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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 
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EERST DIT 

DE POUBELLE. SVP! 

T
WEE voorbeelden In Amsterdam is een openbare 
vuilnisbak geen vuilnisbak maar een poubelle, in 
Ninove is een stadsplan geen stadsplan maar een 
cityplan Om u, beste lezer, aan te tonen dat de 
taalverloedenng in noord en zuid wild om zich 
heen grijpt En hoe men er ook aan sleutelt, het 
schijnt met te beteren 

Op een en dezelfde dag vallen op onze redaktie 
drie alarmkreten van dezelfde soort binnen De 
Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen richt een 
open bnef tot VTB-VAB om zich te beklagen over 

het overmatig Engels taalgebruik in de publikaties van de 
vereniging, het aktieve komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad 
deelt mee zijn strijd onverminderd verder te zetten tegen het 
Engels op de reklamepanelen en het Algemeen Nederlands 
Congres maakt zich zorgen over de slappe houding van Den 
Haag in de strijd om bij produktinformatie de landstaal van de 
verbruiker te hanteren 

Hoe men het draait of keert, het gaat hier om het voortbe
staan van het Nederlands in de Europese samenhang Want 
WIJ moeten ons geen illusies maken, hoe groter en grenzelozer 
de Gemeenschap wordt hoe moeilijker het Nederlands over
eind zal blijven 

In het maartnummer van Kultuurle-
ven lezen wij een kort maar boeiend 
kommentaar bij een artikel in Le Monde 
Diplomatique waarin ronduit wordt ge
steld dat onder de Europese Gemeen
schap een tijdbom tikt de bom van de 
Europese taalstrijd Tom Gasier, de be
spreker van het artikel, merkt op dat de 
lont van de bom nog met ontstoken is, 
maar aangezien de Babylonische 
spraakvenwarring onder de Eurokraten 
sneller groeit dan de Gemeemschap 
zelf de matene steeds eksplosiever 
wordt Naar een Europese taalstrijd, -
zelfs zonder vraagteken - is de titel 
van het kommentaar 

De Gemeenschap met 12 lidstaten heeft negen officieel 
erkende talen, waaronder het Nederlands Al deze talen 
hebben als officiële en als werktaal een gelijk statuut, tussen 
deze negen talen moet getolkt en vertaald worden De steller 
van het artikel heeft uitgerekend dat dit werk een mogelijke 
kombinatie van 72 bewerkingen oplevert Wanneer in 1995 
Oostenrijk, Finland, Zweden en Noorwegen tot de EG zouden 
toetreden de kombinaties tot 132 kunnen oplopen Als later 
Hongarije, Polen, Tsjechië en anderen zouden toetreden 
dreigen de vertaalkosten haast onbetaalbaar te worden 

Schrijft Tom Casier ,,Er zit dus druk op de ketel Men zou 
een oplossing moeten vinden voor de talenkwestie vóór de 
geplande toetreding van nieuwe lidstaten " 

Waar de oplossing ligt weet de steller ook met zo onmiddel
lijk HIJ reikt wel enkele mogelijkheden aan Er zouden slechts 
enkele werktalen mogen erkend worden Maar welke talen 
kiezen"? De dne grootste"? Maar wie zal durven kiezen"J 

En toch zal er ooit een beslissing moeten vallen Sommigen 
denken aan een gemeenschappelijke taal met de voorkeur 
voor het Engels 

Meer dan een eeuw heeft Vlaanderen gevochten om zijn 
eigen taal in eer te herstellen, nu deze strijd middels wetten en 
een taalgrens mm of meer tot rust is gekomen wordt het 
opnieuw bedreigd door een Europese taalstrijd die stukken 

moeilijker te winnen zal zijn dan deze die ooit tegen België 
werd gevoerd Poubelle en cityplan zijn dan ook maar twee 
voorbeelden 

De nieuwe taalstrijd heeft echter met meer te maken dan 
met dienstmededelingen maar met de hele problematiek van 
natiebewustzijn De Volksunie heeft nooit opgehouden dit te 
verkondigen Het overzicht in ons weekblad Eenjaar volksna-
tionale strijd is dan ook veel meer dan het opsommen van faits 
divers maar kadert in de hele problematiek van volkeren, talen 
en kuituren die tegen de pletwals van overheersende staten 
ingaan om te overleven 

Dit heeft met bevrijdend volksnationalisme te maken en met 
met tribalisme zoa\s men thans n a v de bloedige oorlogen in 
ex-Joegoslavie en ex-USSR alle nationalismen op een hoop 
veegt en verkettert 

Wie dus verder verenigt in Europa zal met alleen rekening 
moeten houden met de vele volkeren binnen de Twaalf maar 
ook met deze die staan te trappelen om Europa binnen te 
treden 

Wat zal dat aan nieuwe problemen brengen "̂  Zij zullen 
alvast met genng zijn Hoe zal het vraagstuk van de kulturele 
identiteit door de Gemeenschap opgelost worden *? Op z'n 

Maastrichts'? Hopen de Esperantisten 
op een nieuwe kans'' Of zal gemakke-
lijkheidshalve voor het Engels als werk
taal worden gekozen '> En hoe zullen de 
Duitstaligen, sinds de hereniging ge
talsmatig de sterkste taalgroep, reage
ren"? 

De lichtzinnigheid waarmee in Ne
derland met het Nederlands omge
sprongen wordt belooft weimg goeds 
En zal de Vlaamse regering bij machte 
zijn om de maatregelen die zij in haar 
ambtieuze projekt Vlaanderen-Europa 
2002 aankondigt om het Nederlands te 
beschermen uit te werken"? Want wan
neer de verloedering zich in noord en 

zuid doorzet dreigt het gevaar dat de Nederlanden als een 
rijpe vrucht in de schoot van een eentalig bestuurd Europa 
vallen Of om het artikel in Kultuurleven te citeren ,,Deze 
kwestie is een van de meest vitale voor Europa, het monolin-
guisme zou een dodelijke ziekte zijn " 

Aan een taalpolitiek voor Europa zit nog een andere aspekt 
vast, met name dat van de emigraties Door het openstellen 
van de grenzen verhuizen steeds meer en meer mensen naar 
regio's waar meer geld te verdienen valt Dat emigraties tal van 
problemen met zich meebrengen hoeft met te worden her
haald Een Europese taalpolitiek kan met los gezien worden 
van een sociale politiek die welvaart en welzijn eerlijk spreidt 
Regio's kunnen met meer nieuwe burgers dragen dan dat hun 
sociale weefsel toelaat, anders stevent Europa op bestendige 
moeilijkheden af 

Zo n politiek heeft mets te maken met racisme of onver
draagzaamheid, maar huldigt de eigenheid en de gelijkwaar
digheid van elk volk Opkomen, desnoods met wetten, voor 
het bannen van vreemd taalgebruik is met verdacht Wie 
anders dat de Volksunie heeft op dat vlak recht van spreken "^ 
Het IS doorgaan met een strijd die de partij reeds 40 jaar voert, 
eerst in België, nu in Europa Alle andere beschouwingen 
moeten in de poubelle' 

Maurits Van Liedekerke 
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9
De prijzen van de grondstof
fen blijven zakken. De Derde 
Wereld wordt alsmaar armer, 
volgens tal van internationale 

jaarrapporten. 

j / \ ' " '^^ Wetstraat is het stil 
l i l 01^^'"® ^ "̂̂  ^^^ Paasre-
I ^ J ces. Of zindert het debat 

over de begrotingskontro-
le nog na? WIJ heeft aandacht voor 
de tussenkomsten van Jef Valke
niers, Hugo Schiltz, Hugo Olaerts en 
de paaseieren die de regering De-
haene op de rooster geteld heeft. 

M ƒ ^ De Nederlandse Perma-
T 3 nente vertegenwoordi-

I ^ QinQ bij de EG stemde 
tegen het Belgisch voor

stel dat bij produktinformatie min
stens de taal van de konsument 
moet gebruikt worden. 

14 
Volgens de Amerikaanse 
historikus John Lukacs 
duurde de 20ste eeuw 75 
jaar, van 1914 tot 1989. In 

deze eeuw bewees het nationalisme 
een van de sterkste politieke fakto-
ren te zijn. En aan de vooravond van 
de 21ste eeuw wijst alles erop dat 
het dit zal blijven. 

22 
Karel Jansegers volgt de 
volksnationale strijd van 
Friezen, Denen en Noren. 

^ ^ m Als lid van een parlemen-
J / l taire delegatie bezocht 

^ 1 " Y senator Jef Valkeniers In
dia, een demokratie van 

875 miljoen zielen. 

ƒ ^ • • Over twee minderheids-
J X groepen in Vlaanderen 

^ P I verschenen onlangs 
boekjes: de vuile Arabie

ren en de gierige joden. 

f \ f \ Het jungleboek van Ki-
« 1 1 pling blijft populair. In film, 

I j ^ ^ J tekenfilm, teater, televisie-
feuilleton, en jawel hoor, 

in boekvorm wordt opnieuw de 
baan geruimd voor Mowgli en z'n 
dierenvrienden. 

f^ • • Anderlecht kampioen: dat 
J W\ had niemand anders ver-

^J ^ J wacht. Wel een verrassing 
van formaat was de over

winning van Duclos-Lassalie in Pa-
rijs-Roubaix. 

(omslag archief WIJ) 
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DOORDEWEEKS 

Op de toekenning van de koncessie over de Dodengang aan het IJzerbede-
vaartkomitee kwam heel wat kritiek, vooral maar niet alleen vanuit „vaderlands
lievende" hoek. Oud-defensieminister ridder de Donnéa (PRL) heeft het over 
een schandalige en stuitende beslissing om een bij uitstek nationaal monument 
toe te vertrouwen aan een vereniging die steeds heeft gestreefd naar de 
ontmanteling van de Belgische staat. Ook het stadsbestuur van Diksmuide, dat 
zeif naar de koncessie dong, heeft kritiek. Volgens schepen van Toerisme Luc 
Wauters (CVP) vergeet het iJzerbedevaartkomitee dat de Dodengang een bij 
uitstek nationaal monument is, en geen Vlaams oorlogsmonument. Vooral de 
Pax-viag, die voortaan de Belgische driekleur aan de ingang vervangt, stoot de 
patriottische kritici tegen de borst. (foto vum) 

INZICHT IS... 
Eigen lof stinkt, zegt een Vlaams spreek

woord. Maar ook het lof over naasten of 
kollega's uitgestrooid, kan af en toe biezon-
der kwalijk rieken. Wat dacht U van de 
volgende verheerlijking van het fenomeen 
Jambers, uitgesproken door z'n kompagnon 
Paul Van den Heuvel'm Weekend-Knack: En 
indien de vorige regering één duizendste had 
bezeten van het inzicht in de samenleving dat 
Paul heeft, dan zou 24 november nooit ge
beurd zijn. Een uitspraak die een ereplaats 
verdient in het tegenwoordig populaire Cita-
tenboek voor Vervuilers van de Politiek. 

We veronderstellen dat Van den Heuvel 
venwijst naar de verrassende verkiezingsuit
slag van '91, waar Vlaams Blok, Rossem en 
Blanco, kortom de anti-politiek, als grote 
ovenwinnaars uit de bus kwamen. We hebben 
er geen moeite mee om toe te geven dat die 
uitslag geen kleine verrassing was. 

Nochtans heeft Van den Heuvel het bij het 
verkeerde eind: inzicht alleen volstaat nl. niet 
om een verkiezingsuitslag te beïnvloeden. De 
VU, die toevallig deel had uitgemaakte van 
die bewuste regering Martens VIII, drong 
lange tijd aan op de realizatie van de derde 
faze van de staatshen/orming, die er maar 
niet kwam. De demokratische Vlaamsnatio
nalisten hadden als wapen alleen een woord, 
een belofte plechtig neergepend in een re
geerakkoord. 

Pas na de verkiezingen van november '91 
raakten de gewezen koalitiepartners en/an 
overtuigd hoezeer dit land een verdere her
vorming van de staat nodig had. Had de 
vorige regering de derde faze gerealizeerd, 
dan had de huidige regering niet meer met de 
zaak ven/eeld gezeten, en was de afkeer van 
de machteloze politiek misschien minder 
groot geweest. 

...GEEN MACHT 
Nog een voorbeeld: toen Robert Vande-

putte, eregoeverneur van de Nationale Bank, 
in 1981 het aanbod van de CVP, de grootste 
en machtigste Vlaamse partij, aanvaardde 
om minister van Financiën te worden, werd 
hij zo diep ontgoocheld dat hij er een boek 
over schreef, met de sprekende titel Een 
machteloos minister Zelfs een minister van 
de grootste Vlaamse partij slaagde er blijk
baar niet in om zijn inzichten door te drukken. 

Tenslotte: de VU maakte van de wapenver
gunningen voor het Midden-Oosten in de 
zomer van 1991 een zaak, ze had er zelfs een 
regeringskrisis voor over door uiteindelijk uit 
de regering Martens VIII te stappen. De partij 
eiste dat de kersverse Wet op de Wapenhan
del direkt deftig zou toegepast worden. Ze 
vond daan/oor instemming bij de Vlaamse 
koalitiepartners. Maar de VU stootte op de 
onwil van de PS en haar minister van Buiten
landse Handel Urbain, die door wilden gaan 
met de leveringen van Waalse wapens. Uit

eindelijk gingen CVP, en later ook SP door de 
knieën voor de institutionele atoombom van 
de PS, gelanceerd door PS-vice-premier 
Moureaux. 

Minister Urbain ging zelfs voor de toepas
sing van de wet op de Wapenhandel op alle 
remmen staan. Pas verleden week (dinsdag 6 
april 1993\) verscheen in het Staatsblad het 
Uitvoeringsbesluit bij de wet op de Wapen
handel. Urbain is ook in de regering Dehaene 
nog minister van Buitenlandse Handel. 
Atoombommenlegger Moureaux is ook nog 
minister. Hij waakt er als minister van Sociale 
Zaken over dat de Sociale Zekerheid niet 
gefederalizeerd wordt. Moraal van het ver
haal : zelfs alle Vlaamse partijen samen kon
den hun pacifistisch inzicht in de wapenaffai-
re niet doordrukken. 

Deze voorbeelden leiden tot twee konklu-
zies: ten eerste illustreren ze duidelijk dat 

inzicht niet volstaat. Je moet in een koalitiere-
gering de partners van verschillende pluima
ge en afkomst ervan kunnen overtuigen dat 
jouw inzicht het juiste is, en dat ernaar 
handelen dringend nodig is. En daar gaat 
Van den Heuvel helemaal aan voorbij. Ge
steld dat Jambers inderdaad zo'n fenome
naal geniaal inzicht in de samenleving bezit, 
dan had hij 24 november alleen kunnen 
verhinderen indien hij de lakens uitdeelde in 
een Jambers-diktatuur. En eerlijk gezegd, het 
inzicht dat zoiets een prachtig alternatief zou 
zijn, is bij ons niet aanwezig. 

Maar ten tweede blijkt zelfs een gedeeld 
inzicht onder de Vlamingen niet sterk genoeg 
om iets te venwezenlijken wanneer de groot
ste Waalse partij dat niet wil. We hebben de 
indruk dat in Vlaanderen het inzicht groeit dat 
omwille van dat tweede besluit onze toe
komst niet langer in België ligt. 
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DOORDEWEEKS 

UITNODIGING 
De Vlaamse minister-president Van den 

Brande (CVP) lieeft zijn l<ollega's van de 
andere gemeenschaps- en gewesteksekutie-
ven in België uitgenodigd voor een gesprek. 
Maar niet allemaal tegelijk. Eerst Spitaels 
(PS) van het Waalse gewest, dan Picqué (PS) 
van het Brussels gewest, die bovendien de 
eerstaanwezende Vlaamse minister uit de 
Brusselse hoofdstedelijke eksekutieve, Cha-
bert (CVP) moet meebrengen. 

De Brussels president reageerde erg afwij
zend: onaanvaardbaar. Picqué aanvaardt 
principieel wel dat Chabert mee mag, maar 
vindt dat Van den Brande daar niets over te 
zeggen heeft. En bovendien vreest hij dat 
Brussel slechts de kruimels zal krijgen wan
neer eerst Vlaanderen en Wallonië gegeten 
hebben. Picqué wil een overleg met drie (Van 
den Brande, Spitaels en hemzelf), zoals ook 
Spitaels eerder al had voorgesteld. 

We denken niet dat Van den Brande hier 
zal op ingaan. Maar hij zou beter de raad van 
VU-voorzitter Bert Anciaux volgen, en eerst 
met Brussel gaan praten, vooraleer hij Spi
taels uitnodigt. Brussel ligt tenslotte in Vlaan
deren, er leven tienduizenden Vlamingen, en 
het is de hoofdstad van Vlaanderen. 

Brussel zou wel eens dringender kunnen 
zijn dan Wallonië. Dat kan men ook besluiten 
uit een vrije tribune van Lon Lavens in De 
Standaard (8/4). De auteur stelt dat Wallonië 
al lang beseft dat het Brussel nodig heeft. De 
koördinatie van de vertegenwoordigingen in 
het buitenland en een gemeenschappeiijl< 
toerismebeleid zijn voor Wallonië levens
noodzakelijk. Daarom was Wallonië zo ge
haast om met Brussel terzake een akkoord af 
te sluiten. 

Hierin schuilt een groot gevaar, meent 
Lavens: Brussel zou hierdoor nl. een Waals 
doorvenv/ysöe/e/dkunnen voeren. Het Vlaam
se gewest moet dit volgens de auteur vermij
den door zelf een akkoord met Brussel af te 
sluiten. 

Ron Lavens is niet mals voor de houding 
van de Brusselse Nederlandstaligen (in de 
Brusselse eksekutieve). Ze keuren een ak
koord goed over de ontvetting van Zaventem 
naar Wallonië, wat neerkomt op het wegne
men van tewerkstelling uit Vlaams-Brabant 
Ze keuren een akkoord goed waarbij Brussel 
zich in interministerieel en interregionaal 
overleg vasthecht aan Wallonië tegen Vlaan
deren. Ze keuren een akkoord goed dat 
Brussel doet meehelpen aan de ekonomi-
sche ontwikkeling van de as Brussel-Namen. 
Ze beseffen niet dat dit akkoord een akkoord 
met Vlaanderen zou kunnen verhinderen. 

CVP, SP en VU vormen de Vlaamse partij
en in de Brusselse hoofdstedelijke eksekutie
ve. Navraag bij VU-staatssekretaris Vic An
ciaux leerde ons dat het nog zo'n vaart niet 
zal lopen. Anciaux ontkent nl. dat er al een 
dergelijk akkoord bestaat. Picqué heeft de 
Vlamingen van zijn eksekutieve al wel verteld 

Een hevige brand met zware ontploffingen, hoge steekvlammen en gigantische 
rool(ontwil(keling in het chemische bedrijf Biochim in Machelen legde verleden 
dinsdag alle verkeer lam in het centrum van het land. Het viadukt van Vilvoorde 
langs de Brusselse ring, waar de vlammen bij momenten bovenuit stegen, werd 
afgesloten voor het verkeer. Ook het spoorwegverkeer, op enkele tientallen 
meters van de vuurhaard loopt een spoorlijn, werd stilgelegd. Honderden 
buurtbewoners moesten geëvakueerd worden. Nochtans had iedereen de ramp 
zien aankomen. Het bedrijf is gelegen in het centrum van één van de 
belangrijkste verkeersknooppunten van België. Bovendien is het onwerkelijk 
dat in de buurt van Biochim woonwijken staan. De direktie van Biochim treft 
nochtans geen schuld. Het bedrijf was in orde met alle vergunningen en 
voorschriften. («oto vum) 

wat er na zijn gesprek met Spitaels mogelijk 
is, maar de Vlamingen hebben daar heel wat 
opmerkingen bij geformuleerd. En Brussel 
kan maar een akkoord afsluiten wanneer er 
een konsensus bestaat tussen Vlamingen en 
Franstaligen in de hoofdstad. 

Volgens Vic Anciaux maakt het Sint-Mi
chielsakkoord het wel mogelijk dat de Franse 
gemeenschap z'n bevoegdheid voor toens-
me in Brussel afstaat aan de Franse gemeen
schapskommissie. 

Maar ook los daarvan is de VU-staatssekre
taris het eens met Lavens dat er voor de 
gewestelijke bevoegdheden dringend en zo
veel mogelijk akkoorden moeten gesloten 
worden tussen Vlaanderen en Brussel. 

JORDAENS 
Tot dusver was het Vlaams Blok de enige 

politieke partij die zich over Antwerpen '93 

heeft uitgesproken. Dat beweerde Paul 
Goossens in De zeer postume inlijving van 
Jacob Jordaens (door het Vlaams Blok). 
Goossens zal het allicht niet weten, maar het 
was de VU Vlaamse Vrije Demokraten die 
zich als partij het eerst over Antwerpen '93 
uitsprak. 

Van de persmededeling die VU-voorzitter 
Bert Anciaux n.a.v. het kultureel spektakel in 
Antwerpen verspreidde, werd echter nage
noeg niets door de pers opgenomen. Ligt dat 
dan aan de VU, of ligt dat aan de pers ? 

We citeren even VU-voorzitter Anciaux in 
een interview met Kampus (maart/april '93): 
Als ik zware dossiers op tafel smijt over milieu 
of over ontwikkelingssamenwerking, staat er 
met een dikke chance een klein artikeltje van 
in de krant Maar als ik een boerke laat over 
transferten of over de staatshervorming, staat 
dat in de pers. 
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KORTWEG 

• Nederiand wil de pitbull ver
bannen. De honden, die alleen nog 
aan de leiband en met de muilkorf 
op straat mogen, moeten sedert 
verleden week ook onvruchtbaar 
gemaakt zijn. Als bewijs van hun 
onvruchtbaarheid geldt een tatoea
ge in de oren. Tot nu toe zijn nog 
maar een 1.000 van de naar schat
ting 5.000 pitbulls in Nederland ge
tatoeëerd. Bij onze noorderburen 
hebben pitbulls driemaal een kind 
doodgebeten. 

• Nog boven de Moerdijk besliste 
de Raad van State dat de duister
nis en het donkere landschap als 
waarden moeten beschouwd wor
den en dus bescherming behoe
ven. Meer bepaald betekent dit dat 
tuinbouwers die 's nachts hun kas
sen verlichten om de groei van de 
gewassen te bevorderen, niet al
teen de gordijnen moeten sluiten, 
maar ook een scherm tegen het 
dak moeten aanbrengen. 

• In de Russische stad Kaliningrad 
besliste het stadsbestuur ondanks 
protest van de oudstrijdersvereni-
gingen de eeuwige vlam ter ere 
van de soldaten uit de tweede we
reldoorlog om besparingsredenen 
te doven. De vlam kostte het be
stuur 26.500 frank per jaar. 

• Ook in België weer slecht nieuws 
voor de vaderlandslievende vereni
gingen. Het IJzerbedevaartkomi-
tee, dat na de verwerving van de 
koncessie over de Dodengang de 
smaak goed te pakken heeft, 
heeft volgens niet bevestigde ge
ruchten haar interesse laten blijken 
om de Kongreskolom in Bfussel uit 
te baten. Het komitee zou in Brus
sel de eeuwige vlam willen vervan
gen door een bloempot papavers. 

• We dachten even dat de Vlaamse 
premier Van den Brande, zoals 
Schittz eens opgemerkt had, echt 
de toespraken van de VU begint te 
houden. Verleden week lazen we 
dat de Vlaamse premier voortaan 
Vlaamse Duivels en een Vlaam
se voetbatkompetitie wil. Die be
richten werden echter prompt te
gengesproken door het kabinet 
van Van den Brande. De Vlaamse 
premier wil hoogstens een ,,sup
plementair toernooi voor Europese 
regio's". 

• Antwerpen, de Europese kutture-
!e hoofdstad waar op de toeristi
sche hoogdag van tweede Pasen 
de muzea gesloten zijn. 

