dit zit in een pot (3)
14 Iets voor een kinderboek wat er gaande
IS als heel kleine wezens zich tegen het
openbaar gezag keren (18)
17 Die rekenmunt is in rook opgegaan (5)
18 Sinds Adam is dat iedereen (10)
19 Zoete of zure vruchten in een naaldboom
(11)
22 Riskant gebied, al zou je kunnen denken
dat er zich eerder schepen hebben voortbewogen (11)
24 Waarom zo r a p ' Je bent er bijna (5)
VERTIKAAL

2
3
4
6
7
9
10

1 Voortdurend bezig zijn met de oven
(5)
Gek, dat er mensen zijn die buiten hun
specialiteit totaal mets weten (10)
Krom (7)
Zo'n klap komt hard aan (7)
Zonder ook maar een enkele hobbel of
kuil (5)
Van deze groep is de eerste de beste (4)
Alleszins (2, 3, 5)
Wat Roeland volgens Rodenbach over t
Vlaamse land het luiden (5)
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12 Sierlijke bocht (4)
13 Met wie je omgaat en wat die allemaal
weet (6)
15 't Scheelt met veel of dit dier ligt midden
in 't water (5)
16 Verdwenen in de diepte (3, 5)
20 Deze wortel is letterlijk de zestiende (3)
21 Gevaarlijk dicht in de buurt (2, 2, 2)
23 Ondanks twee gaten toch een volwaardig lichaamsdeel (4)

OPLOSSING OPGAVE 160
Horizontaal: 3 gangmakers, 8 ophaaldienst, 9 bloembed, 10 entree,
13 ekstaze.U keuterboer, 16 ontaarde, 18 lanekoek, 21 kontra-demonstratie
Vertikaal: 1 wandaden, 2 generatiekloof , 4 Achterstraat, 5 glasblazer, 6
sasmeester, 7 koelvak, 11 foto, 12
vrekken, 15 bezet, 17 neon, 19 iets,
20 krap, 22 as
Johan Delfgou uit de Koestraat 19 in
4132 BH Vianen(ZH) (Nederland),
wint een prijsje, hij loste hersenbreker 160 korrekt op. Zijn kaartje werd
uit de juiste inzendingen geloot.
Wij verwachten uw gele briefkaart
met de oplossing van opgave 162 ten
laatste dinsdag 12 januari (na de
kerstvakantie) op de redaktie: Barrlkadenplein 12, 1000 Brussel.
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BLOEMEN VOOR JOHN McCRAE

AKTIE VOOR AMNESTIE
Zaterdag 26 december 1992
o m 20u.
In het G.K.C. Den Blank
Begijnhofplein te Overijse-Centrum.
(samenkomst in het foyer)
- Opening
- Samenzang met Gust Teugels
- Gelegenheidstoespraak door
Johan Sauwens
- Gezellig samenzijn.
Organisatie: VU Overijse i.s m. VU-Nationaal

DE VU-SPORTKOMMISSIE
ZOEKT U
Sinds jaren bestaat er binnen de Volksunie een
Sportkommissie (VUSK) met als doelstelling ,,de
vervlaamsing van het sportgebeuren in Vlaanderen
stimuleren". De behoefte om een strategie te bepalen binnen een onafhankelijk beleid, samen met de
daaruit voortvloeiende sportieve initiatieven, waren
de aanzet tot de oprichting.
De heuglijke herinnenng aan onze sportdagen
van 1980 is voor velen een blijvend gegeven.
Gebrek aan geschikte infrastruktuur en financiële
ondersteuning waren oorzaak van hun teloorgang.

Op 30 november 1872 werd John McCrae in het Kanadese stadje Guelph geboren. Hij was
een ambitieus miiitair, befaamd arts en dichter, die tijdens de Eerste Wereidoorlog in
Viaanderen streed. Getei<end door de gruwel van de ooriog, schreef hij er op 3 mei 1915
het gedicht In Flanders Fields dat hem wereldberoemd maaltte.
Op 30 november j.l. of de 120ste verjaardag van zijn geboorte, legden Herwig Verleyen en
zijn vader bloemen neer op zijn graf te WImereux (Fr.).
Herwig Verleyen is de auteur van het onlangs verschenen boek In Flanders Fields, gewijd
aan het leven en werl< van McCrae en in WIJ besproken (4 dec.j.l.).
René, de vader van de auteur, is oud-strijder '40-'45 (Eerste Regiment Gidsen), werkt
thans aan zijn ooriogsmemoires.

