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Horizontaal
A Zonder job – persoon-

lijk voornaamwoord
B Tijdvak – enigszins
C Deel van een camera – 

biljartstok 
D Automatische loon-

aanpassing 
E Voormiddag – vrouw 

met licht haar
F Landcode van 

Andorra
G Bespreking– rivier in 

Italië
H Onzin
I Ton – testruime 
J Bezetting – pausen-

naam 
K Virtuele realiteit – 

recent initiatief van 
ACV Puls

Verticaal
1 Positieve econo-

mische toestand – 
bekende Vlaming

2 Roem – uitbouw
3 Zijkant – Voorloper 

van de euro
4 Gebrek
5 Grammofoonplaat – 

grote kwekerij  
6 Gewicht
7 Grenzeloos – aandoe-

ning van het centraal 
zenuwstelsel

8 Kenmerkend geluid
9 Bovenbeen – oproep 
10 Door laag water lopen 

– afkerig
11 Lengtemaat – vreem-

delingenhaat
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De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Maak er een wondermooi jaar van’. M.V.D.B. 
uit Brasschaat werd door loting uit de 
juiste antwoorden getrokken en wint een 
boekenbon van 25 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord voor het 
nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten 
laatste op 17 maart 2023. Of stuur een 
briefje met de oplossing, naam, adres 
en lidnummer naar Puls Magazine, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De 
winnaar ontvangt een boekenbon van 
Standaard Boekhandel ter waarde van 25 
euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd ver-
klaar je je akkoord met het wedstrijdre-
glement. Scan de qr-code.

We konden ook 3 gratis exemplaren 
wegschenken van ’Het klimaatboek’ van 
Greta Thunberg. De onschuldige hand 
maakte deze lezers / lezeressen blij met 
een exemplaar: P.V.G. uit Borsbeek, J.B. uit 
Ninove en E.D. uit Reet 
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Metronom komt op 15 februari in de 
bioscoop.

METRONOM
 Karin Seberechts

Je bent jong en je wil wat, of zegt wat. Het hangt er 
al vanaf waar, wanneer en met wie je dat doet om 

te weten hoe duur je dat komt te staan…

Oktober 1972, Boekarest. De 
17jarige Ana is behoorlijk aange
slagen wanneer haar liefje Sorin 
vertelt dat hij met zijn familie 
naar Duitsland gaat verhuizen. 
De vlinders in de buik moeten het 
plots opnemen tegen een onbe
haaglijk gevoel van mistroostig
heid. Tegen de zin van haar ouders 
trekt ze naar een feestje bij haar 
vriendin Roxana. Kwestie van de 
liefdeskommer wat te temperen 
en (hopelijk) een eerste keer te 
vrijen met Sorin. Er wordt gedron
ken, gedanst en geflirt, de grapjas 
van dienst haalt leider Ceausescu 
over de hekel en de jongelui stel
len een brief op aan de DJ van het 
clandestiene Radio Metronom, dat 
vanuit het Amerikaanse Radio Free 
Europe Jimi Hendrix en The Doors 
op de Roemeense jeugd loslaat. 
Maar dan maakt de Securitate een 
einde aan de pret…

De beruchte geheime dienst van 
Ceausescu hakt zo onverhoeds 
Metronom in twee. De gemoede
lijke stemming waarop dit speel
filmdebuut van Alexandru Belc 
zich liet meedrijven, slaat om in 
een beladen sfeer, waarin intimi
datie en het installeren van ver
klikking, inschikkelijkheid en 
angst de boventoon voeren. Leken 

de tieners in Belcs film tot dan toe 
in alles op hun leeftijdsgenoten 
aan ‘onze’ zijde van het IJzeren 
Gordijn, halverwege wordt duide
lijk dat lachen met beleidsvoer
ders en dwepen met overzeese 
popiconen en piratenzenders in 
het communistische Roemenië 
van 1972 duurder was dan aan de 
overkant.
Alexandru Belc plant zijn aarze
lend coming of ageverhaal in een 
voortreffelijk geschetst tijdskader, 
waarin naast Radio Free Europe, 
de Davis Cupfinale in Boekarest 
met Ilie Nastase het geluidsdecor 
domineert. Belcs debuut mist een 
beetje de urgentie van bijvoor
beeld Das Leben der Anderen, dat 
forser en aangrijpender uithaalde 
naar de vermorzelende impact van 
een dictatuur. Maar deze bedeesde 
epoqueschets over jong en vrij zijn 
én verraad kruipt wel geniepig 
onder de huid. Metronom toont 
dat de tijden ondertussen veran
derd zijn, maar dat de tactieken en 
tentakels van autocratische regi
mes om hun volk onder de duim te 
houden altijd en overal op elkaar 
blijven lijken. 

Liefde in tijden van onderdrukking (Mara Bugarin en Serban Lazarovici)

FILM

De tijd dringt
Brieven van Grootouders voor het 
Klimaat

Welke planeet laten we onze kleinkin-
deren na? Voor veel bezorgde opa’s 
en oma’s is het al lang geen abstracte 
theoretische vraag meer. In het zog van 
en als steun aan de jongerenmarsen 
voor het klimaat ontstond in januari 
2019 de burgerbeweging Grootouders 
voor het Klimaat. Missie: ‘een leef-
bare wereld voor onze kleinkinderen’. 
Voor dit boek schrijven 69 oma’s en 
opa’s een brief naar hun kleinkinderen, 
kinderen, beleidsmakers, Karl Marx 
of Voka-voorzitter Wouter De Geest. 
Nuchtere en emotionele, politiek geïn-
spireerde en anekdotische, persoon-
lijke en meer overschouwende brieven: 
een koor van verschillende stemmen 
die vanuit heel verschillende invals-
hoeken zeggen dat de tijd dringt. “Ik 
hoop van harte dat dit boek door vele 
beleidsmakers zal worden gelezen en 
serieus zal worden genomen”, aldus 
schrijver Jan Terlouw in zijn voorwoord. 
“Dat kan toch ook moeilijk anders. Ook 
beleidsmakers hebben kinderen en 
vaak wellicht ook kleinkinderen, van 
wie de toekomst is.” Behalve Terlouw 
werkten ook o.a. Stefan Hertmans, 
Kristien Hemmerechts, Jeanne Devos, 
Caroline Pauwels, Paul Verhaeghe, 
Geert van Istendael en GAL mee aan 
dit boek.

Interesse? Stuur dan je naam 
en adres vóór 17 maart 2023 naar 
topboek@acv-csc.be en maak kans 
op één van de drie exemplaren die we 
gratis weggeven.
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