BRTN MOET UITSTRALING 
VAN VLAAMSE IDENTITEIT 
VERHOGEN 

Met 6 voorstellen willen Vakbel, de 
Vlaamse Akademie voor Kulturele Belan
gen, en haar 27 lidorganisaties de uitstra
ling van de kulturele identiteit van de 
Vlaamse Gemeenschap via de BRTN ver
hogen. Omdat haar statuut van openbare 
omroep haar daartoe dwingt, vindt Johan 
Beke, voorzltter-direkteur van Vakbel, en 
omdat na het goedkeuren van de St.-MI-
chielsakkoorden de BRTN niets meer in de 
weg staat om ook internationaal te gaan. 

Aan Johan Beke vroeg WIJ wat aan de 
basis ligt van de voorstellen en wat ze 
inhouden. 

,,De suggesties ontkiemden als reaktie op 
drie spijtige voon/allen. Het bestendig door-
heenhaspelen van „Belg" en „Vlaming", de 
Engelstalige toespraak van minister Dehous-
se en het vereenzelvigen van Vlaamse simbo-
len met uiterst rechts. De nota kwam tot stand 
in onverleg met ere-senator Oswald Van 
Ooteghem die met deze problematiek be
gaan is." 

• Graag de voorstellen met enige toelich
t ing: 

1. Nederlands Europa 1 
„Als men alle Nederlandstalige TV-netten 

op landelijk vlak samentelt, beschikt de Ne
derlandstalige gemeenschap over zeven net
ten :TV1en TV 2; Nederland 1,2 en 3; RTL 4 
en VTM. 

Vakbel meent dat zeven netten een beetje 
van het goede te veel is en dat er een 
hechtere samenwerking moet komen die in 
een algemeen-Nederlandse zender moet uit
monden. Deze zou bvb. de naam Nederlands 
Europa 1 kunnen dragen." 

2. VRT is de naam 
„De naam van de Omroep van de Vlaamse 

Gemeenschap is kultureel en grondwettelijk 
een vloek. Andere Vlaamse overheidsdien
sten zoals VDAB kregen wel een Vlaamse 
stempel, de BRTN niet 

Wij pleiten er dan ook voor dat het oude 
VU-wetsvoorstel Van Ooteghem-De Beul te
rug in overweging zou genomen worden. 

Dat de naamwijziging te veel kost is een 
achterhaald argument dat de BRTN voor het 
buitenland niet meer herkenbaar zou zijn is 
ontkracht nu Vlaanderen het internationaal 
verdragsrecht tot zijn bevoegdheden zal mo
gen rekenen. Ook verwijzen we naar de 
geslaagde naamwijziging van de Wereldom
roep in Radio Vlaanderen Internationaal." 

Vakbel noemt de benaming BRTN een 
vloek. De enige goede naam voor de 
Vlaamse openbare omroep is VRT, 
Vlaamse Radio en Televisie. 

(foto R. Szommer) 

3. Gebruik van Vlaamse simbolen 
„De jongste tijd neemt het officieel gebruik 

van Vlaamse simbolen stelselmatig toe. Dit 
komt ten goede aan de kulturele identiteit en 
vermijdt dat bepaalde groeperingen de 
Vlaamse simbolen zouden misbruiken. 

Daarom stellen wij voor om de BRTN-
uitzendingen dagelijks met de Vlaamse him-
ne en vlag af te sluiten. Een andere mogelijk
heid is eindigen met een beeld en lied over 
Vlaanderen. Onze liederenschat is op dat 
vlak uitgebreid." 

4. Nationaliteitsomschrijvingen 
„De BRTN moet konsekwent Vlamingen 

Vlaming noemen, Walen Waals en Duitstalh 
gen Duits. Tevens moeten zaken of initiatie
ven onder gemeenschaps- en gewestniveau 
als dusdanig herkenbaar zijn. Dit zijn logi
sche uitvloeisels van de grondwettelijke om
vorming van het unitaire België tot een fede
rale staat" 

(lees verder biz. 13) 
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PERSSPIEGEL 
HETVOLK 

„De regering stelt dat zij de begrotingsnor
men kan halen zonder indexsprong Men kan 
zich dus de vraag stellen of zulke index-
sprong, thans als het ware beschikbaar, met 
kan gebruikt worden om een betekenisvolle 
Manbel-operatie door te voeren waardoor de 
patronale RSZ-bijdragen in arbeidsintensieve 
sectoren en bij aanwerving van werknemers 
voldoende sterk zou worden verlaagd (. ) 

Talloze commentaren zijn gewijd aan de 
federalisering van de Sociale Zekerheid Nau
welijks één woord is geschreven over de 
noodzakelijke federalisenng van een deel van 
de fiscaliteit, onder de vorm van regionale 
opcentimes op de inkomstenbelasting, wat 
grondwettelijk kan maar met gebeurt De 
doodarme federale staat hevelt jaarlijks 600 
miljard over naar gewesten en gemeen
schappen Een vermindenng van deze dota
ties, waarbij gewesten en gemeenschappen 
moeten kiezen tussen bespanngen of het 
heffen van eigen belastingen, behoort tot 
vanzelfsprekende responsabilisering 

Virginia bevocht in de 18de eeuw zijn 
autonomie onder het motto „no taxation 
without representation" Het is tijd dat bij het 
aantreden van de volwaardige parlementen 
van onze dne deelstaten deze beleidsregel 
wordt omgekeerd" 
Mark Eyskens. 6 april. 

De Standaard 
,,Verplaetse zegt dat de versnelling van de 

inflatie hem meer zorgen baart dan de hoge 
overheidsschuld Dat is dan wellicht omdat 
Verplaetse geen regeringsleider of minister is 
die vroeg of laat onderworpen wordt aan het 
oordeel van de kiezer, maar omdat hij als 
goeverneur van de Nationale Bank de munt 
moet beveiligen Een opdracht die hij uitste
kend vervult 

Maar het is met Verplaetse die doorheen de 
zoveelste besparingsronde moet Het is met 
de goeverneur van de Nationale Bank die 
boze werknemers moet vertellen dat het geld 
op IS De financiële put waarin België is 
terechtgekomen, is een probleem van eerste 
orde voor het land, voor zijn inwoners en voor 
de wijze waarop de Franstaligen en Vlamin
gen verder willen samenleven Dit probleem 
onderschatten -en Verplaetse geeft even de 
indruk dat te doen- is uitermate gevaarlijk 
Want het is precies de opeenstapeling van 
zovele onderschattingen die ons vandaag zo 
zuur opbreekt" 
Dirk Achten. 7 april. 

,,De weerstand in Vlaanderen tegen de 
belastingverhogingen is aanzienlijk Men 
zoekt naar het evenwicht bij de besparingen, 
naar de rechtvaardige spreiding En men 
vindt te weinig Misschien willen de Vlamin
gen een ander beleid Maar kunnen ze dat 
nog afdwingen' Of moet men binnenkort 
vaststellen dat de PS en Wallonië de spelre
gels bepalen en dat alle Vlaamse partijen zich 
daarbij moeten neerleggen ' Een voorbeeld 
van een onhoudbare toestand''" 
Dirk Achten. 10 april. 

„In de Kempense Steenkoolmijnen (KS) 
lijkt het wel een duiventil, altans op het niveau 
van de managers Peter Kluft had nauwelijks 
de dossiers van zijn voorganger Thyl Gheyse-
linck uitgevlooid, of hij stond zelf al aan de 
deur Het doet allemaal wat aan Anderlecht 
denken Daar zitten ze ook met zoveel geld 
dat ze momenteel drie trainers op de pay-roll 
hebben In Anderlecht gaat het 'slechts' over 
voetbal, bovendien is de Brusselse ploeg 
prive-bezit en staat ze afgetekend aan de 
leiding van de kompetitie Niets van dat alles 
bij de KS" 
Standpunt. 7 april. 

,,Tot dusver was het Vlaams Blok de enige 
politieke partij die zich over Antwerpen 93 
heeft uitgesproken Voor de promotoren van 
het initiatief is dat een onmiskenbaar sukses, 
want het is eerder uitzonderlijk dat Vlaams 
extreem-rechts zich aan uitspraken over 
kunst waagt Het is een terrein waar ze zich 
met graag op begeeft, omdat de eigenlijke 
standpunten haast een kopie zijn van wat 
hierover in de jaren 30 in Duitsland werd 
gebrald en dat zou -omwille van de te grote 
duidelijkheid- het proper imago kunnen scha
den Ook als het over kunst gaat, houdt 
extreem rechts van simplisme en nationalis
me Ze moet een glijmiddel zijn voor de heel 
traditionele waarden en het mythisch geloof 
in het eigen volk promoten " 
Paul Goossens. 7 april. 

,,Als nood wet breekt, breekt ze evengoed 
pnncipes en programma's Niet zo heel lang 
geleden was pnvatizeren in progressieve po
litieke kringen nog een vies woord Vandaag 
wordt het als iets onvermijdelijks beschouwd, 
want er zou geen alternatief zijn voor de 
verkoop van de juweeltjes van het overheids
initiatief Zo gebeurt wat tien jaar terug nog 
ondenkbaar was voor een centrum-rechts 
kabinet Een centrum-linkse koalitie verkoopt 
nu het beste wat de overheid m huis heeft en 

i bewijst daarmee dat er nauwelijks nog ideo-
1 logische taboes bestaan " 

Standpunt. 9 april. 
1 

„Verhofstadt heeft ( ) een heel ander 
t recept dan Dehaene Hij wil wel drastisch in 
t de sociale zekerheid snoeien, tera/ijl hij de 

beleggers en vennootschappen wil ontzien 
I Of IS het toeval dat de VLD vorig jaar van alle 
I Vlaamse partijen opnieuw de meeste fiskale 

aftrekbare giften ontving'? Meer dan 23 mil
joen tegen met eens 5 voor de CVP." 
Standpunt. 10 april. 

Deri~1W 'WW\ 
Financieel 1 1 1 1 I 

Ekonomisclie J L JLtW JL^ 

,,Dat de Belg, gefrustreerd door eeuwen
lange plundenng van bezettende vreemde 
machten, nu eenmaal met graag geld af
draagt aan de fiskus, mag geen pleidooi zijn 
om fraude te laten bestaan Maar het moet 
wel doen nadenken of het met veel zinvoller is 
de globale belastingaanslag zo laag mogelijk 
te houden en tegelijkertijd de belastbare 
basis te verruimen door zo weinig mogelijk 
uitzondenngen en speciale aftrekken toe te 
laten Hoge tarieven en ingewikkelde uitzon
deringen, dat IS in een land als het onze erom 
vragen dat de belastingbetaler op zoek zou 
gaan naar de mazen in het net" 
Jerry Van Waterschoot. 8 april. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
„Ik vind dat pnns Albert prachtig werk 

levert, dat een missie mét hem meteen meer 
uitstraling heeft Het zou prachtig ziijn mocht 
de prins op een dag een Vlaamse delegatie 
willen voorzitten, maar voorlopig komt daar 
mets van Jammer, want ik ben zeker dat hij 
zich in een Vlaamse missie geweldig zou 
amuseren" 

Hans De Belder, 
direkteur-generaal van de VDBH. 6 april. 

DAG ALLEMAAL 
,,lk begrijp met dat de mensen zo over zich 

heen laten lopen Denken de politici nu echt 
dat we opnieuw vertrouwen in ze hebben 
omdat ze hun partij een andere naam hebben 
gegeven'' Dat is de kiezer voor een stom 
kieken houden" 
Bob Savenberg. 9 april. 

pvdb 
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HORIZON 

GRONDSTOFFEN 

>̂̂  

De lezing van jaarrapporten van internationale instel
lingen is een nuttige bezigheid. De UNO-instellingen die 
dergelijke verslagen produceren kosten veel geld maar 
gelukkig is de kwaliteit van hun jaarverslagen navenant. 
Het is dus best ze ook ernstig te nemen en er af en toe 
eens rekening mee te houden. 

Hoe meer ik die verslagen onder ogen krijg hoe meer 
één probleem overal opduikt. Het is alarmerend: het 
betreft de daling van de prijzen der grondstoffen. 

Inderdaad, ten gevolge van de recessie in de indus
triële landen daalt de hulp aan de derde wereld terwijl, in 
het zuiden, hier en daar spektakulaire droogtes en een 
aanzienlijk aantal destabilizerende politieke faktoren de 
ernst van de ekonomische toestand der ontwikkelings
landen ekstra onderstrepen. 

Wat ik vaststel is dat de mekanismen die tot nu toe 
min of meer behoorlijk hebben gewerkt en die tot doel 
hadden de prijs van grondstoffen te ondersteunen, al 
dan niet beroep doend op re
gulerende stocks, de ene na 
de andere ophouden te funk-
tioneren. 

Sedert in 1985 het internatio
naal tin-akkoord ophield is de 
tinprijs met de helft gedaald. 
Op dit ogenblik lezen wij dat 
voor kakao, rubber, koffie en 
suiker, de mekanismen waar
over sprake vervangen worden 
door de hardvochtige wet van 
vraag en aanbod. 

Het gevolg is dat de prijzen 
in elkaar stuiken. Met uitzonde
ring van graan is alleen dia
mant nog onder kontrole maar 
dat laatste komt door het monopolie van DeBeers. 
Alleen petroleum wordt nog op een internationale, 
gekoördineerde wijze behandeld (OPEC). 

Voor de rest staan sedert 1991 de grondstoffenprijzen 
op het laagste niveau sedert de Wereldbank statistieken 
bijhoudt. De huidige daling is groter dan die van de 
jaren '30. Ten gevolge van de recessie neemt de vraag 
naar grondstoffen af terwijl het aanbod gestegen is 
ondermeer door een grotere eksport van de GOS-
landen. 

Het meest in het oog springend voorbeeld is de prijs 
van koffie. Vorig jaar was er een overproduktie in de 
wereld en een dalende vraag. De invoerende landen 
beschikken bovendien over reserves die tweemaal 
groter zijn dan nodig. Het gevolg is dat de koffieprijs 
sedert meer dan 22 jaar nooit lager is geweest... 

De ontwikkelingslanden die dergelijke grondstoffen 
produceren ontvangen derhalve steeds minder inko
men en kunnen steeds minder hun schulden betalen. 
Dit neemt volgens een ander rapport niet weg dat het 
IMF en de Wereldbank hard blijven insisteren op de 
ortodoksie der internationale regels maar, door de 
ontwikkelingslanden zo scherp aan te pakken, verplich

ten zij hen naar alternative geldbronnen te speuren. 
Zo begonnen de Filippijnen, Indonesië en de Ivoor

kust hun houtuitvoer op te drijven. Gevolg : ontbossing. 
Intensieve teelt van andere gewassen leidt tot spektaku
laire bodemerosie en landen met torenhoge schulden 
zijn niet zelden verplicht hun uitgaven voor onderwijs, 
gezondheid en voedingsprogramma's in te perken. 

Een goede illustratie hiervan is het jaarverslag van de 
UNCTAD 1992 dat gewijd is aan de ekonomische 
toestand van de ,,minst ontwikkelde landen". Dat zijn er 
47. Hun ekonomische ,,groei" valt sedert vorig jaar 
opnieuw onder de groei van hun bevolking en het 
verslag voorspelt een spektakulaire terugval van hun 
broze ekonomische toestand in 1993. 

Een laatste verslag dat ik deze week heb gezien is dat 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het 
werd gepubliceerd naar aanleiding van de Werelddag 
ter voorkoming van geweld (Ik wist niet dat 7 april tot 

zo'n dag was uitgeroepen: 
voor mij is die dag, zoals vele 
andere, heel vredevol verlo
pen...). 

Uit dit verslag leer ik echter 
dat, zelfs wanneer de ekono-
mie der arme landen behoorlijk 
zou draaien en zelfs wanneer 
er zich geen gewapend konflikt 
zou voordoen, er meer dan 3,5 
miljoen mensen omkomen ten 
gevolge van intentioneel ge
weld. Terwijl het aantal ver
keersongevallen bvb. in de 
Westerse landen begint te da
len, stijgt het met 13% per jaar 
in de ontwikkelingslanden. Het 

geweld binnen de families is spektakulair: 70% van de 
politierapporten in Peru zijn gewijd aan geweld op 
echtgenotes, in Bangkok 50%. Dit privilegie is echter 
niet uitsluitend voor ontwikkelingslanden : seksueel ge
weld wordt op meer dan 20% der Amerikaanse vrouwen 
gepleegd. Hongarije heeft het wereldrekord van zelf
moorden. 

De Wereldgezondheidsorganisatie tracht met haar 7 
april-dag aan te tonen dat dit soort geweld geen fataliteit 
is en dat de regeringen daar iets kunnen aan doen. Stel 
u voor wat de ontwikkelingslanden, die ekonomisch en 
financieel steeds minder kans hebben om fisiek te 
overleven, daar nog zouden kunnen aan doen... 

En er zijn nog zoveel jaarverslagen te lezen... 
Na de val van de Berlijnse Muur werd ons gezegd dat 

het Westers sisteem op het Oosteuropese een overwin
ning had behaald. Mij dunkt dat wij in onze ,,kuituur van 
tevredenheid" (Galbraith) niet kunnen blijven steken. 
Hoezeer Oost-Europa ons fisiek en historische nabij ligt, 
wij mogen de noord-zuid-dimensie, in deze steeds 
kleiner wordende wereld, niet uit het oog verliezen. 

Hans De Belder 
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WETSTRAAT 

DE PAASHAENE 
Zoals beloofd staan wij deze week stil bij de 

tussenkomsten van Hugo Schiltz en Jef Val
keniers na de regeringsmededeling van De-
haene. Op de vele vragen van de oppositie 
over de konkrete invulling van de besparings
maatregelen bleef de eerste minister het 
antwoord schuldig. In de loop van de voorbije 
week werd konkreet gestalte gegeven aan de 
besparingen. Paashaas Dehaene heeft voor 
menig burger een fijn kado... 

GEEN PRIJSKAARTJE 

In zijn tussenkomst onderstreepte Jef Val
keniers het kommentaar van Standaard-joer-
nalist Dirk Achten: „De begrotingsmaatrege
len inzake de Sociale Zekerheid zijn geen 
drastische ingrepen. De Sociale Zekerheid 
krijgt nog eens 21 miljard toegestopt en er 
zijn geen waarborgen voor beterschap. Dat 
er in het verleden fouten werden gemaakt is 
evident: het aantal zorgenverstrekkers werd 
niet beperkt, de technische prestaties en de 
zorgen voor de WIGW's werden praktisch 
gratis verstrekt, ziekenhuizen werden gefu
sioneerd tot mastodonten, RVT-diensten wer
den opgericht, maar er werd nooit aan het 
prijskaartje gedacht De overkonsumptie in 
de ambulante biologie blijft in Wallonië een 
feit. In het Sint-I^ichielsakkoord is bepaald 
dat deze toestand zal worden rechtgetrok
ken. Voor 31 maart 1993 zou de Algemene 
Raad van het RIZIV zijn geïnstalleerd. Dit is 
nog niet gebeurd. Het is wel de hoogste tijd 
vermits een deel van de begrotingsregelen 
naar deze algemene raad wordt verwezen. Er 
werd ook beloofd de scheeftrekkingen in de 
klinische biologie recht te zetten. Verder 
worden de bijdragen van de zelfstandigen 
verhoogd. Aangezien Vlaanderen meer zelf
standigen telt dan Wallonië betaalt Vlaande
ren meer. 

Hetzelfde geldt voor de belastingsverho
ging. Ondanks de uitspraken van de minis
ters van Sociale Zaken en van Volksgezond
heid worden inzake de numerus clausus 
geen maatregelen genomen. Een te groot 
aantal dokters leidt tot een geneeskunde die 
niet meer betaalbaar is en ook tot een slechte 
geneeskunde. België telt samen met Italië het 
grootste aantal geneesheren ter wereld. Wat 
bekent de term franchise voor de portemon
nee van Jan Modaal 7 Veel hangt af van de 
konkrete inhoud. In de hospitalen zijn even
min stukturele maatregelen genomen. De 
voorstellen zijn dus geen waarborg voor 
beterschap. Inzake de werkloosheid wordt 
nauwelijks ingegrepen. Kort samengevat : 
Vlaanderen zal proportioneel meer betalen." 

Volgens Jef Valkeniers kunnen de be
grotingsmaatregelen inzake de Socia
le Zekerheid geen drastische maatre
gelen genoemd worden. (foto wu) 

ORTODOKSIE 

Senator Schiltz, zelf twee keer begrotings
minister, nam de voorgestelde besparingen 
op een pragmatische manier onder de loep. 
Hij onderstreepte de noodzaak om een orto-
doks begrotingsbeleid te voeren niet alleen 
omwille van de Maastricht-norm en de Euro
pese eenmaking, maar ook omwille van het 
koekoekseffekt. 

Op de vraag hoe het in een land als België 
zover kon komen had ex-begrotingsminister 
Schiltz een duidelijk antwoord. „Het financie
ren van konsumptieve uitgaven met geleend 
geld is nefast Deze methode veroorzaakte 
meer dan de helft van de huidige schuld en 
ligt zo aan de basis van het rentesneeuwba-
leffekt. Het is juist dat de konjunktuur de 
regering tegen zit Maar een lage konjunktuur 
betekent een lage rente. 

In 1988 werd eigenlijk de belastingsverla
ging doorgevoerd zonder vaste grond. De 
vruchten van de hoogkonjunktuur zijn toen 
besteed aan de verhoging van de koopkracht 
en niet aan de sanering van de openbare 
financiën. De begrotingssituatie is in de jaren 

tachtig geregeld verbeterd. Het is beginnen 
mislopen in 1991 ingevolge de verslechtering 
van de konjunktuur en de politieke beslissing 
om de sociale uitgaven sneller te laten stijgen 
dan de inflatie." Tot zover de ontleding van 
Schiltz. 

KU\RE REKENINGEN 
„De huidige regering vertrekt van een dui

delijke keuze dat zonder offers van de bevol
king geen oplossing meer mogelijk is. Aan de 
inkomstenzijde spreekt men van een betere 
inning van de belastingen. Sedert 1965 
spreekt men over de strijd tegen de fiskale 
fraude. Het is twijfelachtig wat deze strijd zal 
opleveren. De regering zou er goed aan doen 
een speciale staatssekrearis aan te duiden 
om het ministerie van Financiën te runnen 
zoals een modern bedrijf 

Aan de zijde van de uitgaven is de 4 miljard 
van Maribel geen besparing maar een nul
operatie. Er is wel een besparing op het 
schuldbeheer. Men verdiskonteert namelijk 
de rentedaling. Hiermee verliest men het 
laatste stootkussen om eventuele tegenval
lers op te vangen. De besparingen op de 
departementen zijn reëel maar moeilijk te 
realiseren. De besparingen in de sociale 
zekerheid moeten als een belasting worden 
beschouwd. Kortom de burger moet in elk 
geval meer bijleggen dan de Staat bespaart. 

De reële besparingen bedragen 28 miljard 
frank, terwijl er 53 miljard bijdragen van de 
bevolking worden gevraagd. Eens te meer 
heeft deze regering de weg van de minste 
weerstand gekozen. Strukturele wijzigingen 
in het sisteem werden ontlopen. Aan de 
uitgavenmekanismen wordt niet geraakt. De 
stijging van het gezamelijk tekort is sinds 
1991 hoofdzakelijk te wijten aan de ontspo
ring van de uitgaven in de sociale zekerheid. 

De bevolking heeft de indruk dat de bud
gettaire kontrole uitgedraaid is op een politie
ke machtstrijd. De publieke opinie in Vlaan
deren en/aart de maatregelen als een koalitie 
van het ACV en de PS die de regering van 
een genuanceerde aanpak heeft afgehou
den." Jo{ zover de tussenkomst van Senator 
Schiltz. 

(ge) 
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OP DE ROOSTER GETELD 

M
ET z'n zessen waren ze ge
komen, de ministers, om bij 
een boek van 103 bladzij
den tekst en uitleg te geven 
aan de pers over de invul
ling van de 113 miljard die 
ze van hun partijvoorzitters 
moesten vinden. Toch 
wordt overal betwijfeld of 
het zal lukken om de doel
stellingen te halen. 