PROVINCIE
VERHOOGT
KULTURELE
TOELAGE
AAN VOEREN
Onder impuls van gedeputeerde Frieda
Brepoels verhoogt het Provinciebestuur van
Limburg dit jaar zijn toelage aan de gemeentelijke Kulturele Raad Voeren In vergelijking
met vorig jaar krijgt de raad 42.000 fr. meer.
Dit betekent dat de Kulturele Raad van Voeren maar liefst 200 000 fr. kan verdelen onder
de plaatselijke kulturele verenigingen. Vooral
door het ontbreken van enige andere financièle steun vanwege hun eigen gemeentebestuur, IS deze steun bij de kulturele verenigingen bijzonder welkom.
Proficiat Fneda'
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DE VERGETEN
VERNIEUWING
De afdeling Latem/Deurie uit Oost-Vlaanderen
lanceerde in haar regio een verkoopskampanje van
het boek De Vergeten Vernieuwing van voorzitter
Bert Anciaux.
Meer dan 200 leden en simpatisanten werden
aangesproken of aangeschreven. Resultaat- 31
verkochte boeken.
Men kan het boek nog steeds bestellen door
overschrijving van 270 fr. (1 eksemplaar - portokosten inbegrepen) op rekeningnummer 4495595561-96 van Volksunie Latem/DeurIe, p/a Moeistraat 48, 9830 St.Martens-Latem, met de mededeling •,.Artikel 270". Mogelijkheid totfoonbankieren:
KB memo Overschrijvingen met mededelingen punt
6 vrije cijfermededeling = aantal 1, 2, 3, 4
bestelde eksemplaren -i- tweede mededeling punt
8 Artikelnummer 270.
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag
wordt het boek of de boeken zo snel mogelijk
toegestuurd.
De Vergeten Vernieuwing, het ideale eindejaarsgeschenk voor uw vrienden en kennissen
Bestel vandaag nog het aantal eksemplaren dat u
verlangt.
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Deze oproep richt zich tot alle VU-leden die aktief
zijn op het sportvlak en willen meewerken om een
kommunikatienet rond sportzaken op te bouwen. Zij
zijn van harte welkom. Tevens worden zij op de
hoogte gehouden van onze standpunten inzake
sportbeleidsaspekten.
Deze oproep richt zich tot o.a. schepenen van
Sport, gemeentelijke en provinciale vertegenwoordigers in sportdiensten en -raden, bestuurders van
sportklubs en sportfederaties, sportjoernalisten,...
Vanaf september 1991 was er een nieuw elan
noodzakelijk gezien de VU-vertegenwoordiging in
verschillende sporfinstanties. Zodoende staat ze
met haar dienstverlening nauw bij onze mandatanssen op gemeentelijk, provinciaal en parlementair
vlak, bij de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport, de
Raad van Bestuur Bloso, de Vlaamse Sportfederatie
en de kommissies voor medisch verantwoorde
sportbeoefening.
De VUSK wenst in 1993 de nadruk te leggen op
de uitbreiding van de eksterne kommunikatie. Daarom ook deze tekst. Indien er voor een bepaald
onderwerp de noodzaak is om, door een kollokwium de mogelijkheden ten gronde uit te diepen,
zullen wij met aarzelen.
Opgencht als v.z.w. (in 1991) is er een jaarlijkse
algemene vergadering en worden er tweemaandelijkse ledenvergaderingen gehouden.
Voor haar werking doet het VUSK beroep op
subsidies van het Bloso, erkend als ideologische
sportoverleg - en organisatie - struktuur.
Alle vragen en voorstellen, ook medewerking
worden in dank aanvaard op het korrespondentieadres: Stan Philips, Panorama 36 te 1780 Wemmei
(02/460 68.93).
Tevens kunt u steeds kontakt opnemen via één
van de leden: G. Goubert, F Adang, C. Delecluse,
J Van Den Bossche, F. Van Den Bossche, J.
Vranken, F. De Vis, J. Van Der Borght, J. Caudron,
A. Lambrechts, G. Schiltz, J. Nauwelaerts, J. Baert,
D. Van Dijck, R. Depestele.

Mensen hebben zorgen. Dat is nu eenmaal
menselijl<. Alleen zijn zorgen soms zo'n rem dat
je als mens helemaal
blokkeert. En je diep
van binnen luid om

hebt. We zoeken pratend met je mee naar inzichten
en uitwegen. En bezorgen je, als het nodig is, de kon-

TplAaOnth^ltfll

lAfi

Praten is de eerste stap.

takten voor verdere hulp.
Bel onsalsje in alle vertrouwen wil praten over

hulp schreeuwt. Maar het voor de buitenwereld in-

je zorgen en angsten. Zonder drempelvrees. Want

slikt. In die moeilijke momenten kan je 'n beroep

niemand die je naam of adres vraagt. Niemand die

doen op Tele-Onthaal.
Op het (nieuwe) telefoonnummer 106 vind je

je ziet. Je bent alleen met
iemand die luistert. Voor

dag en nacht steun. We laten je er op jouw manier op

'n gesprek van mens tot

verhaal komen. We luisteren naar wat je op het hart

mens.

O^G

Met medewerking van |&IH K R E D I E T B A N K , fotogravure Leleux, zetterij Aanzet en dit blad.

UIT DE REGIO

NIEUWJAARZINGEN TE
WOMMELGEM
Onder de titel Nieuwejorkezoetezingen gaat te
Wommelgem opnieuw een wedstrijd voor het mooiste nieuwjaarslied door.
Wie wil meedoen en bovendien een prachtige
prijs wil winnen moet zich op donderdag 31 december a.s. melden voor de wedstrijd Nieuwejorkezoetezingen in Den Klauwaert, Dasstraat 23 te Wommelgem, tussen 9u.30 en 13u.
Een jury geett punten op de presentatie en op
zaterdag 9 januari 1993, om 13u. worden de prijzen
verdeeld, eveneens in Den Klauwaert. Iedereen
heeft prijs.
De wedstrijd is een organisatie van VU-Wommelgem en staat onder bescherming van burgemeester, schepenen en mandatarissen van VolksunieWommelgem

OOST-VLAANDEREN
JANUARI
22 DENDERWINDEKE: Toespraak door Bert Anciaux. De VU, heden en toekomst. Om 20u.in
• feestzaal Wima, Denderwindeke. Org. VU-Ninove.

WEST-VLAANDEREN
DECEMBER
27 KORTRIJK: Fakkeltocht voor het leven. Verzameling om 16u. aan kerk O.L.V van Fatima te
Heule, Moorseelsestr., achterzijde voetbalstadion.
Einde om 18u. met slotmis in de St Michielskerk te
Kortrijk. Org.; Boetevaartkomitee Kortrijk

DECEMBER
26 MERKSEM; Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360 te Merksem. Om 20u. Inschrijving ter plaatse.
Deelname 100 fr.p.p. Iedereen welkom.
31 MERKSEM: Van 't Oud in 't Nieuw. Met etentje
en drankje. Iedereen welkom. In Vlanac, Bredabaan
360. Inlichtingen bij Guy Calewaert (03/646.66.82).
JANUARI
2 MERKSEM: Jaarlijkse nieuwjaarsbegroting in
lokaal Vlanac, Bredabaan 360. Vanaf 14u. Iedereen
welkom. Drink aangeboden door Clara Govaert.
6 HEIST O/D BERG: Éénmalige voorstelling van de
film Daens. In het Gemeentelijk Kultureel Centrum,
om 20U.30. Bestel nu reeks toegangskaarten via
Roger Van Dijck (015/24.80.86).
10 MERKSEM: Ontbijt en praatgelegenheid met
Gerard Bergers. Om lOu. in lokaal Vlanac, Bredabaan 380. Inschrijven aan 150 fr.p.p. in het lokaal of
bij Fred Van Dijck (03/646.16.06) of Ronnie Herbosch (03/647.11.74).
17 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie in zaal d'Ekster,
Ooststatiestraat 1. Aanvang: 11u. Gast: Nationaal
voorzitter Bert Anciaux. Iedereen welkom. Org.: VUKontich.
22 TURNHOUT: Bruisend Nieuwjaarskoncert met
het Kempisch Jeugdfanfare-orkest. Om 20u. in De
Warande. Inkom 250 fr. Org.: Rodenbachfonds.
23 MERKSEM: Gentse Waterzooi. Om 19u. in
lokaal Vlanac, Bredabaan 360. Inschrijvingen en
info: Guy Calewaert (03/646.66.82).
30 BORNEM: Vlaamse ontmoetingsavond. Gastspreker : Bert Anciaux. Muzikale attraktie: Zakdoek.
Presentatie: Claudia De Proft. Onthaal om 19u.30.
Om 20U.30 eerst optreden Zakdoek. Gratis inkom.
In het Parochiaal Centrum St.Marie, Omgangstraat.
Org.. Vlaamse Kring Bornem.
30 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan
360. Aanvang. 20u. Inschrijving ter plaatse. Deelname 100 fr.p.p. Iedereen welkom.