Het Verbond van Belgische Ondernemin
gen (VBO) was vernietigend. Als de huidige 
trend zich verderzet, zal het bruto nationaal 
produkt volgens het VBO tegen eind dit jaar 
met één procent krimpen. Als de verhoopte 
kentering in de herfst zich inderdaad voor
doet, kan de negatieve groei tot een half 
procent beperkt worden. De regering daar
entegen hield het nog bij een lichte groei. 
Wanneer het VBO gelijk krijgt, zou dit kata-
strofale gevolgen hebben voor de werkgele
genheid. Het begrotingstekort zou van de 
negatieve groei nog zoveel hinder niet on
dervinden, omdat deze gepaard gaat met 
een rentedaling die de minderinkomsten 
voor de staat zou kompenseren. Het VBO 
liet overigens weinig heel van het „even
wicht tussen saneringen en nieuwe lasten": 
de werkgeversorganizatie spreekt van een 
verhouding van 30/70. 

Ook VU-begrotingsspecialist Hugo 
Olaerts gaf de regering oorvijgen voor Pa
sen: „Mevrouw Offeciers eet haar vroegere 
woorden „de belastingdruk lieeft tiet mal<si-
mum bereil<t" op; Moureaux blijft de tiond 
in tiet kegelspel van de sanering en de 
premier moet weten dat Detiaene door zijn 
onsamentiangend gescharrel de gouden 
kip met de gouden eieren slacht" 

VAN DE ROOSTER 
GEHAALD 

De nieuwe lasten zullen de regering nog 
veel parten spelen. De burgers zijn de be
lastingen beu, zo beu. De regering zal snel 
tot de vaststelling komen dat het geld dat ze 
op de rooster geteld heeft, bij de burger van 
de rooster gehaald moet worden. Deze in 
onbruik geraakte zegswijze betekent vol
gens Van Dale dat het geld slechts met de 
grootste moeite losgekregen wordt. 

In ieder geval: de ,,belastingen" liggen 
nu vast, en van de „besparingen" moet 
enkel nog de franchise ingevuld worden, die 
eigenlijk ook een belasting is. De „belastin
gen" worden allemaal op 1 juli van kracht: 
de opcentiem van 3% op alle inkomsten, 

opbrengst geschat op 33 miljard, is de 
meest in het oog springende. Die is eigenlijk 
al sinds 1 januari van toepassing gemaakt, 
maar zal pas vanaf 1 juli zichtbaar zijn op de 
loonfiche. De 3% wordt vanaf dan van via 
de bedrijfsvoorheffing afgehouden. De eer
ste helft van het jaar wordt afgerekend via 
het aanslagbiljet 1994. 

Over de echte besparingen in de departe
menten werd snel heengegaan: verminde
ring van personeels- en werkingskosten, 
niet gespecifieerde maatregelen in de zie
kenhuizen en inzake vluchtelingen, vermin
derde afdrachten aan het buitenland, ver
mindering van allerhande dotaties, dat alles 
moet 6 miljard opleveren. 

Hugo Olaerts gelooft er niet veel van: „Er 
zijn haast geen strukturele maatregelen be
treffende de noodzakelijke sanering, er is 
geen efficiënt termijnprojekt en inzake het 
hoofdprobleem, de herstrukturering en de 
herfinanciering van de sociale zekerheid, is 

De regering stelde in de Goede 
Week het paicket saneringsmaat
regelen voor waar ze vi{f weken 
op gebroed heeft. De parti}voor-
zltters hadden hun ministers de 
opdracht gegeven: vind voor 110 
miffard frank maatregeien. Vader
de staat heeft de opdracht ver
vuld, het geid werd op de rooster 
geteld. 

er geen noemenswaardige vooruitgang. Er 
zijn veel vage besparingen, debudgetterin-
gen, lapmiddelen, onttrekkingen, er is veel 
improvizatie en oneigenlijk gebruik en het 
meest zijn er de nieuwe taksen, die vooral 
de korrekte belastingbetalers van de sociale 
en middenklasse het hardst in het vlees 
snijden." 

De regering bevestigde verder het plan-
Smet om de deeltijdse werkloosheid in te 
perken. Tegen 1 januari valt de aanvullende 
uitkering voor deeltijds werklozen weg, en 
op termijn verdwijnt heel het sisteem. Volle
dig werklozen die na 15 mei een deeltijdse 
job aannemen, heten voortaan vrijwillig 
deeltijds werkenden. Ze krijgen dan geen 
aanvullende werkloosheidsuitkering meer. 

Toch wil minister Smet de deeltijdse ar
beid blijven stimuleren. Wanneer het netto
loon lager ligt dan de volledige werkloos
heidsuitkering waar ze vroeger recht op 
hadden, krijgen ze een toeslag tot 1.000 
frank boven de werkloosheidsuitkering voor 

samenwonenden, tot 2.000 frank voor al
leenstaanden, tot 3.000 frank voor gezins
hoofden. Wanneer deeltijdsen opnieuw 
werkloos worden, zullen ze bovendien aan
spraak kunnen maken op een volledige 
werkloosheidsvergoeding. En om de werk
gevers aan te sporen deeltijdsen aan te 
werven, schrapt de regering de vorig jaar 
ingevoerde hoofdelijke bijdrage van mini
maal 6.000 frank per maand per deeltijdse 
werknemer. 

In de werkloosheidssektor wil men ook 
besparen door een scherpere strijd tegen 
het oneigenlijk gebruik van tijdelijke werk
loosheid in de bouwsektor (wegens „slecht 
weer"), door strengere voonwaarden voor 
werklozen die samenwonen met hun groot
ouders, en door de scherpere strijd tegen 
zwartwerk en illegale tewerkstelling. 

AGUSTA EN KS 
Op het ogenblik dat de inleveringsklok 

weer volop geluid wordt, komen korruptie-
schandalen natuurlijk zeer ongelegen. De 
affaires rond KS en Agusta versterken bij de 
bevolking het gevoel dat wij wel mogen 
inleveren, maar dat elders ons geld vrolijk 
over de balk gesmeten wordt De politiek 
hoeft nog niet verantwoordelijk te zijn, ze 
vangt wel de grootste klappen op. In het 
geval van KS wijst CVP-senator Weyts ge
wezen afgevaardigd bestuurder Peter Kluft 
wel met de vinger, maar iedereen weet wel 
dat De KS met ons geld gooit, zoals Het 
Laatste Nieuws titelde. 

De Agusta-affaire lijkt dan weer vooral de 
PS in verlegenheid te brengen. Harde bewij
zen zijn er (nog?) evenwel niet. Er is wel 
een brief in het bezit van het gerecht waaruit 
blijkt dat er in '88 onderhandelingen ge
voerd zijn tussen Agusta en de Waalse Parti 
Socialiste over smeergeld voor de verkoop 
van helikopters aan het Belgisch leger. Cen
traal figuur in deze affaire is (opnieuw) Guy 
fi/lathot Na eerdere korruptiegeurtjes was 
Mathot een tijdje van het politieke toneel 
verdwenen. Maar hij dook tot veler verras
sing in 1992 weer op in de Waalse gewest
regering van Spitaels, die voor het Waals 
minister-presidentsschap het voorzitter
schap van de Waalse PS opgaf. Werd Ma
thot misschien voor bewezen diensten be
loond met een politieke come-back ? Het is 
aan het gerecht om op deze en andere 
vragen over de Agusta-PS-zaak en over de 
KS-verspillingen een antwoord te zoeken. 
Stinkende doofpotten kan de politiek in dit 
verziekte land missen als de pest. 

(pdj) 
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NOORD-ZUID 

GEEN HEELNEDERLANDSE 
ETIKEÏÏENSTRIJD 

D
AT de Nederlandse regering 
niet wakker ligt van de overle
ving van het Nederlands in Eu
ropa, is een eufemisme. Daarop 
wijst haar stellingname over een 
Belgisch voorstel over de taal 
van de etiketten op produkten. 
Op 17 februari besprak het Ko-
mitee van Permanente Verte
genwoordigers bij de EG een 
ontwerp-rezolutie van de Raad 

van ministers over de toekomstige maatre
gelen op het gebied van etiketten voor pro
dukten. België stelde er voor dat de infor
matie op die etiketten minstens in de taal 
gesteld moet zijn van de konsument. Frank
rijk steunde dit Belgische voorstel, maar de 
Nederlandse Permanerite Vertegenwoordi
ging (zeg maar: regering) stemde tegen. 

Nochtans was de etikettenstrijd in Europa 
al het voorwerp geweest van een groot de
bat in Nederland, Vlaanderen, het Europees 
parlement, de Taalunie en de Benelux. De 
Tweede Kamer, Europese parlementsleden 
en de Interparlementaire Kommissie van de 
Taalunie en van de Benelux hadden al een 
standpunt ingenomen ten gunste van de 
konsumenteninformatie in de taal van de 
konsument (zie kader). Wat de Nederlandse 
regering onlangs bezielde, is dus totaal on
begrijpelijk. Eerst schrapte ze op eigen 
houtje en zonder reden in de eigen nationa
le wetgeving het verplichte gebruik van het 
Nederlands op etiketten voor voedingswa
ren. En half februari stemde ze tegen een 
voorstel van buurland België, waar Neder
land via de Taalunie en de Benelux mee 
verbonden is, om de zaak op Europees nivo 
te regelen. 

ASOCIAAL EN 
ONDEMOKRATISCH 

Volgens het Algemeen Nederlands Con
gres (ANC), dat van de etikettenstrijd een 
belangrijk agendapunt heeft gemaakt, is het 
optreden van Nederland in deze zaak strij
dig met het Taalunieverdrag dat in 1980 
tussen Nederland en België werd gesloten. 
Meer bepaald zegt dit verdrag in artikel 4, f 
en g dat tot de doelstellingen van de Taal
unie behoren: het voeren van een gemeen-
scliappelij)< beleid met betrekking tot de 
Nederlandse taal en letteren in internatio-

Volgens ANC-sekretaris Wilfried Vandaele is het asociaal en ondemoltratisch 
als de l(onsument essentiële informatie op voedingswaren niet in de eigen taal 
krijgt. (foto Zafar) 

naai verband, in het bijzonder in de Europe
se gemeenschappen; het plegen van over
leg, wanneer in hun betrekkingen tot derde 
landen of tot internationale instellingen of 
bijeenkomsten de belangen van de Neder
landse taal of de doelstellingen van dit Ver
drag in het geding zijn. 

Enkele weken geleden verzette 
de Nederlandse permanente ver
tegenwoordiging bij de EG zich 
tegen het Belgisch voorstel dat 
bij produktinformatie minstens 
de landstaal van de konsument 
zou worden gebruikt. Het Belgi
sche voorstel werd wel gesteund 
door Frankrijk. Het Algemeen Ne
derlands Kongres, daarin ge
steund door voorzitter van de 
Vlaamse Raad Louis VanveHho-
ven, vindt de houding van Neder
land onbegrijpelijk, en in strijd 
met de demokratische besluitvor
ming en met het Taalunieverdrag. 

Wilfried Vandaele, algemeen sekretaris 
van het ANC, reageerde furieus op de te
genstem van de Nederlandse Permanente 
Vertegenwoordiging: „Als de konsument 
essentiële informatie op zijn voedingswaren 
niet in de eigen taal krijgt, dan is dat aso
ciaal en ondemokratisch". 

Deze etikettenkwestie vond haar oor
sprong in een arrest van het Europees Hof 
van Justitie van 18 juni 1991. Het Hof zei 

WIJ - 15 APRIL 1993 12 



toen, zich bazerend op een richtlijn van 
1979, dat het volstaat om op de verpakkin
gen van voedingswaren een taal te hanteren 
die gemakkelijk te begrijpen is door de ko
per. Die taal hoefde volgens het Hof niet de 
landstaal te zijn. De nationale wetgever eiste 
nochtans zowel in Nederland als in België 
dat produktinformatie minstens in het Ne
derlands gesteld diende te zijn voor de Ne
derlandse of Vlaamse konsument. 

Na deze Europese uitspraak wijzigde de 
Nederlandse regering op eigen houtje de 
uitvoeringsbesluiten bij de Nederlandse Wa
renwet van november 1982. De verplichting 
om het Nederlands te gebruiken werd ge
schrapt, en de term voor de koper gemak
kelijk te begrijpen taal kwam in de plaats. 
De Belgische regering van haar kant, hand
haafde in de nieuwe Wet op de Handels
praktijken van 14 juli 1991 de verplichting 
om het Nederlands te gebruiken. 

Het ANC startte een politieke en juridi
sche aktie. De stichting werd hierin ge
steund door de Vlaamse en Nederlandse 
konsumentenorganizaties. Op het juridische 
terrein liet het ANC zich bijstaan door de 
Vlaamse Juristenvereniging en haar voorzit
ter Marcel Storme. De advokaten die de 
zaak voor het Brusselse Hof van Beroep 
behartigen, lieten het ANC echter weten dat 
de pleitdatum is vastgesteld op 11 januari 
1996 (u leest goedl). Het Hof werd ge
vraagd een nieuwe pleitdatum voor te stel
len die binnen de aanvaardbare normen ligt. 
1996 is inderdaad al te belachelijk. 

(Pdj) 

De VU steunt de etikettenstrijd van het 
ANC. O.m. VU-fraktieleider Paul Van 
Grembergen diende in de Vlaamse 
Raad een rezolutier in. (foto wu) 

DE BRTN EN 
DE VLAAMSE 
IDENTITEIT 
(vervolg van biz. 7) 

5. Over de Vlaamse ontvoogding 
„Edukatieve uitzendingen over de Vlaamse 

ontvoogding voor jongeren en migranten zijn 
een noodzaak om de burgerzin en het begrip 
ervoor aan te wakkeren. Sommigen hebben 
de indruk dat de Vlaamse ontvoogding ver
krampt zou zijn. Die indruk wordt gevoed 
door gebrek aan kennis of door toedoen van 
bepaalde groeperingen die baat hebben bij 
verdraaiingen en polarisatie." 

6. Meer Nederlandstalige produkties 
„De jongste jaren schoot, vooral door toe

doen van de kommerciële zender, de belang
stelling voor Vlaamse produkties de hoogte 
in. De artistieke kwaliteit ervan laat vaak te 
wensen over en misschien is het de opdracht 
van de BRTN om te zorgen dat de betere 
Vlaamse muziek op haar netten komt, dat zou 
voor een gezond evenwicht zorgen." 

• Vakbel heeft ook ideeën over de Vlaam
se Top 10... 

„ Te vaak laat de BRTN anderstalige, over
wegend Engelstalige muziek horen. Zo vloei
en jaarlijks vele miljoenen via auteursrechten 
naar het buitenland. Uit gezond chauvinisme 
en Vlaams kommercieel oogpunt zou beter 
minimum 25% van de zendtijd voor muziek 
van Nederlandstalige produkties besteed 
worden. 

De opsplitsing van lichte muziek in twee 
hitlijsten, de Vlaamse Top 10 en de internatio
nale Engelstalige Top 30 is niet langer houd
baar en werkt diskriminerend voor de Vlaam
se Nederlandstalige en zelfs Engelstalige 
platen. Nergens in het buitenland heerst dat 
kunstmatig onderscheid tussen de eigentalh 
ge en anderstalige hitlijsten. Dat een afzon
derlijk eigentalige hitlijst zou blijven bestaan 
is niet onzinnig maar elk Vlaams nummer 
moet kunnen doorstoten naar de Top 30. De 
Top 30 kent immers een grotere uitstraling 
dan de Vlaamse Top 10 ofschoon dat niet de 
bedoeling is. Nummers die in de Top 30 
sukses kennen, worden pas als internatio
naal beschouwd. Het kunstmatig onder
scheid wekt tevens de indruk dat Vlaamse 
nummers kwalitatief minder zouden zijn aan
gezien andere selektiekriteria aangewend 
worden tenvijl hitparades in wezen recht
streeks niets met kwaliteit of het ontbreken 
ervan te maken hebben." 

POLITIEKE SUKSESSEN ? 
Sukses boekte het ANC al wel op het 

politieke vlak. Op 31 januari '92 stelde 
een ruime meerderheid in de Neder
landse Tweede Kamer dat informatie op 
verpakkingen van levensmiddelen in 
het Nederlands moet. Het initiatief hier
voor ging uit van CDA, PvdA, WD en 
GPV, na schriftelijke vragen van Van der 
Vlies (SGP) en Beckers-de Bruijn 
(Groen Links). In de Vlaamse Raad 
werd een ontwerprezolutie ingediend 
op 13 februari '92 door Paul Van Grem
bergen (VU) en Suykerbuyk, Moors en 
Arts (CVP). In het Europees Parlement 
werden vragen gesteld en ontwerp-re-
zoluties ingediend door Jaak Vande-
meulebroucke (VU), Chanterie, Marck, 
Thyssen, Hermans (CVP), Galle (SP), 
Pronk, Oomen-Ruyten (CDA), Quist-
houdt-Rowohl (CDU) en Larive (WD). 

De Interparlementaire Kommissie van 
de Nederlandse Taalunie keurde op 23 
mei '92 een rezolutie goed waarin beide 
regeringen gevraagd worden er bij de 
EG op aan te dringen dat minstens de 
officiële landstaal (of landstalen) zou 

worden gebruikt. Op 25 mei '92 nam 
ook de Raadgevende Interparlementai
re Benelux-raad een gelijkluidende re
zolutie aan. Na tussenkomsten van de 
Vlaamse ministers Van den Brande en 
Weckx(CVP), drong de Belgische rege
ring er bij de EG aan de richtlijn van 
1979 te wijzigen. 

Op een vraag van EP-lid Jessica Lari
ve antwoordde Europees Kommissielid 
Bangemann op 5 januari: De nationale 
taal/talen van het land waar het produkt 
in de handel wordt gebracht, kan/kun
nen inderdaad worden beschouwd als 
het meest objektieve algemene medium 
voor een begrijpelijke voorlichting van 
de konsument De kommissaris wees er 
bij die gelegenheid trouwens op dat 
voor produktinformatie voor speelgoed, 
geneesmiddelen en kosmetika het ge
bruik van de landstaal/talen wel ver
plicht IS. 

Geef toe, wie kan na deze politieke 
suksessen de houding van de Neder
landse regering nog begrijpen? 
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OMSLAGVERHAAL 

EEN EEUW VAN 
VIJFENZEVENTIG JAAR 

V
IJFENZEVENTIG JAAR. Van 
1914 tot 1989. Zolang duurde 
volgens de Amerikaanse his-
torlkus John Lukacs de twin
tigste eeuw. De twee belang
rijkste gebeurtenissen uit 
„onze" eeuw waren de twee 
wereldoorlogen. Ze domineer
den alle andere gebeurtenis
sen die op de twintigste eeuw 
hun stempel drukten: de Rus

sische revolutie, de atoombom, de dekolo-
nisering, de vorming en ondergang van het 
Oostblok, de overheersing van de wereld 
door twee supermachten. Al deze gebeurte
nissen waren gevolgen van de twee wereld
oorlogen. 

De indeling van de geschiedenis in eeu
wen van honderd jaar is misschien handig 
om rekenen, maar stemt volgens Lukacs 
niet overeen met de werkelijke evolutie van 
de tijden. Die schrijdt verder in eeuwen die 
nu eens 75 jaar, dan weer 99 jaar duren. 
Zoals de 19de, die duurde van 1815, Water
loo, tot 1914, het begin van de eerste we
reldoorlog. De 18de eeuw duurde zelfs 126 
jaar, van het begin van de Frans-Engelse 
oorlogen tot Waterloo. En de 17de eeuw 
duurde 101 jaar, van de vernietiging van de 
Spaanse Armada in 1588 tot 1689, het jaar 
na de zogenaamde Glorious Revolution in 
Engeland, wanneer Frankrijk en niet meer 
Spanje Engelands grootste bedreiging 
werd. 

NATIE- I.P.V: 
KU\SSEBEWUSTZIJN 

Maar terug naar de twintigste eeuw, het 
tema van Lukacs' boek. De auteur stelt dat 
in 1914 het marxisme reeds een formidabe
le klap te verwerken kreeg, waarvan het zich 
eigenlijk nooit nog herstelde. Karl Marx en 
zijn epigonen, waaronder Lenin waren en/an 
overtuigd dat het bepalende element in de 
geschiedenis de klasse was: ze geloofden 
dat klassen belangrijker werkelijkheden wa
ren dan naties, dat de ekonomische inde
ling bepaalde wat de mensen waren en 
dachten. Ze waren mis: in 1914 bleek een 
Duitse arbeider meer gemeenschappelijk te 
hebben met een Duitse kapitalist dan met 
een Franse arbeider. In 1914 smolten inter

nationaal socialisme en kommunisme als 
sneeuw voor de zon van het ,,nationalis
tisch" krijgsgewoel. 

De evolutie van Rusland sedert 1917 be
vestigt die tesis: Lenin slaagde er wel in 
een kommunistische revolutie te ontketenen 
in het Tsarenland, maar de revolutie stopte 
aan de grens. In plaats dat de Verworpenen 
der Aarde opstonden, trok Rusland zich na 
de revolutie terug uit Europa. En na de 
tweede wereldoorlog werd het kommunis
me in Oost-Europa ook al niet ingevoerd na 
revoluties of omwille van de populariteit van 
het kommunisme. Het werd er met de harde 
hand van de overwinnaar van Duitsland 

In de Verenigde Staten publiceer
de de historikus John Lukacs on
langs een boek getiteld The End 
of the Twentieth Century and the 
End of the Modern Age (Het einde 
van de twintigste eeuw en het 
einde van de Moderne Tijd). Hij 
geeft er opmerkelijke Interpreta
ties aan gebeurtenissen die het 
verloop van deze eeuw, die vol
gens Lukacs al voort>ij is, bepaal
den. Eén van de kernideeën uit 
het boek is dat het nationalisme 
het beiangrijkste politieke en so
ciale verschijnsel van de twintig
ste eeuw is, en nog steeds de 
machtigste politieke faktor is aan 
de vooravond van de eenentwin
tigste eeuw. 

geïnstalleerd. Volgens Lukacs werd de ge
schiedenis van de twintigste eeuw, in tegen
stelling tot wat wel eens gedacht wordt, niet 
gedomineerd door de Koude Oorlog, de 
strijd tussen kommunisme en demokratie, 
verpersoonlijkt door de VS en de USSR. Het 
kommunisme is dood, dat is juist. Het natio
nalisme, en de wil tot zelfbeschikking, zijn 
nog steeds springlevend. We zijn nu niet 
alleen getuige van het einde van de verde
ling van Europa zoals die in Jalta aanvaard 
was, we beginnen zelfs wijzigingen te zien 
in de politieke aardrijkskunde van Europa 
zoals ze in 1919 in Versailles op kaart gezet 
werd. 

IVIarx en Lenin geloofden dat klassen 
belangrijker werkelijkheden waren 
dan naties. Maar in 1914 al bleek een 
Duitse arbeider meer gemeenschap
pelijk te hebben met een Duitse kapi
talist dan met een Franse arbeider. 

(foto archief) 

Niet de demokratie, niet het kommunis
me, noch de strijd tussen kapitalisme, fas
cisme of kommunisme bepaalden de twin
tigste eeuw, maar wel het nationalisme van 
de massa's. De meest radikale verpersoon
lijking van dit (staats)nationalisme was, al
dus Lukacs, Adolf Hitler. Diens ideeën, 
diens gebrek aan bereidheid om kompro-
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missen te sluiten, diens vastbeslotenheid 
om die ideeën uit te voeren waren veel 
radil<aler dan deze van de andere bel<ende 
revolutionaire leiders, Lenin, Statin of Mao. 
Op dit ogenblik vindt men bijna nergens 
nog overtuigde kommunisten, zelfs niet in 
de oude Sovjet-Unie, waar de resterende 
partijbonzen sleclits nationalistische burok-
raten zijn. Maar overtuigde nazi's, bewonde
raars van Hitler, niet alleen oude strijdmak
kers, maar evenzeer nieuwe volgelingen, in 
maar evenzeer buiten Duitsland, vindt men 
nog steeds. 

DE KOUDE OORLOG: 
MISVERSTANDEN 

Na de ondergang van het nazisme en de 
dood van Hitler, werd Europa in twee ge
deeld. Gedurende de volgende 45 jaar van 
de Koude Oorlog zou er geen enkel kom-
munistisch land in West-Europa bestaan, en 
geen enkel anti-kommunistisch land in 
Oost-Europa (behalve Griekenland, dat in 
1944 door de Engelsen en niet door de 
Russen bevrijd werd). Waarom kwam er dan 
een Koude Oorlog, vraagt Lukaos zich af. 
Omwille van een wederzijds, en wederkerig 
misverstand. 