BRABANT
DECEMBER
26 VLEZENBEEK: Laatste Zaterdagnacht. In zaal
Elysee, vanaf 20u. Met in het voorprogramma: De
Rest uit Leeuw en als hoofdschotel: Ben Grabbé
and his Floorshow. Inkom 250 fr., w k 200 fr Café
Leeuwke, Rink, St.-Pieters-Leeuw. Info • 532.01 74.
26 OVERUSE: Aktie voor Amnestie. Om 20u in
Den Blank, Begijnhofplein. Met: opening, samenzang met Gust Teugels, gelegenheidstoespraak
door Johan Sauwens en gezellig samenzijn. Org.
VU-Overijse i.s m VU-Nationaal.
26 LENNIK: Bakschieting naar panklare hanen en
worsten. Vanaf 18Ü. in herberg ,,ln de Verzekenng
tegen de Grote Dorst", Kerk Eizenngen. Ook op
27/12 vanaf 11u. Inzet 25 fr Org. VU-Lennik.

- GEZOCHT - Jonge man, 27j., zoekt werk in bij
voorkeur regio Brugge-Oostende-Torhout, vorming
A2, grote bereidheid zowel tot lichamelijk als intellektueel werk; z.w. kantoor Jan Loones, Engelandstraat 2 te 8670 Oostduinkerke; ref. 18.11.92.
- PLU - inkomsten voor uw afdelingskas! Verkoop uw leden een geel-zwart regenscherm. Bij
minimumafname van 12 stuks geleverd aan 200 fr.
per eksemplaar. Inlichtingen: 014/51.59.40 (C. Van
der Spurt).
DOCHSIOES

AIGLE
TT^ETORN

NERDI^EL^

ROMIKA

AMBIORIZ

Willy VERDIEVEL- Hilde DEMAREY
Albert I-Iaan171,8620 NIEUWPOORT-BAD
Tel. (058) 23 51 96 - Fax (058) 23 51 96
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Voor regisseur Stephan Bouwer was dit een
uitzonderlijke uitdaging aangezien hij altijd een
grote bewondering heeft gehad voor het werk van
Koos Du Plessis.
Jeannie Du Toit, een persoonlijke vriend van
Koos en een kenner van zijn muziek, werd uitgenodigd om als zanger voor deze produktie op te
treden. Chnsta Steyn is muziekregisseur en begeleider terwijl zangeres Marie Du Toit de gelegenheid
krijgt om haar onbetwistbaar talent reliëf te geven
met de liedjes van Du Plessis.
De produktie is meer dan een aanschouwelijke en
te beluisteren bloemlezing van Koos Du Plessis'
werk want onder leiding van Stephan Bouwer zal de
muziekliefhebber weer eens, of voor de eerste maal,
geraakt worden door de mens Koos Du Plessis,
door zijn en/aring van de hem omringende wereld,
door zijn beleving van pijn en vreugde en door zijn
vaardigheid met woorden en muziek.

OPVOERINGEN
Do 21, vrij 22, zo 24: Ter Eist (Antwerpen).
Kaarten: Vlaamse Volkskunstbeweging, B. Dhanislaan 20 bus 3, Antwerpen (03/238.94.12).
Za 23: Vrij Technisch Instituut (Brugge). Kaarten:
Brugse Boekhandel, Dyver 2, 8000 Brugge
(050/33.29.52).

- GEZOCHT - 22-jarige jongedame met A2diploma met kwalifikatie Verkoop-kantoor en Kantoorautomatisering zoekt na twee stagekontrakten
een passende betrekking in de hoofdstad of het
Leuvense. Voor verdere informatie gelieve kontakt
te nemen met senator J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11, 1703 Schepdaal, tel. 02/569.16.04 of
02/515.87.09.

BAMA
adidas
GUtVtA

\\prvny

Van donderdag 21 tot vrijdag 29 januari '93
brengt het kabaretgezelschap Jannie Du Tolt met
Skadu's teen die muur een hulde aan dé grote
naam van het Zuidafrikaans chanson Koos Du
Plessis.
Deze artiest heeft het Afrikaanse luisterlied grote
bekoorlijkheid en waardigheid verleend die zijn
tijdgenoten amper konden evenaren. Zijn plotse
dood op 15 januari 1984 betekende dan ook een
grote slag voor het luisterlied en voor het Afrikaans.