Al gauw na '45 begonnen de Amerikanen 
te geloven en vrezen dat Stalin, die brutaal 
het kommunisme opgelegd had in Oost-
Europa, paraat en bereid was om het kom
munisme ook West-Europa in de maag te 
splitsen. En omgekeerd geloofde en vrees
de Stalin dat de Amerikanen, eens ze vaste 
grond aan voet hadden in West- en Zuid-
Europa, aan de kommunistische overheer
sing van Oost-Europa wilden tornen. 

Beide kampen waren verkeerd. Stalin wist 
maar al te goed hoe zwak het kommunisme 
buiten de Sovjet-Unie stond. Daarom moes
ten de Oosteuropese staten met alle midde
len, van grootschalige propaganda tot brute 
kracht, in het rode gareel gehouden wor
den. Maar het kon niet baten. Er scheelde 
iets met het kommunisme zelf: het werkt nl. 
niet. Overal in Europa, ook in Oost-Europa 
en in de Sovjet-Unie, werd deze realiteit van 
langsom duidelijker: het kommunisme doof
de vanzelf uit. Toen Gorbatsjov aan het roer 
van de USSR kwam, waren zelfs daar de 
overtuigde kommunisten tot een kleine min
derheid gekrompen. De gevaarlijkste tegen
standers van Gorbie waren niet de hardleer
se kommunisten, maar de nationalisten: zo
wel binnen als buiten Rusland, de partij, het 
leger. 

Deze achtergrond verklaart heel het ver
loop (en de onafwendbare afloop) van de 
Koude Oorlog. De tanks in Boedapest 
moesten Hongarije kommunistisch houden, 
een verdedigende aktie dus. Toen de kom
munisten in 1960 boven hun eigen grondge
bied een U2 neerhaalden, hadden ze al 

jarenlang het overvliegen van dat grondge
bied door Amerikaanse spionagevliegtuigen 
toegelaten. In 1961 werd een Berlijnse Muur 
gebouwd, om de Oostduitsers binnen te 
houden, niet om het Westen aan te vallen. 
De Cuba-krisis in '62 kwam er pas omdat de 
Russen, sedert ze Cuba geen hulp wilden 
garanderen in het geval er een Amerikaanse 
invazie kwam, toch eens iets moesten doen 
voor Gastro. De evolutie en afloop van deze 
krisis toonde echter aan dat niets verder 
aflag van de Russische bedoelingen dan het 
riskeren van een oorlog met de VS over 

Cuba. Brezjnev stuurde in '68 ook slechts 
troepen naar Tsjecho-Slovakije toen hij er 
zeker van was dat het Tsjechische leger niet 
terug zou vechten en de Amerikanen niet 
tussenbeide zouden komen. En de bezet
ting van Afganistan kwam er mede omdat 
men verkeerdelijk vreesde dat Jimmy Carter 
van plan was om het Iran van Khomeiny 
binnen te vallen. 

De meest ophefmakende interventies van 
de Sovjet-Unie waren wezenlijk defensief. 
Nochtans zag men dit in het Westen niet, of 

> 

Adolf Hitler, de meest radikale verpersoonlijking van het staatsnatlonallsme, 
was radikaler dan Lenin, Stalln of Mao. (foto archief) 
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alleszins niet duidelijk genoeg. Erger nog, 
schrijft Lul<acs: wanneer mensen iets niet 
zien, betekent dit vaak dat ze het niet willen 
zien. Dat houdt hen bovendien in een kom-
fortabele en voor hen voordelige positie. 
Lukacs noemt man en paard: dat was het 
geval voor veel van onze presidenten tijdens 
de Koude Oorlog, van Eisenhower tot Rea
gan; van populaire politici, van Joe McCart
hy tot Oliver North; en van eksperts zoals 
Henry Kissinger, die z'n grote politieke kar-
rière begon door op de nagel van de raket-
tenkloof te slaan, die zoals we nu weten, 
nooit heeft bestaan. Gevolg: de Koude Oor
log duurde langer dan nodig, en de Ver
enigde Staten werden omgevormd tot een 
militair-industriële grootmacht. 

REVOLUTIE OF 
STAMMENTWIST? 

En de „revoluties" in de Derde Wereld, 
vraagt u zich af. Inderdaad, zegt Lukacs, een 
van de belangrijkste redenen voor de verder
zetting van de Koude Oorlog was de plotse 
verschijning van ,,kommunistische regimes" 
op plaatsen waar men ze het minst verwacht
te : van Cuba tot Etiopië, Angola, Suriname, 
Mozambique, Nicaragua, Afganistan,... Men 
zou echt gaan denken dat de strijd tussen 
kommunisme en demokratie de spil was van 
de twintigste eeuw. Alleen, de Sovjet-Unie 
had niets te maken met deze ,,kommunisti-
sche" revoluties. Het waren haast spontane 
coups, die Moskou vaak evenzeer verrasten 
als Washington. Vaak waren ze zelfs niet het 
rezultaat van lokale kommunistische agitatie 
door lokale kommunistische partijen. Castro 
noemde zich pas kommunisttoen hij goed en 
wel door Havana gemarcheerd was. Deze 
,,kommunisten" waren kommunist omdat ze 
anti-Amenkaans waren, en niet omgekeerd. 
Had Castro twintig jaar eerder revolutionair 
gespeeld, toen de tegenstanders van de VS 
Duitsland en Italië waren, hij zou zichzelf 
waarschijnlijk „fascist" genoemd hebben. 

Wat er ook van zij, de Sovjet-leiders voel
den zich wel verplicht om de meeste van de 
nieuwbakken kommunistische regimes te 
steunen. Tenminste voor een tijdje. Want de 
verhouding tot de VS bleef pnontair. Moskou 
had niet de minste intentie om overal in de 
westerse invloedssfeer of Afrika marionetten-
regimes te installeren. Het enige gemeen
schappelijke kenmerk van de meeste revolu
tionaire bewegingen in de Derde Wereld was 
hun tnbale haat tegenover buitenlandse, 
meestal blanke macht. Hoe onterecht en 
kortzichtig deze haat ook geweest moge zijn, 
dit doet aan haar bestaan niets af. Dit bewijst 
volgens Lukacs ook hoe de ideeën van 
antikolonialisme (tribaal nationalisme) beter 
de tand des tijds doorstaan hebben dan het 
idee van de internationale proletarische revo
lutie. 

Indien Castro 20 jaar eerder de revo
lutionair uitgehangen had, hij zou 
zichzelf waarschijnlijk een fascist ge
noemd hebben. (foto archief) 

PSICHOLOGIE 
VAN HET 
ANTI-KOMMUNISME 

De auteur gaat dieper in op de psichologie 
van het antikommunisme in de westerse 
staten. Lukacs noemt het dom om te denken 
dat de grootste bron voor het antikommunis
me de bezorgdheid is voor de eigen financië
le veiligheid. Antikommunisme is veel popu
lairder en emotioneler dan dat, aldus Lukacs. 
In landen waar de KP aan de macht geweest 
is waren een gehechtheid aan de waarheid, 
een voorliefde voor eerlijkheid (of liever, een 
afkeer en venwerping van de „officiële" heer
sende waarheid) en persoonlijke moed kwali
teiten die de (al dan niet openlijke) antikom-
munisten nauw aan het hart lagen. 

In landen waar de KP nooit de lakens 
uitdeelde, schrijft Lukacs, heeft de identifika-
tie met het anti-kommunisme steeds een 
soort zelfgenoegzaamheid gesuggereerd, 
waarvan de bron de wil tot respektabiliteit is, 
de wens om zichzelf in de hoofdstroom van 
de publieke opinie en in de kerngemeen
schap van de natie te situeren. 

In de VS ging de identifikatie met het 
antikommunisme bovendien met Amerikaans 
patriottisme gepaard. In die mate zelfs dat het 
af en toe de Amerikaanse vrijheden in het 
gedrang bracht, en zeker bijdroeg tot de 
vestiging van een Amerikaanse militair-indus
triële staat. 

En Lukacs gaat nog een stapje verder: de 
obsessie voor het kommunisme drukte de 
belangrijkste voonwaarde voor de Koude 
Oorlog, die weinig van doen had met kommu
nisme, naar de achtergrond. Die vopnwaarde 
was de aanwezigheid van Russische gewa
pende macht waar ze niet thuishoorde. Nu de 
Koude Oorlog afgelopen is, blijven Ameri
kaanse ,,patriotten" hun kruistocht getrouw: 
propaganda voeren voor de ontbinding van 
de traditionele Russische staat, zichzelf en 
anderen overtuigend dat het het eerste be
lang en de heilige plicht van de Verenigde 
Staten is om haar sisteem van regeren en 
haar ideologie te propageren en op te leggen 
overal ter wereld, inkluzief in Rusland, een 
halve wereldbol verder. 

Net over Rusland en het voormalig Oost
blok koestert het Westen ook al verkeerde 
ideeën, meent Lukacs. De enorme krisis van 
Oost-Europa is volgens de historikus niet 
ekonomisch, maar politiek. Het gaat over 
macht, en niet over geld. Natuurlijk zijn de 
materiële problemen gigantisch. Maar deze 
zijn niet alleen te wijten aan 45 jaar van 
kommunistisch wanbeheer. De materiële le
vensomstandigheden van de meeste Oost-
europese volkeren verschillen vandaag min
der van die van de Westeuropese volkeren 
dan 45 jaar geleden. In de ekonomische 
kenmerken van Oost-Europa zitten boven
dien heel wat tegenstrijdigheden. Hoewel de 
landbouw in Polen bvb. nooit gekollektivi-
seerd werd, is ze er daar slechter aan toe dan 
in de meeste andere Oosteuropese staten. 
Hoewel Roemenië het enige Oosteuropese 
land is zonder buitenlandse schulden, zijn de 
materiële en financiële omstandigheden er 
slechter dan elders. Hoewel de levensom
standigheden in Hongarije de jongste jaren 
merkelijk vooruitgegaan zijn, is de Hongaar 
luidens opiniepeilingen een van de grootste 
Oosteuropese pessimisten. 

De grootste politieke faktor in Oost-Europa 
is het nationalisme. Volksnationalisme (popu
list nationalism), aldus Lukacs, is een modern 
en demokratisch verschijnsel. Volksnationa
listen volgens deze definitie, zo schrijft Lu
kacs, zijn eerder zelfbewust dan zelfverze
kerd, ekstravert, wezenlijk agressief en zon
der gevoel voor humor, wantrouwig tegen
over mensen met andere ideeën binnen de
zelfde gemeenschap. Bijgevolg kennen ze 
hen de status van minderheid toe, waarbij ze 
suggereren, en soms benadrukken, dat ze 
niet en niet kunnen behoren tot het wezen 
van hun gemeenschap. Lukacs mildert on
middellijk deze stellingname, door er aan toe 
te voegen dat nationalisme van land tot land 
(waarom niet van volk tot volk ?) kan verschil
len. 
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OMSLAGVERHAAL 

De Muur van Berlijn diende om de Oostduitse Berlijners "binnen" te liouden, en 
diende dus een in wezen defensief doel. ('oto archief) 

Hij meent dat wie liet nationalisme als een 
reaktionair verschijnsel beschouwt, een grote 
vergissing begaat. Nu, bij het begin van de 
21ste eeuw, is de meest i<ractitige politiel<e 
l<ractit ter wereld nog steeds liet nationalis
me. Zo was het ook bij het begin van de 
twintigste eeuw, uitvloeiend in de twee we
reldoorlogen. De twintigste eeuw was geken
merkt niet door de macht van de klassen, niet 
door de ideeënstrijd. Ze was gekenmerkt 
door de strijd tussen naties. Hier en daar lijkt 
het erop dat de strijd tussen rassen het 
vervolg zou kunnen zijn op de strijd tussen 
naties. Maar dat verschrikkelijk vooruitzicht is 
nog niet wereldwijd uitgekristallizeerd, en 
men mag hopen dat het dat niet zal doen. 

HET EINDE VAN DE 
KUSSIEKE STAAT 

Volgens Lukacs ziet de toekomst van de 
parlementaire demokratie, met haar gewoon
ten van dialoog, kompromis en gemeen
schapszin, er in Oost-Europa niet rooskleurig 
uit. Deze staatsvorm was in Europa, zoals 
ook het kapitalisme, in de negentiende eeuw 
niet alleen het gevolg van bepaalde ideeën 
maar ook van een bepaalde maatschappij-
struktuur. Die maatschappij was semi-aristo-
kratisch en bourgois, een klasse waaruit de 
meeste ambtenaren, regeerders, parlements
leden en vrije beroepen uit voortkwamen. 
Een vergelijkbare samenleving is, zeker in 
Oost-Europa, op dit moment onbestaande. 

Totnogtoe stonden de relaties tussen sta
ten boven alle andere internationale politieke 
diskussies. Zelfs in de tweede wereldoorloq 

De nieuwe VS-president Clinton l(omt 
aan het bewind op het ogenblilt dat de 
VS hun prestige aan het verliezen zijn. 

(foto arclilef) 

werd de strijd gevoerd tussen staten, niet 
tussen klassen of ideologieën. Hitler, Musso
lini, Stalin, Churchill, Roosevelt, de Gaulle, 
Chiang, waren in de eerste plaats staatsman
nen : hun filosofische en politieke voorkeuren 
waren ondergeschikt aan wat ze beschouw
den als de belangen van hun staat. Hoewel 
de kommunistische ideologie het tegendeel 
laat veronderstellen, was de Sovjet-Unie 
meer bekommerd om veiligheid dan om 
revolutie, was Stalin's zorg eerder het grond
gebied dan de ideologie. 

De jongste vijftig jaar kwam er echter sleet 
op de staat. Aan de soevereiniteit van de 
staat, een aksioma ten tijde van monarchieën 
en aristokratieën, wordt meer en meer ge
tornd. In een demokratie zullen mensen de 
staat vereenzelvigen (of ven/varren) met de 
natie, en daardoor zal de onaantastbaarheid 
van de staat verdwijnen. 

West-Europa evolueert naar een internatio
nale of supranationale (deze twee zijn niet 
gelijk) organizatie. Ekonomische eenmaking, 
een Europese administratie, een Europees 
parlement, een gemeenschappelijke munt, 
etc. Maar het belangrijkste ontbreekt: een 
gemeenschappelijke markt betekent nog 
geen staat. En er zijn voorlopig weinig tekens 
die erop wijzen dat die er ook zal komen. Er 
zal de volgende jaren wel degelijk iets nieuws 
(en waarschijnlijk verrassends) groeien in 
West-Europa. Hoe dat eruit zal zien weet 
Lukacs niet. Hij meent wel dat als er zoiets als 
een Europese staat komt, deze staat er zowel 
wat grenzen, leger en gezag heel anders zal 
uitzien dan wat nu algemeen venwacht wordt 
(voorzover er trouwens iets venwacht wordt). 

Lukacs besluit z'n analise van de twintigste 
eeuw door deze eeuw de Amerikaanse eeuw 
te dopen. Zijn slotboodschap richt hij ook 
uitsluitend tot de Amerikanen. De twintigste 
eeuw was Amerikaans, niet alleen omwille 
van de overheersende macht van de VS, 
maar ook omwille van de overheersende 
invloed en prestige van al wat Amerikaans 
was: van de dollar tot de kunst en kuituur. 
Maar Amerika is zijn prestige aan het verlie
zen. Het ziet er volgens Lukacs naar uit dat de 
21ste eeuw niet langer door de VS zal gedo
mineerd worden. Gedurende de eerste hon
derd jaren van de VS zagen de meeste 
Amerikanen zichzelf als vertegenwoordigers 
van het tegengestelde van de Oude Wereld 
en haar zonden. Na ongeveer honderd jaar 
veranderde deze vizie: de VS werden gezien 
als het meest geavanceerd model van de 
Oude Wereld, en misschien van de gehele 
wereld. Na de derde eeuw van de Amerikaan
se onafhankelijkheid wordt het volgens Lu
kacs de vraag (of zou het tenminste de vraag 
moeten worden) of de Amerikanen de kracht 
zullen opbrengen om te blijven geloven dat 
hun beschaving verschilt, niet van de zoge
naamde Oude Wereld, maar van de zoge
naamde Derde Wereld, en niet alleen omdat 
ze er het meest geavanceerd model van is. 

(pdj) 
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WAAROM IS 
DE BERINGSTRAAT TE BREED ? 

De Oktoberrevolutie van 1917 lijkt al verdampt. Lenin schijnt een legende. 
Stalin verdween voor 40 jaar van het machtstoneel. Hun portretten worden nu 
opnieuw, en vrijwillig, meegedragen in Russische betogingen. (toto archief) 

„Het wit-zwarte van driekwart eeuw schei
ding, bel<lemtoond door 40 jaar Koude Oor
log, legde samenhorigheid en het Europese 
denken van zowel de massa als van de 
politieke leiders lam. De rezultaten merken 
we nu. Het IJzeren Gordijn viel weg, de 
Berlijnse Muur, de Marxistische retoriek even
zeer. Maar een gepaste politieke invulling 
volgde niet. In het Westen kijkt men wél 
karitatief-verrast naar de psichiatrische ver-
geetputten en de leefmilieuschimmels die de 
diktaturen- van-het-proletariaat achterlieten. 
Maar een samenwerkingsschema bezitten 
we niet. Met veel entoesiasme deelden we in 
1974 in het onderdrukte Armenië vrijheid-
spamfletten uit Die vrijheid is er nu, maar 
Armenië vergaat van oorlog en armoe... Naar 
Litouwen smokkelden we jarenlang verboden 
lektuur heen en weer Nu ontbreekt er krante
papier. Met matrozen uit Leningrad, nu Sint-
Petersburg, gaven we klandestien in Antwer
pen, Rotterdam en Hamburg hopen kleren 
mee... Onlangs ontmoette ik eentje uit die tijd. 
Hij drijft volop een handel in tweedehandse 
wagens, op en af Antwerpen-Sint-Peters-
burg." 

HONGERKRAMPEN^ 
Dit zijn bedenkingen van senator Willy 

Kuijpers, inleidend op de vragen die w/ij hem 
voorlegden. 

W. Kuijpers: „De oktoberrevolutie van de 
bolsjewieken uit 1917 lijkt al verdampt De 
gebalsemde Wladimir lljitsz Oeianov, beter 
bekend als Lenin, schijnt een legende. De 
Wolgazoon overleed 70 jaar geleden. Zijn 
even beruchte tijdgenoot, de Georgiër Jozif 
VIsarjonovitsj Dzoegasjvili, Stalin, verdween 
voor 40 jaar van het machtstoneel. Maar toch 
worden opnieuw, nu vrijwillig, hun portretten 
hoog in de betoging door tienduizenden 
Russen meegedragen. En dat is geen folklo
re!" 

• Hoe verklaar je dat ? 
W. Kuijpers:,, Terugkerend uit Litouwen in 

1990 hebben we met Boris Jeltsin een Mos-
koviets avondje doorgebracht Hij ploeterde 
toen volop in de verdachtmaking. Onze Li
touwse vriend vertaalde. Gorbatsjov, de 
staatsman van de eeuw?, vroeg ik hem. 
Jeltsin snoof verachterlijk. Eens zijn tirade 
tegen Michael Sergejevltsj Gorbatsjov uitge
woed lichtte hij me de grote invloed van de 
resten kommunisme toe. Nu breken die volop 
door, georganiseerd op ledenbasis zelfs. 

De onvrede is zeer groot. Vroeger bezat 
men van alles te weinig, nu bijna niets meer 
En van de vrijheid profiteren de sterksten, die 
volop smokkelen met het Westen en het 
Verre Oosten. Dat vormde de basis voor de 
neo-kommunistische simpatieën. Onder
schat die onderstroom niet 9 vrij-geworden 
republieken van het vroegere Oostblok wor
den geleid door ex-kommunisten, het katolie-
ke Litouwen op kop. 

Jeltsin en/aarde ik als een soort Wim Joris-
sen, impulsief en charmant Russlsch-breed-
sprakerig beschreef hij hoe 1/6e van de 

aardoppervlakte met een simpel maar wreed 
model door die Unie van Sovjets méér dan 70 
jaar lang beheerd én verknoeid werd. „En dat 
proces veeg je met één regering niet weg..." 
- „Mensen denken bovendien tussen lijntjes 
en met hun maag..." Dat zei Jeltin. „Kunnen 
we hen méér maag geven, dan kunnen we de 
lijntjes verschuiven. Zo zal de vrijheid hier 
demokratisch groeien. Dat moet zijn tijd ken
nen. Doe mee, jullie uit het Westen!" En die 
vraag blijft nog steeds erg vaag ingevuld voor 
het grote Oostbloklichaam. De hongerkram-
pen vertonen zich volop..." 
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LANDUIT 

• Zit president Boris Jeltsln niet in on-
maclit gevangen ? Enerzijds een onrustige 
bevolldng, aangevoerd door Ciiasboeiatov 
die almaar dreigender liet parlement voor
zit en anderzijds een lege l(as, resultaat 
van de industriële chaos... 

W. Kuijpers: „Jeltsin ondergaat in feite 
tietzelfde lot als Gorbatsjov of de ex-presi
dent en muziektioogleraar Vytautis Landsber-
gis. Zijn Litouws nationalistisch politiek bevrij
dingsfront, Sajoedis, smolt tijdens de tweede 
vrije verkiezingsronde volop weg. Nog 
20,52% van de stemmen en 28 zetels op een 
totaal van 1411 Algirdag Brazauskas, de oud 
KP-voorzitter en „tJloskoviet" steeg met zijn 
(demokratisch geworden!) Arbeiderspartij 
naar 42,61% der stemmen en 73 zetels. Goed 
voor een volstrekte meerderheid in de Sei-
mas, het Litouwse parlement Ook de Poolse 
minderheid groepeerde zich (tussen 24 op
gekomen partijen) met een soort Volksunie 
en behaalde 4 zetels. Een mooi resultaat, als 
men bedenkt dat slechts 7% van de bevol
king in Litouwen van Poolse afkomst zou 
zijn." 

• Wat leid je uit zo'n uitslag af? 
W. Kuijpers: „De nationaliteiten - noem 

ze minderheden of volkeren - zijn alles 
behalve „dood" in het voormalig Oostblok. 
Sommige vrijgeworden staten hadden dit 
gelukkig in hun nieuwe kieswet voorzien. In 
het kleine Slovenië bijvoorbeeld, etniscl>ge-
zuiverd na de 2e WO, verkregen 160.000 
„overgebleven" niet-Slovenen toch het Slo-
veens burgerschap. Zo konden ze meekie-
zen op 6 december 1992. Onder hen: ± 
15.000 Duitsers; ± 9.000 Hongaren; ± 
5.000 Zigeuners en ± 3.000 Italianen. Hon
garen en Italianen verkregen zelf een pas
send afzonderlijk kiesdistrikt. Ook hier 25 
deelnemende partijen. tAaar de neo-kommu-
nisten kwamen in dit zeer katolieke land er 
evenmin bekaaid vanaf Dat is de tweede 
verrassende vaststelling. 

In Bulgarije behaalden zij bij de jongste 
verkiezingen het beste resultaat van het vroe
gere Oostblok: 33% der stemmen. In Mace
donië werd de neo-KP tweede met 31 zetels 
(op 120). Een oud KP-leider Kiro Gligorov -
75 jaar! - droeg men bijna eensgezind voor 
als nieuwe president. De Albanees-nationa
listische partij veroverde 25 zetels... Je kan 
rustig zeggen dat de kommunististische ka
ders - bijna van de ene dag op de andere -
zonder bloedvergieten in een verrassende 
charme-operatie, de demokratie en de vrije 
marktekonomie als in een feestroes omhelsd 
hebben..." 

OVERHOOP GEHAALD 
• IVIaar niet verteerd... 

W. Kuijpers: „Binnen de vrijheid moet er 
gewerkt worden, scheppingskracht ontstaat 
zo maar niet. Toveren bestaat slechts in 
sprookjes. Je moet over geld, over produktie-

en uitvoermogelijkheden beschikken. Nieu
we markten moet je gepast aanspreken. 
Overleggen doe je niet met bureaukratie, 
maar wel met een veredeld schaakspel! En 
hoevelen zouden die technieken daarvoor in 
de vernieuwde partij- en machtcentra reeds 
onder de knie hebben? Het h/lidden- en 
Oosteuropees politieke landschap is dus ner
gens, noch maatschappelijk, noch ekono-
misch bemand zoals het hoort. De meeste 
kadermensen in het Oosten zijn wat ze wa
ren. Enkel de bordjes werden vervangen. 

Diegenen die de „vrije" toer opwillen noe
men zich „links". Anderen, die de socialisti
sche weg mét planekonomie willen bewan
delen met enkele korrekties t.a.v. „vroeger" 
zijn van weeromstuit „de rechtsen"! De klas
sieke woordenschat is bij die hertekening 
aardig overhoop gehaald! Het wantrouwen 
en de harde zakelijke ingesteldheid van het 
vrije Westen doet velen pijn. De nieuwe 
rechtsen schrijven en zeggen nu al volop: 
„Zie je, 't zijn kapitalistische egoïsten, je kan 
ze niet betrouwen,'". En de linksen trachten 
krampachtig met komputers en folders rijke 
partners uit de vrije wereld naar zich toe te 
lokken. 

De vroegere 5 DDR-landen genoten het 
broederlijk voordeel dat ze vrijwel onmiddel
lijk ingeschakeld werden bij de 7 Duitse 
Bondsdeelstaten. I^aar voor de rest blijft het 
aanmodderen. Italië neemt wat initatieven, in 
Albanië, Slovenië en delen van Kroatië. Maar 
bv. in Istrië ziet men liever andere Europea
nen komen... Bulgarije staat - net zoals 
Macedonië - vrijwel alleen. Pas in 1989 
„onderging" het een revolutie vergelijkbaar 
met Boedapest van '56, de Praagse Lente 
van '68 en de Poolse solidarnoso-bewogen-
heid van de SO'er jaren. Alles in één keer! 
Meer dan 60 partijen in 58 kartelverbanden 
spraken er de 5,5 miljoen kiezers aan! Begin 
dan maar in Bulgarije een dragend demokra-
tisch-politiek lichaam uit te bouwen." 

• Bieden volgens jou de neo-kommunisti-
sche partijen een toekomst voor Midden-
en Oost-Europa? 

W. Kuijpers: „Op korte termijn kan je niet 
anders dan met hen rekening houden. Alleen 
al moetje dat om de demokratische wil van 
de kiesvolkeren te eerbiedigen. Maar op 
langere termijn hoop ik dat het politiek perso
neel zal veranderen. Wie kiest er nu voor 
hen? De vroegere staatsbeambten en het 

Jeltsin, hier op de top van Vancouver met Clinton, ondergaat in feite hetzelfde 
lot als Gorbatsjov en Landsbergis. (foto Reuter) 
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personeel uit de oude ekonomische- en bu-
reaukratische kringen. Heel wat legermensen 
verloren hun bevoorrechte status en zij kozen 
dus ook neo-kommunistisch. Daaronder vol
gen onmiddellijk de ontevreden, de hongeri
ge massa's. 

Een nationaal-socialisme a la Hitler of Le 
Pen zou m.i. nu zeer goed gedijen in 't 
Oosten. De DDR biedt een goed voorbeeld. 
De vreemdelingenhaat vormt daar de noe
mer Maar ook in Rusland, Polen, Slowakije 
en in Roemenië wint dat staatsnationaal ik-
zoekend-denken sterk veld. Velen halen de 
oude geschiedenis boven. Minderheden en 
Joden worden opnieuw de klassieke zonde
bokken. De sloganeske verkiezingsleuzen en 
- ik herhaal het - de afwezigheid van het 
Westen, doen de rest. Vele „linksen", de 
aktieven, én ook de hopelozen willen daarom 
uitwijken. Weg uit deze miserie! Op naar het 
Westen, naar de vrijheid en de verbruiks-
maatschappij. Getuige daarvan zijn bij ons de 
duizenden vertwijfelde asielzoekers. En wat 
zal er gebeuren indien de visapolitiek m.b.t 
de oude voormalige Sovjetunie verandert? 
Genormaliseerd wordt?" 

GENOEG TEKENS 
• Hoe kan de klassieke „vrije wereid" 
beter reageren? 

W. Kuijpers: „Enkele voorbeelden. De 
Europese Gemeenschap sloot in 1974 vla de 
Lomé-akkoorden een samenwerking af met 
een 70-tal oud-koloniën, omgedoopt tot ont
wikkelingslanden. Het naoorlogse Marshall
plan tussen de VSA en het doodgebombar-
deerde Europa Is zo'n andere strategie ge
weest Binnen een dergelijke planning moe
ten wij met de EG uitkijken wat men in 
Midden- en Oost-Europa voorlopig even 
goed of beterkoop kan doen dan wij hier In 
Warschau laat een Nederlandse vriend hem
den naaien voor dezelfde lage uurprijs als in 
het Verre Oosten, maar met een lagere ver
voerkost Ik weet het: dat doet pijn aan onze 
sociaal-gevoelige oortjes. Maar veel keuze 
heb je niet 

En anderzijds moet de EG (en Vlaanderen 
in het bijzonder) „voor zichzelf" trachten te 
investeren in nieuwe hoogtechnologische 
produkten. De vakbonden hebben in dat 
beleid een belangrijke rol te spelen. En of we 
het graag horen of niet: deze beweging naar 
de lage-loonlanden is bij de aanzettende 
ekonomische krisis uit zichzelf wildweg be
gonnen. Kijk naar Philips. Is het dan niet beter 
nu, samen, het Europa van de toekomst uit te 
bouwen binnen een taakverdeling die goed 
ingeschat is, zowel naar de tijd toe als naar de 
opdracht ? Tenslotte heeft Vlaanderen zich-
zelve gaandeweg ook zo ontwikkeld tot een 
der rijkste regio's van de EG. Wij hebben 
jaren werkjes opgeknapt tegen een vergoe
ding waan/oor anderen de neus ophaalden." 

• De wereld was gewend geraakt aan de 
Sovjetunie: een ongezellige buur, maar in 
zekere zin betrouwbaar. Die periode is nu 
voorbij. Viel die ommekeer niet te voor
spellen ? 

W. Kuijpers: „Toen wij de onhoudbaar
heid van de SU voorspelden werden we 
uitgelachen. Tekens waren er genoeg. Niet 
alleen die van dissidenten zoals Andrei Sa-
charov, die onafgebroken het wereldgeweten 
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met profetische kracht wakker hield. De goe-
lagarchipel leverde duizenden martelaren en 
profeten. Maar ook in de Derde Wereld faalde 
het Sovjet-kommunisme. Nergens kwam het 
daar tot een écht geestelijke politiek-veran
kerde ontplooiing. De ontwikkelingslanden 
die kommunistisch waren zoals Ethiopië, So
malië of /Mozambique beleden het Marxisme 
als een soort lippendienst met één doel, hun 
clanmacht veilig stellen door sovjetwapens te 
ruilen voor koffie, ertsen, hout en huiden. 
Spijtig genoeg heeft het Westen in die tijd de 
dissidenten slechts gebruikt om aan te tonen 
„hoe goed" wij waren en „hoe slecht" het 
kommunisme. Maar politiek-ernstig werden 
ze niet genomen. Ik bedoel daarmee dat hun 
inzichten, ven/at in profetische waarschuwin
gen - zoals die van Amalrik - geen aanlei
ding gaven om in het Westen een algemene 
samenlevingsstrategie op te stellen voor de 
tijd „wanneer de poort zou open gaan". 

Dat de ex-Sovjetunie voor een goed stuk 
Europa is en bleef dat het via de Beringstraat 
aan de VSA grenst, behoorde niet tot het 
politieke denken. En zoiets was niet utopisch. 
Rusland en de VSA hebben nooit open oorlo
gen gevoerd zoals Frankrijk en Duitsland of 
Duitsland met Rusland. En als ze botsten was 
het vér weg van hun grondgebied, in Vietnam 
b.v. Het vrije westen mag rustig op de borst 
slaan. Ook aan onze universiteiten en gespe
cialiseerde hogescholen zat de Slavistiek en 
de ontleding van het kommunisme ergens-
ver-weg. Wie kon er in de kaders over Slavi
sche kuituur, over de eigenheden van die 
samenleving mee-praten ? Dat alles wreekt 
zich nu. In feite mag je zeggen dat - voor het 
Westen - het IJzeren Gordijn te snel geval
len is. Wreed hé!" 

MAC DONALD'S 
• In Moskou werden de putchisten triom
fantelijk door „de rechtsen" op het podium 
geplaatst. De tsaristische kozakken kro
pen uit het museum en openden hun ka-
dettenschool. Boris Jeltsin ontsnapte ei zo 
na aan de stemming van het Kongres van 
Volksafgevaardigden. 

W. Kuijpers: „Iedereen moet goed besef
fen dat de wereld één leefkamer is geworden. 
De „rechtse" schaduwen in Moskou en el
ders zijn ook onze schaduwen. Indien we 
geloven dat het goed is voor ons om op zo'n 
korte tijdspanne én Gorbatsjov én Jeltsin 
zonder middelen te laten wegdeemsteren, 
hebben we het verkeerd voor. De Griekse 
mefistoïde boycotspelletjes rond de erken
ning van Macedonië vormen zo'n ander voor
beeld. Om van de Bosnisch-Kroaatse trage
die maar te zwijgen. Hulppakketten vanop 
3.000 m hoogte droppen en daarna toch de 
vluchtende Bosniërs met VN-wagens weg
voeren is van het cynische teveel. Of zullen 
we straks als het water weer zomers wordt de 
Albanese vluchtelingen opnieuw in deAdnati-
sche Zee drijven ? Of de Poolse gelukzoekers 

onder het oog van de kamera's nog maar 
eens leeg-plukken ? 

De armoe, de honger, de strukturele nood 
zijn in het vroegere Oostblok ongemeen 
groot En de bijhorende gevaren evenzeer. 
Mogelijkheden zijn er nochtans ook. Zie maar 
naar Hongarije. De ex-Sovjetunie zit bar
stensvol grondstoffen. Het onderwijs van de 
eksakte wetenschappen en van de technolo
gische bekwaamheden in Midden- en Oost-
Europa ligt niet zo slecht. De infrastruktuur 
torent er hoog uit boven Afrika of Latijns-
Amerika. De ontwikkeling van die ene -
noodzakelijke - Europese belangenge
meenschap ligt dus voor de hand. Met een 
halve generatie „inzet" zouden we al ver 
komen. Maar die inzet kan niet op zijn Mac 

Een nationaal-socialisme è la Hitler 
zou nu goed gedijen in het Oosten. 
Fascisme en kommunisme, één 
strijd ? (foto archief) 
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Donald's gaan, koloniserend dus. Met de 
volkeren uit Midden- en Oost-Europa moeten 
we leren samen-werken. 

• Wat kan het kleine Vlaanderen doen 
voor die gigant die het GOS toch is ? 

W. Kuijpers: „Rusland voelt zich onzeker 
naar West-Europa toe. Vele tsaren verboden 
ronduit dat hun volgelingen vrijuit het „bui
tenland" bezochten. En dat gegeven bleef 
sedert 1917 een konstante, zeker in de Sov-
jetleer. Wij moeten om te beginnen onze 
oosterburen - ook in hun armoe- als vol
waardig erkennen. Daar begint het dus. Ik 
schreef een brief naar onze Vlaamse minister
president met de vraag hoe zelfstandig 
Vlaanderen nu omgaat met al die nieuwe 
republieken. Zij verkregen, net als wij, even 
voor het 2e millenium hun vrijheid. Dat schept 
banden en verplichtingen, zo dacht ik even 
emotioneel. En met Brussel - bekend over 
heel de wereld - bezit Vlaanderen een 
enorme troef Gebruiken we die ? Zijn ant
woord was hoffelijk maar afstandelijk-braaf 

Van nabij maak ik mee hoe moeilijk onze 
Baltische, Macedonische, Kosovaarse, Kroa
tische, Sloveense en andere vrienden uit de 
bevrijdingsbewegingen hun officiële stappen 
in Brussel - dat veelal Franstalig speelt -
zetten. 

En wat waar is voor Vlaanderen, geldt ook 
voor de andere leden van de Eurogemeen
schap. Elk van die Europese Gemeenschap 
zou moeten beseffen dat we niet voorbij-het-
Oosten mogen! We zouden er elk „onze 
buur" moeten zoeken door een gepast sa-
menwerkingspatroon. Het gemeenschappe
lijk verleden verplicht ons dat, maar onze 
gemeenschappelijke toekomst nog meer " 

NAMEN NOEMEN 
De enige deelrepubliek van ex-Joe-

goslavië die zijn zelfbestuur met vrede
volle middelen verwezenlijkte, verkreeg 
op 8 april 1993, na maar liefst 16 maan
den Griekse boycot en diplomatiek ge
hakketak, erkenning door de Verenigde 
Naties. 

Twee Grieks afgedwongen (over-
gangs- ?)voo™/aarden vertroebelen 
echter het grote feest. Eerst een onmo
gelijke naam: Vroegere Joegoslaafse 
Republiek Macedonië\ En de histori
sche Verginavlag (een gulden zon met 
16 stralen op rode achtergrond) mag 
ook niet gehesen worden I 

Waarom herdopen we morgen niet 
de VSA tot „Vroegere Britse kolonie"; 
Oekraïna tot „Vroegere Sovjet Repu
bliek" en Vlaanderen tot,.Vroeger Bel
gisch Kroonjuweel"? 

(wk) 
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VOLKEN EN STATEN 

EEN JAAR VOLKSNATIONALE STRIJD /9 

ANDERE GERMANEN 
FRIEZEN 

Nationaal gezinde mensen lopen meestal 
niet erg warm voor rock-muziek, toch een uit 
de VSA ingevoerd en vaak kommercieel pro-
dukt. Doch het is nu eenmaal zo dat deze 
muziek vele jonge mensen sterk aanspreekt. 
Rockmuziek in de eigen taal betekent voor 
hen dat deze taal ook in zulke moderne vorm 
bruikbaar blijkt te zijn en niet zo „oudenwets" 
als zij soms geneigd zijn te denken. 

Vooral voor minder verspreide talen is dit 
waar. De Friezen hebben dit begrepen. In 
maart organizeren zij in Snits een eerste 
Uteinrock Festival voor rockmuziek in zulke 
talen. Daar komen op af: een Bretoense, een 
Schotse, drie Welshe en twee Friese rock
groepen alsook zovele toeschouwers/luiste
raars dat de zaal op drie kwartuur tijds 
uitverkocht is. 

Resultaat; ze denken al aan een tweede 
Uteinrock-festival, in de winter van 1993. 

De Friezen zouden geen noorderlingen zijn 
als ze met graag zouden lezen. Daarin ver
schillen ze trouwens weinig van de Nederlan
ders. Elke herfst organiseert de Stichting It 
Fryske Boek een „sutelaksje". Met kruiwa
gens rijden vrijwilligers de dorpen af waar 
geen boekhandels te vinden zijn. Deze krui
wagens zijn gevuld met Friese boeken. In 
1992 verkopen zij zodoende, op zes weken 
tijds, 25.000 zulke boeken. Men bedenke dat 
niet alle Friezen (60 a 80%) vlot hun eigen taal 
kunnen lezen. 

De Friezen (in Nederland) moeten het stel
len met 30 minuten Friese televisie op zon
dagnamiddag. In 1992 wordt beslist dat daar 
vanaf 1994 verbetenng in zal komen: de 
provincie, de EG, en de Nederlandse Om
roep, daar bovenop reklame, kabelabonne
menten en mecenaat, zouden het bekosti
gen. Men denkt aan vijf wekelijkse uitzendin
gen tussen 18U.15 en 19u. 

Daarnaast blijven voor kijkers buiten Fries
land de zondagse uitzendingen (ondertitelde 
programma's) doorgaan. Het aantal van die 
kijkers wordt geschat op 200.000. 

Tegen de zomer aan ontstaat in Friesland 
politieke onrust. Aan het licht komt dat er een 
„samenwerkingsakkoord" in de maak is tus
sen de provincies Friesland, Drenthe en Gro
ningen. In feite gaat het om een nauwelijks 
verholen samenvoeging. Den Haag, voor wie 
dat alles zoiets als ,,Noord-Nederland" is 
(hoe staatsgrenzen een begrip kunnen ver
engen !), zou het ,,Midden-Hanze" willen 
noemen. 

Voor de Friezen ware zulke samenvoeging 
rampzalig. Nu kunnen zij zich nog handhaven 
in een provincie Fryslan. Hoe zwaar de Hol
landse bureaukratie ook drukt, de kleine 
ruimte waarover hun provinciebestuur be
schikt, kunnen zij toch als Friezen benutten; 
niet met maatregelen die de grootste gemene 
deler zouden zijn van wat ook Saksen uit 
Groningen en Drenthe willen. 

Het Fries als bestuurstaal zou onder deze 
maatregel erg lijden, zoal niet verdwijnen. 

De ongevoeligheid van de Noordnederlan
ders voor etnische verschillen blijkt hieruit 
weer eens duidelijk. Zij zien de Friezen ken
nelijk niet als een afzonderlijk volk, ofwel 
wensen zij er geen rekening mee te houden. 
Dan is de aandacht hiervoor zelfs in het voor-
federale België veel groter; alle gemeenten 
met speciaal taaistatuut werden gespaard bij 
de grote fusie-operatie. 

Vanzelfsprekend bieden de Friezen weer
stand: de FNP {Frysk-Nasjonale Party} de 
Fryske Beweging en aktiegroepen leiden het 
verzet. Studenten houden een betoging voor 
het provinciehuis. 

Als argumenten worden vooral aange
voerd dat heel die verrichting ondemokra-
tisch gebeurt (geen enkel partijprogramma 
maakte er tijdens de verkiezingskampagne in 
1991 gewag van) en dat het een groot 
verschil uitmaakt voor de Friezen, in een 
eigen provincie te leven of als minderheid in 
een Nederlands (Saksisch) landsdeel. 

Maar de bureaukratische molen maalt 
langzaam verder. De Nederlandse pers 
„grapt" al dat er misschien wel een simul
taanvertaling zal moeten komen. 

Schaalvergroting is voor kleinen altijd ge
vaarlijk. 

Een eigen TV- en radio-omroep is voor vele „minderheden" hét gedroomde 
middel om taal en kuituur te verspreiden. Hier Omrop Fryslan in volle aktie bij 
opnamen voor een programma over machinale vlasbewerking. 
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VOLKEN EN STATEN 

Maastricht mag dan wel fraai ogen, de Denen zegden leklter „nej" tegen het gelijicnamige verdrag, en haalden daarmee 
de Europese banbliksem op de nek. (<oto p. BOISIUS) 

DENEN 
Staan de Friezen dichter bij Nederlanders 

dan bij Skandinaven ? Het antwoord ligt niet 
voor de hand. Zeker vormen zij een brug 
tussen beiden. Een goed voorbeeld is het 
idee van de volkshogescholen. Dit ontstond 
in Denemarken en bereikte via Friesland de 
Nederlanden, uiteindelijk ook de zuidelijke. 

Nog nooit is sedert de oorlog zoveel over 
de Denen geschreven en gewreven als in 
1992. 

Op 2 juni weigeren zij immers, bij volks
raadpleging het Verdrag van Maastricht bij te 
treden. De meerderheid der verdragweige
raars is nipt, maar ze had tegen zich dan ook 
de hele gevestigde politiek, ekonomische, ja 
sindikale wereld; en de media. 

Over de beweegredenen van dit ,,neen" 
worden vele veronderstellingen gemaakt. Ze
ker is dat vele Denen vrezen, aan Europa hun 
vooruitstrevend, zeer demokratisch sociaal 
stelsel, hun hoogstaande leefmilieu-politiek 
en in het algemeen hun Deense identiteit te 
zullen verliezen. Ze waren nochtans over het 
verdrag beter ingelicht dan de andere Euro
peanen. 

Het meest verontrustende aan de zaak is 
niet zozeer de Deense weigering (ze zijn niet 
tegen Europa gekant, wel tegen een op de 
maat van Maastricht) als wel de hooghartige 
misprijzende real<tie van de zgn. Europese 
federalisten en van heel wat vooraanstaande 
politiekers in Europese lidstaten. 

Men hoorde niet alleen kleinerende uit
spraken als „wij zullen ons niet storen aan die 
onnozele Denen". Tot in de hoogste kringen 
werd benadrukt dat de procedure verderge
zet wordt met elf, alhoewel het vooraf vastge

legd was dat het twaalf moest zijn of niets. 
Juridisch is er dus geen verdrag meer. 

Maar de Europolitiekers doen alsof de 
Denen niet bestaan. 

Het is in elk geval een duidelijke illustratie 
van de heersende mentaliteit in Europese 
kringen. Het kan alleen maar de argwaan van 
de kleinere volkeren voeden. Misschien zul
len zij van nu af aan wat scherper toezien op 
de weerslag die de Europese opbouw kan 
hebben op hun voortbestaan. 

NOREN 
In de herfst van 1991 werden in Noonwegen 

gemeente- en gewestverkiezingen gehou
den. De uitslag was rampzalig voor de partij
en die toetreding tot de EG bepleitten: socia
listen, konsen/atieven en Vooruitgangspartij. 

Na het Deense „neen" wordt deze tendens 
nog sterker. Een organisatie die zich „weg 
met de EG" noemt telt 100.000 leden en is 

straf georganiseerd. Zij heeft afdelingen in 
alle 19 Fyll<en (provinciën) en onderafdelin
gen in de meeste gemeenten. Veruit het 
sterkst staat zij in het noorden. Dat begint in 
Trondheim, waar de bergen zich zonder 
overgang in de zee storten, waar nog vele 
kleine boeren overlevingslandbouw beoefe
nen, waar de Lofoten-vissers wonen en waar 
het oudste, landelijke „Landmal" gesproken 
wordt, waarin de Noorse romanschrijvers 
internationale roem verworven hebben. 

Ook bij de Noren spelen ekonomische 
beweegredenen een grote rol. Maar men 
onderschatte niet hun diepgewortelde afkeer 
tegen „verenigingen". Die hebben zij in het 
verleden (met Zweden, met Denen) steeds 
als „overheersing door vreemden" ervaren. 
En zij zijn wel bereid, een prijs te betalen om 
daar niet in terecht te komen. 

K.J. 
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LANDUIT 

INDIA, 
MOOI MAAR ZO INGEWIKKELD 

De delegatie met o.m. de ambassadeur van België, mevr. C.Funes-Moppen bij het Gandhi-mausoleum. 

D
E parlementaire afvaardiging uit 
België ontmoette in India de 
hoogste politieke gezagsdra
gers: president dr. Sharma, 
vice-president en senaatsvoor
zitter K.R. Narayanan, eerste mi
nister Shri Rao, de voorzitter 
van het Lagerhuis (Lok Sabha) 
Shri Patil, minister van Buiten
landse zaken Shri Denesh 
Singh en de minister van Parle

mentaire Aangelegenheden Shri V.C. Shuk-
la. 

Tevens werd een bezoek gebracht aan 
Jaipur en Agra met de wereldberoemde Taj 
Mahal als grote attraktie. 

In New Delhi bezocht de delegatie de 
parlementsgebouwen, de parlementaire bi-
blioteek en museum van de parlementaire 
archieven, het industneel kompleks Farida-

bad, de industriële handelsbeurs Engeneer-
ing Trade Fair: een uitstalraam van de In
diase know-how en technologie. Daar had 

INGEWIKKELD 

Een parlementaire afvaardiging 
van Kamer en Senaat (van elk 3 
leden) bracht, op uitnodiging van 
de Indiase Kamer en Senaat en 
onder voorzitterschap van ka
mervoorzitter Nothomb, een offi
cieel bezoek aan India. Senaats-
fraktievoorzltter Jef Valkeniers 
nam aan deze leerrijke studiereis 
deel en brengt voor WIJ verslag 
uit. 

Duitsland, het gastland van het jaar, 100 
standen die o.m. werden bezocht door kan
selier Kohl. 