Ma 25: Ontmoetingscentrum Westrand (Dilbeek).
Kaarten: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, Dilbeek (02/466.20.30).
Do 28 en vrij 29: Feestzaal Dienstencentrum
Ledeberg (Gent). Kaarten: Vakbel, Limburgstraat
90, Gent (091/23.01.36).

ZOEKERTJES

SCHOENEN

ZUIDAFRIKAANS
KABARET IN
VLAANDEREN

<———=.
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(Gabor)

MEPHISTO

^Tfrr^

TMPf

K2M^

SEBAGO

WEEK-END altijd open
Woensdag gesloten
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Grote keus in

MEPHISTO* M
wandelschoenen

AANBEVOLEN HUIZEN

N.V. BERT Cars e n T r u c k s
Assesteenweg 101-103
TERNAT
Verdeler
VOLKSWAGEN

Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Tel.: 053-66.83.86

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

HERENKLEDING

irmees
Steenhouwersvest, 52
ANTWERPEN

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

AUDI - PORSCHE 944

Kostuums naar maat

Houtzagerij

AFD.: OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel.: 054-33.17.51
054-33.11.49

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, 2100 Deurne
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

GALTPACO
aapse

U bent van harte welkom bij

Karel Van den Berghe B.V.B.A.
VLOER en MUURTEGELS
— Steeds ruime kortingen
— Kwaliteitsprodukten
— Uitstekende service
— Keuze uit meer dan 600 soorten
GENTSESTEENWEG 377 9300 AALST
(200 m voor de Vijfhuizen)
Tel. 053/70.06.64

PROMO PUZZLE
Kies zelf het onderwerp
van uw puzzel

wijnen

I-xi-liisicf invoeidcr van
KWV - DItMt.KSDAL - LABOIUU VERGENOIZGD
l^AIRVIEW - GROOT CONSTANTIA liOSCHENDAL - WELTEVREDE
Elke iiuijiiü ccii proiiiütiewi]n.
Originele rclatic-cindcjj.iisgcs(.hcnkcn

'KAAPS WYNHUYS'
Daniël Cortier
Tel. 02/428.69.84
Fax 02/425.98.86

DEVRIESE

[,angc NicLiwstraat 35 - 2000 Antwerpen
U3/226 02.51 - K.ix: 03/225.26.78
0]>cningsurcn:
m.i-vnj 9.00 - 18.00 u.
7.a 1 1.00 - 14.00 u.
I'arkccrmogcli|khci(J Nr. 31/1

H^
N.V. ZAKENKANTOOR
HERMAN STEENHOUDT

nv de winne-fabrisac

baron ruzettelaan 78
8310 brugge 4
paan brugge-oostkamp^

s. 050/35 74 04 >

V

\

migrostraat 128
200 schoonaarde
/ ' B 9200
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

1 STATIONSPLEIN,
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. (054) 41 30 44

Woonkrediet
steeds iets beter!

Freddy en Cecile
Vermeersch-Vaesen
Sint-Aarnoutstraat 12
8211 Aartrijke-Zedelgem
« 050/20.08.50
algemene decoratiewerken —
schilderen — behangen —
vloerbekledingen — parket —
louverdrape — luxaflex — ....

-^-7

Uniek!
Exclusief te koop bij
uw dagbladhandelaar
en bij Media Club
vanaf woensdag
30 december.
100 fr.
Knip deze bestelbon uit en stuur hem ingevuld teiug naai
Media Club, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
Tel 051/23 23 32 (24 op 24 uur) Fax 051/23 24 87

Foto Knack, het jaarboek dat een
overzicht brengt van de belangrijkste
gebeurtenissen van 1992 in prachtige
kleurenfoto's. Voor één keer geeft de
Knack-redaktie voorrang aan het
beeld en zorgt de tekst voor een
beknopte achtergrondinformatie.
Een dokument om bij te houden !
Foto Knack is een luxueuze editie
met geplastificeerde cover.

> «
>t1EDI»< CLUB

Hiermee bestel ik Foto-Knack
voor de prijs van 100 fr.
Ik sluit hierbij een briefje van 100 fr in als betaling
Naam
Vooinaam^
Straat
Gemeente
Postkode
Klantnummer (fakultatief).