Indië telt 875 miljoen inwoners waarvan 
284.400.000 aktieve personen. New Delhi 
heeft zoveel inwoners als gans België: 9,9 
miljoen. Het land telt 82% hindoes, 12% 
moslims, 3% sikhs, 2,4% kristenen en 3% 
anderen. Er zijn 16 erkende officiële talen 
met het Hindi als bijzonderste taal. Het En
gels is de administratieve taal. Er zijn 25 
deelstaten en 7 uniterritoria waaronder Del
hi. Het land is onafhankelijk sinds 1947 en 
de grondwet dateert van 26 januari 1950. 

De president beschikt over weinig macht 
tenzij in krisissituaties, dan kan hij de rege
ringen van de deelstaten uit hun funkties 
ontheffen en deze staten rechtstreeks onder 
het gezag van de centrale regering plaatsen 
tot de volgende verkiezingen die normaal 
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LANDUT 

Een van de vele kleurrijke taferelen, jonge mannen bieden fruit te 
koop aan. 

binnen de twaalf maanden moeten plaats
grijpen. Dan gelden de bepalingen van de 
President's Rule. Momenteel is dit het geval 
voor de deelstaten Uttar Pradesh, Punjab, 
Rajasthan en Kashmir na de bloedige mani
festatie bij de moskee van Ayodya op 6 
december 1992. 

De Lok Sabha of Volkskamer telt 545 
leden, de Rajya Sabha of de Raad van de 
Deelstaten 250 leden en is te vergelijken 
met een Hogerhuis of Senaat. 

De wetsvoorstellen worden door beide 
kamers aangenomen, behalve de financiële 
wetsvoorstellen waarvoor alleen de Volkska
mer bevoegd is. De Raad van de deelstaten 
is alleen verantwoordelijk voor het aanne
men van resoluties die betrekking hebben 
op de gemeenschappelijke diensten van de 
deelstaten en van de Unie. Bij onenigheidd 
vergaderen de beide kamers samen. 

De huidige {minderheids)regering bestaat 
uit één enkele partij: de Congrespartij die 
255 zetels telt in de Lok Sabha waar ook 
nog 10 andere partijen zetelen. 

RICHTING EG 
Voor 1993 is er een groei van het BNP 

van 3 tot 3,5% tegenover 2% in 1992. De 
inflatie werd teruggebracht tot 8%, het be
grotingstekort tot 5% van het BNP tegen
over 9% in 1991. 

Er is een groot tekort op de handelsba
lans van 3 miljard pond en een buitenlandse 
schuld van 75 miljard pond. Men wil daarom 
vooral de uitvoer naar de EG-lidstaten op
voeren. 

De premier uitte de wens het privatise
ringsproces en de liberalisering van de eko-
nomie te willen versnellen. Daar stoot men 
echter op een bureaukratische weerstand 
van de deelstaatbesturen en van bepaalde 
Indiase industriëlen die liever handel blijven 
drijven op de grote afgeschermde markt van 
het subkontinent en die met angst de bui
tenlandse konkurrentie tegemoet zien. 

Inzake landbouw staat India aan de kant 
van Europa vermits het dezelfde standpun
ten inneemt betreffende de GATT-akkoor
den. 

Ook hecht India veel belang aan het leef
milieu, wat past in een oude traditie waar
van we weten hoe Gandhi steeds waar
schuwde voor het uitputten van de natuurlij
ke rijkdommen. 

VU\ANDEREN 
Reeds in de 15de eeuw hadden Vlamin

gen in Calcutta kommerciële opslagplaat
sen. Talloze Vlaamse jezuïeten behoren tot 
de beroemde Hindoeïsme- en Sanskrit-ken-
ners, wij denken hier biezonder aan pater 
Constant Lievens (dit jaar 100 jaar geleden 
overleden), hij leverde belangrijke bijdragen 

tot de spraakkunst van Indische talen. Begin 
deze eeuw tekende de Vlaamse architekt 
Edwin Luytens de plannen voor de nieuwe 
officiële gebouwen van Delhi. 

In 1991 voerde België voor 48 miljard fr. 
uit naar India terwijl wij voor 24 miljard fr. uit 
India invoerden. Wij eksporteren vooral me
talen en scheikundige produkten, maar ook 
plastics, mekanische toestellen en fotogra
fisch materiaal. De invoer uit India bestaat 
uit 80% edelstenen, ook tekstiel, chemische 

Fen heilige koe, nog steeds aanwe
zig in liet straatbeeld. 

produkten, ertsen en voedingswaren. Ver
der bestaan er 22 joint ventures en 46 tech
nische samenwerkingsakkoorden tussen 
Belgische en Indiase bedrijven. 

Ook staat België sinds 1967 staatslenin
gen toe aan India en lopen er op dit ogen
blik 62 ontwikkelingsprojekten vooral toege
spitst op de beroepsopleiding, geïntegreer
de landelijke ontwikkeling en promotie van 
de vrouw en de gezondheidszorg. Wij kun
nen hier niet voorbij aan de figuur van de 
Vlaamse dokter Frans Hemehjcl<x die er in 
de bestrijding van de lepra pionierswerk 
heeft geleverd. 

Tenslotte mogen we zeggen dat het be
zoek van de delegatie uit België heeft 
plaatsgevonden in een periode die geken
merkt IS door een steeds grotere interaktie 
tussen India en Europa in het algemeen en 
België in het bijzonder, daarbij streeft men 
er naar de Belgisch-Indiase betrekkingen 
nog uit te breiden. 

Beide landen maken zich zorgen over de 
toename van de etnische, gewestelijke, ra
ciale en religieuze spanningen in de wereld. 
Ze proberen beide hun inbreng te hebben 
in een algeheel proces van vrede en stabili
teit in de wereld door aan de door de Ver
enigde Naties gefinancierde vredesinspan
ningen deel te nemen. 

India en België hebben ook een gemeen
schappelijke ondervinding inzake een fede
ralistisch model samengesteld uit niet-ho-
mogene onderdelen. 

Het verdient aanbeveling om de kontak
ten, investeringen en uitwisselingen met dat 
demokratisch land, dat snel vooruitgang 
boekt, te intensifiëren. België geniet er een 
gunstig vooroordeel dat enkel vraagt om 
bevestigd te worden. 

J. Valkeniers, senator 

?5 WU - L"? APRii 199,3 



DENKEND AAN FRANS DEMERS 
In Vlaanderen is hij weinig bekend geble

ven Spijtig I De terdoodveroordeelde Frans 
Beckers week immers in 1948 uit naar Zwit
serland Het was onze leraar Paul Hardy -
ooit de bekendste boekenrecensent in Vlaan
deren - die wees op „de grondlegger van de 
koloniale letterkunde in Vlaanderen" Wij la
zen zo voor het eerst een deel van zijn werk, 
keurig uitgegeven bij de Nederlands-Ant-
werpse Piet Vink, maar dan onder een andere 
schuilnaam Johan-Mark Elsing Hi] leefde 
toen zwaar weggeduwd in de maatschappij 
maar wilde „in de hel" blijven zingen, blijven 
schrijven Vandaar Elsing i 

De repressie was ook voor hem ongena
dig Dne jaar verhuisde hij ondergedoken van 
het ene adres naar het andere Dat ik ooit 
nog voor zijn eerherstel zou rond-lopen en 
schrijven, had ik nooit gedacht i 

„RECHT DOOR ZEE!" 
Zo heette in Diest de Ateneum-studiekring 

waarover Frans Beckers-Demers-Elsing zo 
smakelijk kon vertellen En hij vergat, dat 
tussen ons méér dan 30 gevulde jaren lagen i 
HIJ was pas 15 jaar toen hij voor die kring zijn 
eerste toneelstukje schreef Onder een 
schuilnaam natuurlijk Demers, venwijzend 
naar de Demerrivier in zijn geboortestad 
Diest Zijn vader, een uurwerkmaker, door-
en-door liberaal (Diest i) en Laatste Nieuws
lezer, was wel Vlaamsgezind 

Zijn volksnationalistische ingesteldheid 
groeide bij hem vanuit zijn rechtvaardigheids
gevoelen Dichter August Cuppens, toen pas
toor in Loksbergen, Nest Claes uit Zichem, 
Felix Timmermans die hem aanmoedigde, 
Alice Nahon die zo dikwijls in Diest en in 
Tessenderio op bezoek kwam Zij vormden 
hem, zo getuigde hij over zichzelf 

BIJ zijn 80ste verjaardag (°22 april 1905) 
heeft de Diestse VU-ploeg deze verhalen uit 
de laten 20'er jaren in het Demerland, als een 
soort eerherstel heruitgegeven De schut-
bladzij, ontworpen en getekend door Felix 
Timmermans, beeldde de Lange Gabriel uit 

Afspanning 

In de Groene Poort 
Dorpstraat 31 
1755 GOOIK 

Tel 02/532 10.21 

Anita en Herman 
heten u steeds van harte welkom 

VAN T KLEIN STEDEKE 

VERHALEN UIT HET 
DEMERLAND 

op bedetocht Het kleine stedeke Diest wilde 
echter bij zijn 80 jaar-viering het stadhuis met 
ter beschikking stellen Daarover schreef hij 
me op 17 juli 1989 zeer luchtig en met 
verbitterd Frans Beckers hield zich fit en 
ongebroken, ook lichamelijk iedere dag 
zwom hij zijn rondjes in het zwembad van het 
woongebouw in Hinterkapellen, in de buurt 
van Bern aan de Wohlensee Hij was er 
hertrouwd met Anna-Maria Tomarkin, de 
kleindochter van een Zwitserse dominee, die 
meer dan behoorlijk Nederlands sprak Later 
verhuisde hij „Beim Goldenen Lowen" in 
Basel, een simbolische naam voor hem Zijn 
vrouw vertaalde zijn werk naar het Duits 
Daardoor is J M Elsing meer bekend in het 
Duits taalgebied dan bij ons Samen werkten 
ze voor Radio Lausanne, Radio Basel en vele 
Duitse omroepen Zij werden huisschrijver en 
-vertaler bij de bekende Zwitserse uitgever 

Orell Fussli, tevens de bekende drukker van 
de begeerde Zwitserse bankbriefjes Hun 
Hor5//der ( = luisterspelen) waren zeer popu
lair Meer dan 20 werken van Elsing zijn nu 
vertaald in het Duits, Deens, Zweeds, Frans 

In 1943 stelde Het Laatste Nieuws Frans 
Beckers hem als hoofdredakteur aan Alle 
redakteurs van die oorlogsuitgave werden 
veroordeeld Wie met op de zitting aanwezig 
was, kreeg de doodstraf De Zwitsers gaven 
hem na lang onderzoek asiel Hij zou boven
dien op 10 oktober 1972 de Zwitserse natio
naliteit bekomen 

Op 25 september 1987 meldde de sekwes-
terdienst me dat voor het dossier-Frans Be-
ckertie sekwestermaatregelen werden opge
heven HIJ was toen 82 jaar i De wereldreizi
ger en Afrika-letterkundige heeft kunnen le
ven van zijn pen Maar buiten zijn land, buiten 
zijn kultuurgebied Ook in Zuid-Afrika, waar
over hij zoveel schreef o a over het neger-
meisje „Katewa" die met een boerenjongen 
de liefde opbouwt, miste hij het sukses, dat 
hem zou toekomen Op 18 september 1977 
zegt hij in een „Ten huize van " aan Joos 
Florquin „Ik keur de apartheid af en er moet 
iets gedaan worden " Eens te meer sprak 
zijn vrijheidswil 

Frans Demers overleed op 3 april j I , op 
dinsdag 13 apnl werd in de Don Boscokerkk 
te Bazel na de verassing de eucharistie 
gevierd en op zaterdag 24 april om 12u 
wordt hij op de begraafplaats te Diest bijge
zet Dat was zijn laatste wens 

Willy Kuijpers, senator 

door 

FRANS DEMERS 
,OUI VIVRA, VERRA..." 
Dat schrijft hij mij op 25 augustus 1989 

Diezelfde dag vertrekt hij immers ietwat bang 
voor een heelkundige bewerking naar het 
Inselziekenhuis in Bern Drie jaar later zou hi] 
er opnieuw belanden Maar het was ook zijn 
levensspreuk i 

Op 19 jaar begon hij - als beginnend 
joernalist - bij de Antwerpse Vlaams-natio-
nalistische krant De Schelde, mede geleid 
door de dichter Pol de Mont HIJ woonde in de 
Scheldebuurt en de stroom „zoog" hem -
via de koloniale school - met de „Thijsstad" 
naar „de Kongo" in 1927 In 1935 zou hij als 
passagier met piloot Cocquit de eerste regel
matige dienst Zaventem-Leopoldstad mee-
invliegen, 6 dagen duurde die vlucht i Tus
sen 1930 en 1940 groeide Beckers uit tot een 
der meest gespeelde toneelschrijvers in 
Vlaanderen Je kon hem zowat de Multatuli of 
Johan Fabricius voor Vlaanderen heten i Zijn 
Halfbloed werd in 1933 door de KNS met 
groot sukses opgevoerd en voor Staf Brug
gen en zijn Vlaamse Volkstoneel werd het 
een vast stuk 
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BOEKEN 

JODEN EN ARABIEREN 
BIJ uitgeverij Hadewijch verschenen naast 

„De vergeten vernieuwing" van Bert Anciaux 
recent nog twee andere boeiende boekjes In 
De joden van Antwerpen beschrijft Ludo 
Abicht de joodse gemeenschap in de Euro
pese kulturele hoofdstad En Lucas Cathenne 
verhaalt in Vuile Arabieren hoe onze vizie op 
Arabieren en moslims door de loop der tijden 
evolueerde De drie boekjes hebben een 
gelijklopend doel vooroordelen de wereld 
uithelpen Vooroordelen tegen die zwartge-
klede vreemdelingen met pijpekrullen en 
keppeltjes in de Antwerpse diamantwijk Te
gen de infeneure moslims die hier ons werk 
komen afpakken en tegelijk aartslui zijn Te
gen een jonge partijvoorzitter die afgeschil
derd werd als een enge kommunautaire be
zetene met stalinistische karaktertrekken 

Vermits het eerstgenoemde boekje in dit 
blad al eens besproken werd, richten we 
onze blik op de kulturele hoofdstad van 
Europa Niet om verslag uit te brengen over 
een of ander hoogstaande kulturele manifes
tatie in de Scheldestad, wel om er tussen de 
oven/loed aan dergelijke berichten even op te 
wijzen dat Antwerpen ook al meer dan zeven 
eeuwen lang de thuishaven is van een joodse 
gemeenschap Dat is wel eens nuttig, want 
de joden blijven voor de meerderheid van de 
Antwerpenaars en Vlamingen vreemdsoorti
ge onbekenden 

Wie IS eigenlijk j ood ' Waar komen de 
Antwerpse joden vandaan ' Hoe was en is de 
verhouding tussen de joodse minderheid en 
de Sinjoren'? Hoe kijken de joden tegen de 
wereld aan"? Waarschijnlijk moet u de ant
woorden op deze vragen schuldig blijven 

Ludo Abicht beantwoordt ze in De joden van 
Antwerpen, een boekje dat eerder al versche
nen was bij uitgeverij Grammens Het duikt 
nu volledig geaktualizeerd en aangevuld bij 
Hadewijch op, en daaraan zal het kulturele 
gebeuren in Antwerpen wel met vreemd zijn 

BIJ de persvoorstelling werd de gelegen
heidsrede gehouden door Louis Davids, 
hoofdredakteur van het Belgisch Israëlitisch 
Weekblad, „het enige Joodse Weekblad in 
België" Deze bezadigde 65-jange jood, is 
een groot pleitbezorger van de kennis van het 
Nederlands onder de Antwerpse joden Hij 
vindt het boek van Abicht een lovenswaardig 
initiatief, temeer omdat de auteur het korrekte 
beeld geeft van een heterogene joodse ge
meenschap Al teveel worden de joden be
schouwd als een homogene groep, waar 
iedereen hetzelfde denkt en voelt Davids 
geeft toe dat dit misvormd beeld in belangrij
ke mate in stand gehouden wordt door de 
chassidiem, de joodse integristische minder
heid die schnk heeft dat de joodse identiteit 

bij een vergaande integratie verloren zou 
gaan 

VU\AMSE LEEUW 
ARABISCH? 

Niet voor mets gaf Lucas Cathenne zijn 
boek Vuile Arabieren de ondertitel mee Bed-
lectuur voor Vlaams Blokkers Volgens de 
auteur was het eigen volk eerst vuil In de 
jaren zestig werden immers Marokkaanse en 
Turkse gastarbeiders naar België gelokt om 
hier zwaar en onderbetaald werk uit te voe
ren, waar geen autochtoon nog aan wilde 
beginnen Daan/oor waren het de sales fla-
mms die in dit land de vuile kara/eitjes op
knapten 

Cathenne stelt dat de neerbuigende hou
ding tegenover de Arabieren (mei te verwar
ren met moslims minder dan een op vijf 
moslim IS Arabier) er pas kwam ten tijde van 
de kolomzatie Je kunt een volk namelijk met 
tegelijkertijd kolonizeren en bewonderen Tij
dens de kruisvaarten keek het westen met 
neer op de Arabieren Dat waren geduchte 
vijanden die hoog ingeschat werden, en 

BEELDSPRAAK 

waarvan veel geleerd werd De kruisvaarders 
werden met alleen door de Arabieren versla
gen (de laatste kruisvaardersburcht viel in 
1291), ze namen ook tal van elementen uit de 
Arabische kuituur over papier, Arabische 
cijfers, fluweel, heraldiek (de Vlaamse leeuw, 
jawel I), hoofse minne, kosmetika, het 
schaakspel, de windmolen, doedelzak, kom
pas, pijama, landkaarten, cheques, In de 
loftuitingen op de inderdaad verrassend 
waardevolle Arabische kuituur is Cathenne 
op z'n sterkst 

Spijtig genoeg stelde de auteur zich hier
mee met tevreden, en moest hij zo nodig ook 
z'n mening kwijt over andere zaken, bvb het 
Vlaams Blok en het nationalisme Zo durft de 
auteur beweren dat eigen volk eerst een 
pnncipe is van het nationalisme (biz 76) Een 
lelijke uitschuiver Van verdraagzame natio
nalistische partijen als de Volksunie heeft 
Cathenne blijkbaar nog met gehoord Kan 
zijn uitgever hem geen ,,Vergeten vernieu
wing" kado doen ' 

(pdj) 

- Ludo Abicht De joden van Antwerpen. (120 
bIz) en Lucas Cathenne Vuile Arabieren Bed-
lectuur voor Vlaams Blokkers (99 biz) zijn uitge
geven bij Hadewijch te Antwerpen (1993) en 
kosten 498 fr 
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DE WINTER OM DE TUIN GELEID 

%*r,*^XI Lvi^^^fl^l/^ 

Uit Tuinideeën van Terence Conran. De „bricoleur" met twee linkerhan
den begint best met het maken van een nestkastje alvorens zich aan het 
grotere werk te begeven. 

Nu de somberte en kilte van de winter 
stilaan wegebt, kunnen spade, hark en gieter 
weer opgediept worden uit het tuinhuisje of 
schuur Voor de tuinder breken opnieuw de 
hoogdagen aan Uitgeverijen spelen handig 
in op, of kreeeren de behoefte bij de tuinlief-
hebber om eens iets anders te gaan doen 
met het lapje grond dat zich achter zijn of 
haar optrekje uitsrekt 

GEUR EN KLEUR 
Uitgeverij Gottmer bijvoorbeeld, start met 

een nieuwe serie fraai geilllustreerde Gott-
mers gidsen voor de tuin, vertaald uit het 
Engels Deze handige boekjes - 15,4x21,8 
cm, en dus makkelijk mee te nemen in de tuin 
- zijn bedoeld voor tuinlui met inzicht en zin 
voor kreativiteit die zelf hun eigen „hofje' 
willen ontwerpen en beplanten De gidsjes 
behandelen elk een bepaald ondenwerp of 
tema Mooie kleurenfoto's, bondige beschrij
vingen en een handig register maken deze 
werkjes tot nuttige hulpjes De eerste vier 
deeltjes verschenen onlangs 

In De Cottagetuin bewijst Elisabeth Arther 
dat de eenvoud, de ouden/vetse bloemen en 
de schijnbaar chaotische beplanting nog 
mets aan ontwapenende charme heeft inge
boet Kleur IS volgens Diana Saville het be
langrijkste element bij het ontwerpen van 
tuinen De auteur laat u zien hoe u de mooiste 
kleureffekten in de tuin bereikt Bogen en 
pergola s geven een heel eigen sfeer aan de 
tuin Robert Ditchfield leidt u langs pergola's, 
arcades, romantische pneeltjes en lommerrij
ke ,,bloementunnels" Ann Bonar tenslotte, 
heeft het over Geur Ze heeft met alleen de 
planten met de welnekendste bloemen uitge
kozen, maar geeft ook mogelijkheden aan 
om deze dusdanig bijeen te zetten dat de 
aanblik van de tuin even betoverend wordt 
als zijn parfum 

VRAAGBAAK 
Eveneens bij Gottmer verscheen zopas het 

Handboek voor de Tuinier van Stefan Buc-
zacki Dit boek is een mooi verzorgd naslag
werk, waarin u in een oogopslag de voor
naamste informatie vindt over meer dan drie
honderd veelvoorkomende tuinplanten Aan 
de hand van honderden kleurenfoto's en 
tekeningen zijn de planten makkelijk te her
kennen Ook de basispnncipes en -vaardig
heden van het tuinieren worden aan de hand 
van tekeningen uitgelegd Ook zijn talloze 
tips opgenomen in het boek, om oude en 
verwaarloosde planten nieuw leven in te 
blazen 

Struiken, klimplanten, vaste planten, 
bloembollen, rotsplanten, waterplanten, bo
men en vruchtbomen worden elk per groep 
onderverdeeld Binnen deze groepen wordt 
elke plant op precies dezelfde manier be
schreven, zo weet u onmiddellijk alles over de 
gewenste grondsoort, standplaats en verzor
ging, het vermeerderen en snoeien en de 
meest voorkomende problemen 

De afwasbare plastickaft is tegen een kluit
je aarde bestand, zodat dit handboek uiterst 
geschikt is voor het vernchten van ,,veld
werk' En dit zowel voor beginnende als voor 
gevorderde tuinfanaat 

HANDIG WEZEN! 
Van de Engelse suksesschrijver Sir Teren

ce Conran die allerhande luksueuse woon,-
design,- ontwerp,- gastronomische en doe-
boeken publiceerde, verscheen onlangs bij 
Bosch & Keumng/Lannoo een nieuw boek in 
vertaling Tuinideeen Eerder brachten de
zelfde uitgevers Conran s bestseller Wooni-
deeen uit Zoals steeds hanteert de sterau
teur zijn beproefde formule luksueus maar 
luchtig uitgegeven, op groot formaat, met 
tientallen schitterende foto's en tekeningen, 
stijl- en smaakvol ingevormd en voorzien van 
heldere teksten 

Terence Conran is een meester in het 
genre Met Tuinideeen is hij dan ook met aan 
z n proefstuk toe Conran sleet jarenlang een 
ontwerp-adviesburo, en opende in 1964 zijn 
eerste Habitat-winkel, een populaire meubel
en wooninnchtingszaak die nu in meer dan 

tien landen vestigingen heeft De jongste 
jaren houdt Sir Terence zich vooral bezig met 
z'n design-museum in Londen 

Tuinideeen bevat meer dan 75 oorspronke
lijke ontwerpen voor tuinmeubilair en tuinac-
cessoires die Terence Conran bedacht, ge
baseerd op bestaande tuinontwerpen Tien
tallen projekten, van tuinhuis tot pergola, van 
zonnescherm tot zomerhuisje, en van barbe
cue tot bank-rond-een-boom Een ekstra 
hoofdstuk met een handig hoofdstuk van 
gereedschap, materialen en technieken is 
zeker geen overbodig hoofdstuk Want het is 
de bedoeling dat u zelf een en ander in elkaar 
knutselt' Het ene ontwerp is al minder om
slachtig dan het andere, maar volgens de 
auteur kan u elk projek mits enige vaardig
heid realiseren Toch is het aan te raden dat 
wanneer u geen „professional" bent, u best 
begint met het in elkaar timmeren van een 
nestkastje alvorens u aan meer gekompli-
ceerde konstrukties te wagen 

Dus, zowaar een boek voor Handige Har
ry's Maar Sir Terence Conran heeft er toch 
ook deze keer weer voor gezorgd, dat zelf de 
meest onbeholpen knoeier, wiens moed bij 
het zien van een spijker of schroef in de 
schoenen zakt, aan Tuinideeen een mooi 
kijk- en leesboek heeft 

(ts) 

- Gottmers gidsen voor de tuin. Uitg. Gottmer-
Haarlem, 1993,64 biz., 499 fr. per deel, vier titels 
verschenen. 
- Handboek voor de Tuinier Stefan Buczacki. 
Ultg Gottmer-Haarlem, 1993, 240 bIz., 999 fr. 
- Tuinideeen Terence Conran Uitg Bosch & 
Keuning-Baarn/Lannoo-Tielt, 1993, 160 bIz., 
1200 fr. 
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MUZIEK 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN: 

DE EERSTE TONEN 
Waar de vraag het aanbod overtreft moet 

men snel in de rij gaan staan en niet aarzelen. 
Dit IS zeker het geval voor het festival van 
Vlaanderen. Uit de perskonferentie bleek dui
delijk dat ook dit jaar de veelkleurigheid van 
een mozaïek, een regenboog of een woud in 
herfstjas aanwezig is. Het festival behoudt 
zijn goede tradities. Ik denk aan Brugge, 
Alden Biesen, de vier temperamenten, en de 
belichting van een tema. Het festival legt ten 
gepasten tijden ook nieuwe aksenten, vaak 
afhankelijk van een jaartal of een visie. 

VREUGDE 
Konkreet. Het Gentse operagebouw is ge

restaureerd en wordt ingewijd met een uit
voering van Mahlers tweede simfonie Aufer-
stehung. In Brugge en Alden Biesen regeert 
de oude muziek, het tema vreugde vinden we 
bij Beethoven, Haendel en Mahler, de vier 
temperamenten zijn gesimbolizeerd in de 
persoon van Jos van Immerseel, Sigiswald 
Kuijken, Philippe Herreweghe en de gelau
werde Paul Van Nevel, en er is een konfronta-
tie Oost-West met bijzondere aandacht voor 
Tsjaikovski die honderd jaar geleden over
leed, de Rüssisch-ortodokse kerkmuziek, en 
figuren uit Tsjechië zoals Dvorak, Smetana, 
Janacek en Suk. 

In tijd en ruimte. Kortrijk plaatst Tsjaikovski 
in het brandpunt. In Limburg komen vroegere 
en aktuele laureaten van de koningin Elisa-
beth-wedstrijd aan de beurt, is er een kamer
muziekfestival in Alden Biesen met Mozart en 
Grieg, zijn er radiomissen vanuit de basiliek 
van Tongeren, en bezet radio-S de stad. 
Brugge programmeert zijn wedstrijd (voor 
solisten en ensembles), zijn tentoonstelling 
van oude instrumenten, zijn middagkoncer-
ten (met o.m. de engelenstem van Emma 

Kirkby en prachtige luitmuziek van John Dow-
land), zijn stemmige avondkoncerten met de 
aanwezigheid van Monteverdi en muziek aan 
het hof van Versailles, en een ongewoon 
historisch banket met werk van Gampra, 
Lully, en Marais, de pracht en praal van de 
barok. 

Antwerpen opent met jazz Middelheim, zet 
ons een Monteverdi-reeks voor, motetten van 
Willaert en Gabrieli, en een met te missen 
bewerking van de ortodokse ritus door Sergej 
Rachmaninov. Mechelen sluit aan bij het 
tema vreugde maar laat ook eigentijdse Vla
mingen zoals Jan Van der Roost en Peter 
Cabus aan het woord. Het grote luik (Gent-
Brussel-Brabant-historische steden) zoekt 
uitwisseling en samenwerking met o.m. de 
filharmonische vereniging van Brussel, de 
Munt, het Kaaitheater, Europalia en het festi
val de Wallonië, en haalt de jonge Simon 
Rattle van Birmingham naar hier, onze (wel 
sant in eigen land) José Van Dam, Haydns 

Schepping, Beethovens negende, en een 
pleiade waaruit het moeilijk kiezen is. Want er 
IS nog de kleurrijke happening, het Bulgaarse 
koor Obretenov met zijn donkere, warme 
bassen, er zijn nog de koncerten in abdij en 
kasteel en kinder- en jeugdprojekten. En 
zoek je het kleinschalig en maak je graag een 
dagnp, kies dan voor Zeeuwsch-Vlaanderen 
waar pareltjes van bouwkunst en muziek 
harmonisch samengaan. 

Deze aanzet wil alleen maar prikkel zijn. 
Het festival blijft immers betaalbaar. Maar 
tijdig zijn is de boodschap. Later verkennen 
we het terrein. 

PRAKTISCH 
- Festival van Vlaanderen - Kortrijk; 

stadsinfo Oude Waag, Sint-Michielsplein 5, 
8500 Kortrijk (056/20.50.00) 

- Basilica Concerten - Limburg (mei-
juli); Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren 
(012/23.57.19) 

- Internationale muziekdagen Brugge 
(juli-oogst); Dienst Toerisme, Burg 11, 8000 
Brugge (050/44.86.86) 

- Festival van Vlaanderen - Antwerpen 
(oogst-oktober); Stadsbestuur dep. Kuituur, 
Grote Markt, 2000 Antwerpen (03/22.08.326) 

- Festival van Vlaanderen - Mechelen 
(oogst-oktober); Stadhuis, 2800 Mechelen 
(015/20.17.66) 

- Festival van Vlaanderen Brussel - Leu
ven - Gent en historische steden (sept.-
oktober); E. Flageyplein 18, 1050 Brussel 
(02/640.15.25) 

- Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen 
(sept.-oktober); Zuidlandtheater, Zuidland-
straat 111, 4532 GK Terneuzen 
(31/1150/95.555). 

(wdb) 

ADVERTENTIE 

SPLITS ZELF DE SOCIALE ZEKERHEID! 
WORD LID VAN 

EEN VLAAMS ZIEKENFONDS... 
.en geniet de komplete service van een volwaardige, sterk uitgebouwde, en ongebonden organisatie! 

Bel gratis het nummer 078/11 79 75 

yfZ^ Vereniging Vlaamse Zieicenfondsen 
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BIOS 

DE WERELDSUKSESSEN 
VAN EEN IMPERIALIST 

„Dat Rudjard Kiplinig langer in de koelis-
sen bleef zitten dan andere schrijvers na hun 
dood, heeft te maken met het etiket „patriot" 
en „kapitalist" dat hij opgeplakt kreeg. Dat 
stond uiteraard de waardering voor deze 
grote proza- en poëzieschrijver in de weg, 
maar gelukkig ligt dat in het verleden, en is 
Kipling's werk nu bekend en geliefd bij een 
heel nieuwe generatie van lezers", schrijft 
Ronald King in zijn voonwoord tot een recente 
Engelse editie van Zo zit dat. 

Zonder ons te willen bezondigen aan een 
politiek standpunt, heeft King honder procent 
gelijk in zijn waardering voor Kipling, want 
een imperialist van rond de eeuwwisseling is 
van een andere soort dan de huidige, dat 
weet ieder verstandig mens. Toen had ieder 
land van het Westen zijn koloniën nog her en 
der in de wereld verspreid. 

IMPERIALIST 
Rudyard Kipling ("Bombay, 30 dec. 1865) 

bracht zijn jeugd door in India en zijn weinig 
gelukkige schooltijd in Engeland. Daar kreeg 

hij zijn opleiding in de school voor toekomsti
ge officieren. In 1882 keerde hij terug naar 
India en werd er redakteur van de Civil and 
Military Gazette. Vanaf die tijd begon hij 
verhalen te schrijven over de Indiase verhou
dingen en toestanden, die in 1888 werden 
gebundeld in Uit de bergen. Datzelfde jaar 
verscheen ook Drie soldaten. 

In 1892, het jaar dat hij naar de VS trok, 
verscheen de dichtbundel Barrack room bal
lads, waarin Kipling, net als in zijn latere 
bundels Ttie seven seas (1896) en Five 
nations (1903), de geest van het traditionele 
Engelse imperialisme vertegenwoordigde. 
Nog tera/ijl hij in de VS verbleef verscheen zijn 
bekendste en populairste boek Het Jungle-
boek (1894), later gevolgd door een tweede 
deel. De vertalingen en bewerkingen van dit 
boek zijn ontelbaar I 

Een jaar na zijn terugkeer in 1894 naar 
good old England verscheen het schitteren
de verhaal Flinke zeelui, in 1899 gevolgd 
door het jeugdverhaal Stalky en Co, over zijn 
officiersopleiding. Na enkele minder geslaag
de werkjes was er in 1901 de avonturenro
man Kim, die het vraagstuk Oost-West ont

wikkelt in de figuur van een jongen. Dit is 
Kipling's meest volmaakte werk, waarin hij 
meer over de Indiërs dan over de Engelsen in 
India schreef. Na de dood van zijn oudste 
dochtertje schreef hij de ontroerende Zo zit 
dat-verhalen (1902). Kipling ging zich steeds 
verder isoleren toen hij later ook een zoon in 
Wereldoolog I verloor. De auteur werd lid van 
het,,artistiek komitee" dat de fameuze witte 
zerkjes voor de gesneuvelde soldaten van 
het Gemenebest ontwierp. Hij was het die 
voorstelde om er Their name liveth for ever
more (Dat hun naam eeuwig leve) en A 
soldier of ttie Great War, known into God 
(Een soldaat van de Grote Oorlog, alleen aan 
God gekend) in te laten beitelen. Andere 
redenen voor zijn isolement waren de om 
zich heen grijpende demokratisering en een 
groeiend antikolonialisme. 

MOWGLI 
In 1907 kreeg hij de Nobelprijs voor litera

tuur. 
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BIOS 

HOLLYWOOD 
Topper in het werk van Kipling is onbetwist

baar Het Jungleboek met het verhaal over 
Mowgli die door de wolven wordt opgevoed 
en hoe de knaap-welp de wetten van de 
jungle leert kennen, het is het eeuwige ver
haal van het zoeken naar een eigen identiteit, 
over de strijd tussen de natuur en de kuituur 
en over de regels die door een groep worden 
ontwikkeld. Deze geschiedenis die zich op
nieuw in India afepeelt werd door Paden 
Powell voor zijn Welpen (wolfjes)-beweging 
geadopteerd. Dit boek is heel wat meer 
waard dan de tekenfilm die Disney ervan 
maakte en die zeker door Kipling verguisd 

zou zijn geworden. Maar Kipling mag niet 
klagen van Hollywood, alhoewel... 

Niettegenstaande zijn niet onbelangrijk 
sukses, werd Kipling pas na zijn dood in 
Londen (18 januan 1836) door Hollywood 
ontdekt. De films naar zijn werk zijn talrijk en 
de eerste zien reeds in 1937 het licht, dat zijn 
de mooie Elephant Boy waarin Sabu zijn 
debuut maakte. Wee Willie Winkle waann 
Shirley Temple schittert en Captains Coura
geous met Spencer Tracy (en een TV-film met 
Karl Maiden in 1977). In 1939 volgen het 
schitterende Gunga Din een Hollywoodfilm 
bij uitstek met Gary Grant (die in 1951 nog 
eens wordt overgedaan als Drie soldaten en 
in 1962 als TV-film) en The light that failed, 
naar een analitische roman uit 1890 met een 

sterke psichologische schildering, over een 
kunstenaar die blind wordt maar een portret 
wil afmaken, vertolkt door Ronald Colman. 

Tijdens de oorlog (1942) volgt de eerste 
verfilming van Het Jungleboek (in 1969 nog 
eens overgedaan als een door enkelen ge
roemde, maar door velen verguisde teken
film. De magie is verdwenen, dromen lijkt niet 
meer toegestaan). Kim met Errol Flynn volgt 
in 1950 (hermaakt in 1984) en de magistrale 
vertolking van Sean Connery en Michael 
Gaine in The man who would be king (1975) 
van John Huston zal men allicht nooit verge
ten. 

Kipling, een man voor alle tijden. 

Momos 

MOWGLI BLIJFT 
POPULAIR 

Op sommige werken van Kipling 
schijnt maar geen sleet te komen, zowel 
in druk, teater als in film blijven zij het 
doen. Wij proberen ze even op een rijtje 
te zetten. Bij uitgeverij Athenaeum-Po-
lak & Van Gennep verscheen een 
prachtige uitgave van Kim, bij Facet Het 
Jungleboek (met voor het eerst ook de 
gedichten) in een nieuwe en fraaie ver
taling van Ernst van Altena, overvloedig 
geïllustreerd met zwart-wit tekeningen 
en een tiental kleurenprenten van de 
Engelse kunstenaar Michael Foreman. 

Tussen 1990 en 1992 (twee seizoe
nen lang I) bracht het NTG een musical 
van het Jungleboek naar een bewerking 
door Jan de Vuyst, op basis daan/an 
volgde de VTM-serie met 14 afleverin
gen van telkens 30 minuten. 

En alsof dat allemaal nog niet genoeg 
was biedt Standaard Uitgeverij het Jun
gleboek of Het Verhaal van Mowgli aan, 
geïllustreerd met foto's uit de TV-serie. 
Met het boek wordt ook de muziek van 
de serie uitgebracht door Hans Kuster 
Music. En zoals dat heden ten dage 
zaak is worden ook kommerciële pro-
dukten als kleding en papienwaren op 
de markt gegooid. In de hoop bij jong 
en oud, naar het voorbeeld van Sam
son, een Jungleboekrage te ontkete
nen. 

En zopas werd de Disneyfilm uit 1969 
met groot gedruis en wereldwijd op
nieuw in omloop gebracht. Bij gebrek 
aan beter? 

- Het Jungleboek, ultg. Facet Antwerpen, 
175 biz., 798 tr. 
- Jungleboek of Het Verhaal van Mowgli, 
uitg. Standaard Uitgeverij. 76 bIz., 395 fr. 
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TELEVISIE 

T V 1 

10 00 Bijdehand, hobbyreeks, 10 30 Personal Upgrade, 
komputerreeks, 11 00 Pronto, Italaanse kursus, 11 30 
Autotechniek, kursus, 12 00 Couieur locale, 12 30 
Affiche, kunstaanbod ,15 15 Niets is heilig, film, 16 30 
Première Film & Video, filmnieuws, 17 00 Kelly, jeugd-
serie, 17 25 Sleutel, leugdaktua, 17 50 Musti, tekenfilm
serie , 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws , 1810 Gered door 
de bel, komische serie, 18 40 Vlaanderen vakantieland, 
Lo-Reninge en Gnekenland, 19 20 Joker- en lottotrek
king; 19 30 Nieuws. 
20 00 Caravans, serie 
20 30 Nightwalk, TV-film 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Kansas, film 

TV2 
20 30 Tijd voor Koen, licht klassiek 
21 00 Vuurvogel 1 : Albert Brendel, portret 
21 55 Vuurvogel 2: Beautiful dreamer, liederen 
22 25 Vuurvogel 3: Het Orkest, speelt ten dans 

VTM 

13 00 Nieuws ,1315 The sword In the stone, Disney-
tekenfilm, 14 35 The fighting prince of Donegal, film, 
16 25 Super Nintendo; 16 30 The real ghostbusters, 
tekenfilm, 16 50 Super Nintendo, 17 00 Super 50; 17 50 
Super Nintendo; 18 00 Nieuws; 18 05 Zorro, avontu-
rensene, 18 30 Jungleboek, Vlaamse familieserie, 19 00 
Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Walters Verjaardagsshow, spelprogr 
21 30 Top Secret I, film 
23 00 Nieuws 
23 25 VTM-sport 
23 35 Breaking all the rules, film 

Ned. 1 

08 00 Alles Kits, kinderprogr , 1 5 53 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 05 Kwispelen, reeks over honden, 16 33 
Natuurlijk Nederlands, ondenweg met huisvuil, 16 48 
Heb ik iets gemist?, terugblik, 1715 Forza TV, jonge-
renmag ,17 45 Boggle, woordspel ,18 15 Sesamstraat, 
18 30 Jeugdjoemaal; 18 40 Ko de Boswachter, milieu-
progr voor kinderen, 19 00 De uitdaging, spelprogr , 
20 00 Nieuws. 
20 25 De baron von Münchhausen, film 
22 37 Glamourland, gossierubnek 
23 12 Karel, praatshow 
00 02 Buster, film 

Ned. 2 

10 30 Teleac; 13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, 
sene, 16 00 Nieuws ,1610 Samson, kindermag , 16 45 
B.O.O.S., jeugdmag , 17 20 Top 40; 18 00 Nieuws; 
18 20 Tekenfilms, 18 55 Step by step, sene, 19 20 
Melrose Place, sene 
20 10 Rocky V, film 
21 55 Zaterdagavondcafé, komische serie 
22 25 Goud van oud live, show 
00 30 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 16 45 WK Turnen; 17 31 De grote 
meneer Kaktus show, kinderprogr , 18 00 Nieuws; 
18 20 Kassa!, konsumentenmag , 18 52 Lingo, woord
spel ,19 21 Jules Unlimited, techniek en avontuur, 19 49 
Oppassen!, komische sene 
20 13 Het Oude Noorden, dramaserie 
20 42 Sonja, praatshow 
21 30 Per sekonde wijzer, kwis 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 NOVA, aktualiteiten 
23 15 De wereld van Boudewijn Büch, de Zuidpool 
23 48 Museumschatten 
23 53 Nieuws 

ZONDAG 18 APRIL 
T V 1 

09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering 1100 De 
zevende dag, praatkaffee, 12 30 Sportmiddag; 1315 
Jiao, Jiao de Panda, jeugdfilm, 14 30 Wildernis Edge, 
jeugdserie, 15 00 Jonge veearts, familieserie, 16 00 TV 
1 Top 30; 16 30 1 voor iedereen, familieprogr , 17 30 
Zaadjes, jeugdfilm, 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Wonderiaren, komische serie, 18 35 Om de tuin, tuinin-
fo, 19 00 De Cosby show, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws 
19 45 Sporhweekend 
20 30 Ver van huis, film 
21 00 Help! Mijn psichiater is gek, film 
22 20 Nieuws 
22 40 Ziggurat, kunstprogr 

TV2 
13 50 Lulk-Bastenaken-Luik, wielrennen (tot 14u45) 
15 20 Lulk-Bastenaken-Luik, wielrennen 

VTM 

08 30 Kinderklub; 08 50 Zondagochtendcartoons, 
09 40 Scattergories, telefoonspel, 09 45 Schuif af, kin
derprogr 10 40 Pictlonary, telefoonspel, 10 45 Zon-
dag-Josdag, live-mag , 13 00 Nieuws; 13 20 Star, film-
mag 14 00 Hardcastle & McCormick, misdaadsene, 
14 50 Clip Club; 15 10 The Dion Brothers, film, 16 45 
Empty nest, serie, 17 05 Star Trek, the next generation, 
serie, 17 50 VTM-Sport; 18 00 Nieuws; 18 05 De klnde-
rakademie, kindershow 19 00 Nieuws. 
19 30 Familieraad, spelprogr 
20 00 Studio Gaga, spelprogr 
20 40 De ware vrienden, sene 
21 10 Een uit duizend, praatshow 
22 30 Wies Anders, Benny Bruggeman 
23 20 Nieuws 
23 45 Tussen de lijnen, sport 

Ned. 1 

10 30 Omroepparochie; 11 56 lOS Magazine; 12 27 
Marathon van Rotterdam, 15 53 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 05 Het gezongen woord, samenzang 16 30 
Waar blijf je anders ?; 17 05 Gespeelde levens; 17 35 2 
X Bolero; 18 00 Nieuws, 1815 Sesamstraat, muziek, 
18 30 Nijntje, tekenfilmpje, 18 381 for U, jongerenmag , 
19 03 Family Dog, tekenfilmsene, 19 30 Flipper, kinder-
sene, 20 00 Nieuws. 
20 15 In de hoofdrol, bekende Nederlanders 
21 22 Brandpunt, aktualiteiten 
22 012 Vreemde praktijken, komische sene 

23 28 Kruispunt, RK info 
23 03 Nieuws 

Ned. 2 

08 53 Nieuws; 11 23 Nieuws, 11 30 TROS/VeronIca 
sport; 13 00 Fryslan Boppe; 13 30 Oom Hedidouane, 
kleuterprogr , 1 3 35 Najib, praatprogr , 1 4 15 Aktuel, 
voor Turken, 14 45 Muren van glas, dok 16 00 
Nieuws 16 05 Teleac 1715 Blinde hartstocht, sene 
17 40 Teleac; 18 00 Nieuws; 18 05 The A-team, sene, 
18 56 Candid camera, verborgen kamera, 19 19 Teleac 
19 53 Love, Nes and murder, miniserie 
21 27 Teleac 
22 27 De laatste getuigen, dok 
23 19 Nieuws 

Ned. 3 

08 00 Villa Achterwerk, kinderprogramma, 11 00 Reizi
ger in muziek; 12 00 Het Capltool, debat ,14 15 Studio 
spon; 18 00 Nieuws; 18 10 Studio Italia; 18 35 Socute-
ra; 18 45 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 15 Lopende zaken benchtgeving 
20 51 The Black Adder, komische serie 
21 28 De verhuizing 
22 33 Small time, film 

TV1 

14 00 Prentenboeken, schooltelevisie, 14 30 Klassieke 
Mechanika, schooltelevisie, 17 00 Grensstad, wester
nserie, 17 30 David de kabouter, tekenfilmserie, 17 55 
Tik tak; 1800 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, 
sene, 18 35 Top Score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 
19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 Zeg 'ns Euh, spelprogr 
20 40 Raven, aktiesene 
21 30 Alle 5, wetensch progr 
22 00 Zeg 'ns AAA, komische sene 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 
1850 Nieuws; 1900 Prentenboeken, schooltelevisie, 
19 20 Huisje, Boompje, Beestje, schooltelevisie, 19 30 
Het Capltool, serie, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Uitzending door derden 
20 25 Er is meer te zien dan wat je ziet, dok 
21 00 Bijdehand, infomag 
21 30 Nieuws 
22 05 Zwervers, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Tussen de lijnen, sport, 13.50 
Cheers, sene, 14 15 The power, the passion, sene, 
15 05 A country practice, dokterssene, 15 30 Capital 
News, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip 
Club; 16 55 Tekenfilm; 17 05 Happy days, serie, 17 35 
Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en 
letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 1 9 00 Nieuws; 
19 30 Familie, sene 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Kotmadam, serie 
21 00 Melrose Place sene 
22 00 Telefacts, aktualiteiten 
22 45 Nieuws 
23 10 The Cowra breakout, sene 

Ned. 1 

1553 Nieuws; 1600 Nieuws; 1609 Avro's Service 
Salon, infomag , 17 01 Heb ik iets gemist?, hoogtepun
ten, 17 45 Boggle, woordspel, 18 15 Sesamstraat, 
18 30 Jeugdjoemaal 18 40 Het klokhuis; 18 59 Rose-
anne, komische sene, 19 28 Blik op de weg, verkeers-
mag , 20 00 Nieuws. 
20 25 Holidayshow, showprogr 
21 24 Hier en nu, aktualiteiten 
22 05 Ha, die pal, komische reeks 
22 37 Dokument, dok 
23 16 Hercule Poirot, sene 
00 02 Miniatuur 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 15 35 Blinde hartstocht, serie, 16 00 
Nieuws; 16 05 Bekijk het maar, kinderprogr , 16 52 De 
Teenage Hero Turtles, tekenfilmsene ,1715 Ken je de 
witneusmakako?, dok 17 40 Uw hond gehoorzaam in 
10 lessen, kursus, 18 00 Nieuws; 18 20 Kinderen 
zingen voor oma en opa, 19 02 Krabbé, jongerenmag , 
19 52 Tros Kieskeurig, konsumentenmag 
20 22 Too good to be true, film 
21 59 TROS Aktua, aktualiteiten 
22 28 De wereld rond reizen, vrije tijd en vakantie 
22 36 Ingang Oost, dok sene EHBO 
23 07 Het elfde uur, praatprogr 

Ned. 3 

08 53 Nieuws, 10 00 Schooltelevisie; 16 00 Nieuws; 
16 05 Lopende zaken; 16 36 De verhuizing; 17 37 
Meneer Rommel, jeugdserie, 17 52 Buurman & Buur
man, animatie, 18 00 Nieuws; 1819 Wonder Years, 
komische serie, 18 46 Open deur TV, mag , 19 05 
Afboeken, scheurleer en oestersex, serie, 19 40 TV-
Nomaden, jongerenmag 
20 15 In mijn vaders huis 
21 11 Lolapaloeza, vrijzinnig mag 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport joernaai 
22 30 Nova, aktualiteiten 
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TELEVISIE 

TVI 
14 00 Milieuleer, schooltelevisie, 14 20 Geografisch 
kennen en kunnen, schooltelevisie, 14 30 Nieuws uit de 
natuur, schooltelevisie, 17 00 Grensstad, westernserie, 
17 30 Snuffel, kleutermag , 17 55 Tik tak; 18 00 
Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 18 35 
Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mede
delingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 De drie wijzen, kwisprogr 
20.35 Hemel en Aarde, praatshow 
21 30 NV De Wereld, reportagemag. 
22 00 I.Q., kwis 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Milieuleer, schooltelevisie, 19 30 
Het Capitool, serie, 19 53 Benny HUI, kolder 
20 00 Om de tuin, tuinmag 
20 30 Kijk uit!, verkeerstips 
20 35 Eeuw van de ontdekkingen, dok 
21 30 Nieuws 
22 00 Zoete wraak, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr ,14 05 
Earthfile, dok serie, 14 20 The power, the passion, 
serie, 15 05 A country practice, doktersserie, 15 30 
Capital News, sene, 16 20 Santa Barbara, serie, 16 45 
Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Happy days, serie 
17 35 Home and away, serie, 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Bompa, komische serie 
21 00 The Flying Doctors, ziekenhuisserie 
21 50 The Strauss Dynasty, serie 
22 50 Nieuws 
23 15 Northern Exposure, serie 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro Service Sa
lon, middagmag , 1716 Avro sportspecial, 17 45 Bog
gle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 18 30 Jeugdjoer-
naal, 18 40 Het klokhuis; 18 58 Juniorsurvival, avon
tuur, 19 31 Growing pains, komische serie, 20 00 
Nieuws. 
20 25 De Brug, dramasene 
21 21 Avro televizier, aktualiteiten 
22 01 Birds of a feather, komische serie 
22 36 Rondom Tien, praatshow 
23 20 Cheers, komische reeks 
23 47 Kwispelen, reeks over honden 
0010 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws, 15 35 Blinde Hartstocht, serie, 16 00 
Nieuws; 16 10 Samson, kindermag , 16 50 The world of 
National Geographic, dok , 1 7 20 Countdown, pop-
progr , 17 45 Van InkeI's choice, 18 00 Nieuws; 18 20 
Nederland Dierenland, dierenprogr , 18 50 Empty nest, 
serie, 19 20 Veronica Reisgids, treinvakantie 19 50 
Married with children, komische sene 
20 20 De staatsloterijshow, spelshow 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 40 Wiseguy, serie 
23 25 Teleac 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 10 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
1818 Binnenland, aktueel mag , 18 55 LIngo, woord
spel, 19 23 Van gewest tot gewest, regionaal nieuws 
19 59 Langs de kant van de weg, sene 
20 31 Concerto, dok serie 
21 26 Raab voor z'n Raab, TV-spel 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 00 RVU 

TVI 
14 55 Seven Alone, jeugdfilm, 16 30 Samson, kinder-
progr , 1730 Postbus X, jeugdserie, 1755 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Mooi en meedogenloos, serie, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, serie, 19 25 
Mededelingen; 19 30 Nieuws. 
20 00 Married with children, komische sene 
20 25 Derrick, knmiserie 
21 25 'Allo, 'Allo, komische sene 
21 55 Op de koop toe, konsumentenprogr 
22 30 Vandaag 
22 55 Boulevard: Wereldoorlog II, dok serie 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 Personal Upgrade, infosene, 
19 30 Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Sportavond 
20 30 FC Brugge-Marseille, voetbal 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 Super 50, VTM top 50, 14 15 
Tekenfilm; 14 20 Chip 'n Dale rescue rangers, teken 
fi lm, 14 45 Captain Planet and de Planeteers, tekenfilm-
sene, 15 05 Rambo, sene, 15 30 Capital News, sene, 
16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 Clip Club; 17 00 
Tekenfilm; 17 05 Happy Days, sene, 17 35 Home and 
away, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 Cijfers en letters; 
18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 Nieuws; 19 30 Fami
lie, sene 
20 00 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 30 Baywatch, sene 
21 25 Shakedown on Sunset Trip, film 
23 00 Nieuws 
23 25 Hill Street blues, politiesene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's Service 
Salon, middagmag , 1 7 02 Weg van de snelweg -
Nederland, 17 26 Happy holiday, 17 45 Boggle, woord
spel , 1815 Sesamstraat, 1830 Jeugdjoernaal; 1840 
Het klokhuis; 18 58 PS de ruimte, dok 1931 Gezicht 
in Nederland; 20 00 Nieuws. 
20 25 The plot to kill Hitler, TV-film 
22 02 Megabrein, kwis 
22 45 De Verloren Ark van bet Verbond, dok 
23 18 Dertigers, dramasene 
00 06 Nieuws 

Ned. 2 

1300 Nieuws; 1600 Nieuws; 16 07 Het kleine huis op 
de prairie, sene, 16 56 Kinderkrant; 17 22 Peter, 
sketch, 17 28 Weerbericht, 17 30 Tijdsein I, aktualitei-
ten, 18 00 Nieuws; 1818 Ik weet het beter, spelprogr , 
18 45 Dolfijnenverhalen dok , 1913 Highlight; 19 41 
De stelling 
2016 Peter, sketch 
20 20 AC Milan-PSV, voetbal 
22 24 Tijdsein, aktualiteiten 
22 54 Wings over the world, dok 
23 47 Studio sport/Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws, 09 00 Schooltelevisie; 17 36 Alfred J. 
Kwak, tekenfilmserie, 18 00 Nieuws; 18 17 Terug naar 
de natuur, 18 55 Lingo, woordspel 19 21 Gentleman 
oplichters, sene 
20 17 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 RVU 
22 00 Nieuws 
2215 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 15 Law and order, misdaadserie 
00 00 Museumschatten 
00 05 Nieuws 

T V I 

14 00 Prentenboeken, schooltelevisie, 14 30 Klassieke 
mechanika, schooltelevisie, 17 00 Grensstad, wester
nsene, 17 30 Saartje en Sander, tekenfilmserie, 17 40 
Kinderen van Waterland, jeugdserie, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogenloos, sene, 
18 35 Top score, woordspel, 19 03 Buren, sene, 19 25 
Mededelingen, 19 30 Nieuws. 
20 00 De huisdokter, sene 
20 45 Matlock, advokatensene 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Uitzending door derden 
23 10 Personal Upgrade, komputerreeks 

TV2 

18 50 Nieuws; 19 00 TV Tam Tam, schooltelevisie, 19 30 
Het Capitool, sene, 19 53 Benny Hill, kolder 
20 00 Couleur locale, reportagemag 
20 30 Tekens, Europolis Leipzig 
21 20 Nachtraven, meesterwerk 
21 30 Nieuws 
22 00 Première Film & Video, filmnieuws 
22 30 Metropolitan, film 

VTM 

13 00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr 14 05 
Earthfile, korte dok 14 15 The power, the passion, 
sene, 15 05 A country practice, dokterssene, 15 30 
Capital News, sene, 16 20 Santa Barbara, sene, 16 45 
Clip Club; 17 00 Tekenfilm; 17 05 Happy Days, sene 
17 35 Home and away, sene 18 00 Nieuws, 18 05 
Cijfers en letters; 18 30 Waagstuk, spelprogr , 19 00 
Nieuws; 19 30 Familie, serie 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 00 Hunter, aktiesene 
22 50 Nieuws 
23 15 The young riders, westernsene 

Ned. 1 

15 53 Nieuws; 16 00 Nieuws; 16 09 Avro's service 
salon, middagmag , 17 02 Rondom tien, praatprogr, 
17 45 Boggle, woordspel, 1815 Sesamstraat, 18 30 
Jeugdjoernaal 18 40 Het klokhuis; 19 05 Ja, natuur
lijk, dok , 20 00 Nieuws 
20 25 Murder she wrote, detektivesene 
21 16 Kenmerk, aklualiteiten 
21 52 Werelden: de domeinen van Ditvoorst, dok 
23 22 Nieuws 

Ned. 2 

10 00 Vrouw zijn, vrouwenprogr , 10 50 Nederland 
zingt, koor- en samenzang, 13 00 Nieuws; 16 00 
Nieuws; 16 07 De familie Robinson, sene, 16 32 Ik ben 
Benjamin Ben, sene 17 05 Skippy, sene, 17 30 Tijd
sein, aktualiteiten, 18 00 Nieuws 1818 Ik weet het 
beter, spelprogr , 18 45 Black Beauty, jeugdserie, 1910 
Hobby-TV, 19 49 Nederland zingt, koor en samenzang 
20 21 De heerlijke wereld van mest, dok 
21 13 Overal en nergens 
21 43 Multiple choice, kwisprogr 
22 08 Dagboek van de laatste helden, dok 
23 05 Teleac 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 09 00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws, 
1817 The Ed Sullivan show, showprogr , 18 48 Lingo, 
woordspel, 1915 12 steden, 13 ongelukken, sene 
19 45 Casualty, ziekenhuissene 
20 39 De verleiding, konsumentenrubnek 
21 30 Mad about you, sene 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, aktualiteiten 
23 00 Den Haag vandaag 
23 18 Met Witteman, praatshow 
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EEN FILM PER DAG 

T V 1 

14.00 Milieubeheer, schooltelevisie, 14 20 Geografisch 
Kennen en kunnen, schooltelevisie, 14 30 Nieuws uit de 
natuur, schooltelevisie, 17.00 Grensstad, westernserie; 
17.30 Prins Valiant, tekenfilmserie; 17 55 Tik tak; 18.00 
Nieuws; 18.10 Mooi en meedogenloos, serie: 18.35 
Topscore, vifoordspel; 19 03 Buren, sene; 19.25 Mede
delingen ; 19.30 Nieuws. 
20.00 Fresh Prince of Bel-Air, serie 
20.30 Tartufo, spelshow 
21.45 Het testament, sene 
22.30 Nieuws 
22.55 Dangerous curves, avonturenserie 

TV2 

18.50 Nieuws; 19.00 Klassieke mechanika, schooltele
visie; 19.30 Het Capitooi, serie; 19.53 Benny Hill, 
kolder. 
20.00 Vlaanderen vakantieland. Land van Merve en 
Charente Maritime 
20.40 Document: Vergeten mannen, dok. 
21 30 Nieuws 
22.00 Affiche, kultureel mag. 
22.20 De wording van Europa, dok. sene 

VTM 

13.00 Nieuws; 13 20 De juiste prijs, spelprogr.; 14.05 
Earthfile, dok serie; 1415 The power, the passion, 
serie; 15 05 A Country practice, serie; 15.30 Dynasty, 
serie; 16 20 Santa Barbara, serie, 16.45 Clip Club; 
17 00 Tekenfilm; 17.05 Happy Days, serie; 17.36 Home 
and away, sene, 18.00 Nieuws, 18.05 Cijfers en letters; 
18.30 Waagstuk, spelprogr.; 19 00 Nieuws; 19.30 Fami
lie, serie. 
20.00 Rad van Fortuin 
20 30 Wies Andersen Show, kwisprogr. 
21.30 Ferris Bueller's day off, film 
23.25 Nieuws 
23.50 Star, filmmag 
00.30 Diamonds, detektivesene 

Ned. 1 

15.53 Nieuws; 16.00 Nieuws, 16.08 Heb ik iets ge
mist?, hoogtepunten, 16.55 Young riders, serie, 17.45 
Boggle, woordspel, 18.15 Sesamstraat; 18.30 Het 
jeugdjoernaal; 18.40 Het Klokhuis; 18.58 Vrijdag
avond vroeg... Van Willigenburg, praatprogr , 1 9 22 
The Phoenix, tekenfilm, 19.31 True crimes, serie, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Jos op zoek, TV-film 
21.22 Reporter, aktualiteiten 
21.58 The house of Eliott, dramaserie 
22.53 Sporen, dok. 
23 51 Nieuws 

Ned. 2 

15.35 Blinde hartstocht, serie, 16 00 Nieuws; 16 05 
Beau James, film; 17.47 Aktie, EHBO. enkelblessure, 
18.00 Nieuws; 18 20 Dromen met open ogen, kortfilm, 
18 44 Dingbats, spelprogr.; 19.09 De energief Hts; 19 13 
Ojevaarsjo, mag. voor ouders; 19.44 De leukste thuis, 
videobloopers 
20 18 Allo Allo, komische sene 
20.53 Bananasplit, verborgen kamera 
21.37 Jansen slaat door 
21.52 In the heat of the night, politieserie 
22 44 Per wanneer kunt u beginnen 
23 39 Live-lijn 
00 29 Nieuws 

Ned. 3 

08.53 Nieuws; 10.00 Schooltelevisie; 18 00 Nieuws; 
18.15 Werken aan werk, dok. serie, 18 45 Politieke 
partijen; 18 55 Lingo, woordspel, 19 23 Tom en Herrie, 
muziekprogr 
19 58 De toverberg, film 
21.45 Intermezzo 
22 00 Nieuws 
2210 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, aktualiteiten 

Voor Richard Gere wordt de American Dream een ware nachtmerrie in Ver 
van huis. Zondag 18 april op TV 1, om 20u.30. 

ZATERDAG 17 APRIL 

DE BARON VON 
MUNCHHAUSEN 

Uitzinnige verfilming van de avonturen 
van de legendarische baron IWünchhau-
sen door Teny Gilliam. De ongebreidelde 
fantasie van de ex-Monty Pytiion-man 
resulteert in een soms naïeve, soms ge
niale film. Met John Neville, Oliver Reed 
en Robin Williams. (Ned. 1, om 20u.2S) 

ZONDAG 18 APRIL 

VER VAN HUIS 
Gary Sintse maakte in 1988 een ge

slaagd regiedebuut met het verhaal over 
twee broers die aan lager wal geraken 
nadat hun landbouwbedrijf bankroet 
gaat. De film lijdt een beetje onder de fel 
melodramatische benadering. Met Ri
chard Gere, Kevin Anderson en Laurie 
Metcalf. (TV 1, om 20u.30) 

MAANDAG 19 APRIL 

THE WANDERERS 
Amerik. film van Philip Kaufman (1979) 

over rivaliserende benden in de Newyork-
se Bronx, die zich hoofdzakelijk bezig
houden met vechten en vrouwen. Deze 
cultfilm bevat enkele uitmuntende scè
nes. Met Ken Wahl en Karen Allen, (TV 2, 
om 22U.05) 

DINSDAG 20 APRIL 

EDUCATING RITA 
De komedie van Willy Russell (1983) 

over een huisvrouw die gaat studeren. 

bleek het nog beter te doen op het 
scherm dan op de planken. Dit is groten
deels te danken aan de uitstekende ver
tolkingen van Julie Walters en Michael 
Caine. (BBC 1, om 23u.55) 

WOENSDAG 21 APRIL 

DAYS OF GLORY 
Gregory Peck maakte in 1944 zijn film

debuut in deze oorlogsfilm van Jacques 
Tourneur. Als aanvoerder van een groep 
Russische partizanen probeert hij met 
sabotage-akties de oprukkende nazi's tot 
stilstand te brengen. 

(BBC 2, om lOu.) 

DONDERDAG 22 APRIL 

METROPOLITAN 
Originele klein budgfef-film van Whit 

Stillman uit 1990. Deze sociale komedie 
hangt een leuk beeld op van de maat
schappelijke bovenlaag van New York. 
De debuterende akteurs doen het schitte
rend en Stillman wordt door sommigen al 
getipt als de mogelijke opvolger van 
Woody Allen. (TV 2, om 22u.30) 

VRIJDAG 23 APRIL 

FERRIS BUELLER'S 
DAY OFF 

Een eigenzinnig tiener beleeft een spij-
beldag vol avonturen, die echter nogal 
vaak gekoppeld worden aan zwaanwichti-
ge zelfbeschouwingen. Amerik. komische 
film (1986) met Matthew Broderick, Cindy 
Pickett en Alan Ruck. 

(VTM, om 21U.30) 
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SPORT 

LIEFDE VAN 
DUCLOS-LASSALLE 
GAAT DOOR DE HEL 

G
EEN mens, geen sponsor die 
de heren durft tegenspreken. 
Ook Hein Verbruggen zwijgt in 
alle talen. Het is moeilijl< om 
begrijpen. Natuurlijk zal het 
waar zijn dat Parijs-Roubaix 
specialisten voortbrengt maar 
Van Looy, Merckx en Moser 
wonnen de wedstrijd drie en 
Roger De Vlaeminck zelfs vier 
keer. Allemaal kampioenen die 

ook op andere parkoers schitterden. Zij wer
den echter gedreven door hun karakter en 
ambitie. Op de grote afspraken konden zij 
onmogelijk ontbreken. Roger De Vlaeminck 
was de uitzondering die de regel bevestig
de. Hij paste destijds met groot plezier voor 
het moeilijke rondewerk en hij heeft daar 
vandaag... nog spijt van! De afwezigen heb
ben altijd ongelijk. Maar het wordt natuurlijk 
wel een benauwde zaak wanneer teveel 
toonaangevende koereurs bedanken voor 
de scherpe kasseien, de putten, de haakse 
bochten en de onvoorspelbare weersom
standigheden. Het voortbestaan van de 
wedstrijd wordt dan op termijn in gevaar 
gebracht. Daarom zou het goed en naar 
ons gevoel zelfs rechtvaardig zijn indien de 
organisatoren van de Tour jaarlijks een rit 
door de Hel van het Noorden zouden lei
den. Uit respekt voor de traditie en om de 
heren ronderenners die al hun inspannin
gen in twee zomermaanden koncentreren te 
verplichten hun aktiegebied te verruimen. 

VIERKANTIG 

Parijs-Roubaix 1993 mocht er anders zijn. 
De finale was het bekijken waard. Hij verliep 
meeslepend ondanks de Belgen tekort 
schoten in de beslissende kilometers. De 
enige die in deze het voordeel van de twijfel 
mocht genieten was Johan Museeuw. De 
winnaar van de Ronde werd afgeremd door 
de ploegtucht. Toen Ballerini zijn duivels 
ontbond werd de Westvlaming tot meester
knecht gedegradeerd. Hij moest de achter

volgers ,,kontroleren". Al was dit eigenlijk 
niet nodig. Ballerini ging immers zo overwel
digend tekeer dat zijn ovenwinning buiten 
twijfel stond toen hij samen met Duclos-
Lassalle de betonnen band van Roubaix 
opdraaide. Ballerini was de „winnaar met 
dienst" van de in dit voorjaar schijnbaar 
ongenaakbare GB-ploeg. De Italiaan moet 
dit ook zo begrepen hebben want hij stak 
zijn armen zegevierend in de hoogte nadat 
hij tot eenieders ongeloof de millimeterspurt 
tegen de 38-jarige Fransman had... verlo-

We leven in een vreemde tijd. Het 
is geweten dat de wielrennerij 
vecht voor zi]n bestaan maar des
ondanks blijven steeds meer 
„gekroonde hoofden" weg uit Pa
rijs-Roubaix. De schoonste van 
alle klassiekers, hoe men het ook 
draait of keert, schrikt steeds 
meer kampioenen af. Het begon 
destijds al met Anquetil en van
daag blijven Indurain en Bugno 
zonder enige gêne afwezig. De 
tocht door de hel zou de naam 
„koers" onwaardig zijn. Te moei
lijk, te gevaarlijk, te gezocht, te 
selektief. Geen spek voor de La
tijnse bek. 

ren! Parijs-Roubaix kreeg daarmee nog 
maar eens een tegelijk dramatische en ont
roerende ontknoping. Dramatisch omdat de 
onomstreden beste niet won door... eigen 
schuld. Hij spurtte volgens zijn ploegleider 
als een halve debutant. Ontroerend omdat 
Duclos-Lassalle als wielrenner al wel vijf jaar 
pensioengerechtigd is maar op de kasseien 
jaartijks een bijna mitologische verjongings
kuur ondergaat. Duclos-Lassalle is inder
daad een geval apart. In Frankrijk is hij 
mateloos populair. Duclos is een kind van 
het Zuiden. IHij stamt van de ruige Pyrenee

ën met hun legendarische cols waarop de 
schoonste bladzijden van de Tour werden 
geschreven. Het mag een raadsel heten 
waarom nu precies deze vierkante - letter
lijk en figuurtijk want hij heeft zijn woorden 
nooit diplomatisch gewikt of gewogen -
koereur van de Madiran zo'n specialist van 
de kasseien kon worden? 

ZONDER P A R D O N " 
Duclos is een karaktermens. Hij kan af

zien met bloed op de lippen. Ook zondag 
scheen hij even te buigen voor het geweld 
van Ballerini. Scheen. Want Duclos overteef-
de het Italiaanse geweld en op de wieler
baan gaven zijn stalen wilskracht, zijn en/a-
ring en koerskennis de doorslag. Frankrijk 
barstte van trots en geluk. Duclos die in 
1979 voor het eerst aan de startlijn stond in 
de omgeving van Parijs, Duclos die zo vaak 
een beslissende rol had gespeeld in de Hel 
en er jarenlang ereplaatsen opstapelde, die 
Duclos verwezenlijkte in de nadagen van 
zijn al zo ongewone karrière een „dubbel" 
die geen mens voor mogelijk hield. Duclos 
is eigenlijk een prototype. Hij is geen fiet
sende virtuoos zoals De Vlaeminck. Hij is 
geen absolute klasbak zoals Merckx en Van 
Looy. Neen, hij is eerder een Flandrien uit 
Zuid-Frankrijk. Hij kan afzien en lijden. Hij 
wordt gestuwd door tomeloze wilskracht, 
door fanatieke zegewil, door mateloos vol
harden. Wat hij in 1992 en 1993 op de 
tweede zondag van april klaar maakte is 
wielergeschiedenis geworden. 

En de dappersten onder de Galliërs? Ze 
kwamen, zagen en verloren. De koers ont
snapte hen in de beslissende kilometers. Ze 
waren wel met velen aanwezig toen het vuur 
werd aangestoken. We hoopten geruime 
tijd. Maar zowel Van Hooydonck, Sergeant 
als Capiot werden zonder pardon uitgeteld 
toen Ballerini en Duclos hun bokshand-
schoenen aantrokken. Het verhoopte feest 
ging niet door en eigenlijk hadden de Ron
de van Vlaanderen en Gent-Wevelgem dit al 
laten vermoeden. 

Flandrien 
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DE TWEEËNTWINTIGSTE EN NIET DE LAATSTE 

Luc Nilis en (de geschorste) gouden schoen Philippe Albert vieren de 
kampioenstitel van Anderlecht. (foto VUM) 

Sporting Anderlecht werd vorige zaterdag 
voor de tweeëntwintigste keer Belgisch voet
balkampioen. Met twee straten voorsprong 
op de onmiddellijke konkurrentie. Behalve de 
eigen supporters kon geen voetballiefhebber 
zich daarover verheugen. Het is niet goed 
wanneer één klub de rest, want die omschrij
ving moet dan worden aangewend, zo na
drukkelijk domineert. Sport leeft van span
kracht en onzekerheid en die waarden mo
gen niet worden ondergraven. Welnu, na 
Nieuwjaar verdween alle spanning uit de 
kompetitie. Omdat een bevrijd Anderlecht 
over de tegenstand heen liep en omdat die 
tegenstand dan ook nog eens door tegensla
gen werd overmand. Normaliter zou Stan
dard zeker langer weerstand hebben gebo
den maar de Rouches beschikten over onvol
doende volwaardige doublures om de bles-
surelast te kunnen opvangen. 

BOSKAMP 
Ondanks het grote sportieve meester

schap beleefde Anderlecht geen rimpelloos 
seizoen. Er was de omstreden vervanging 
van Luca Peruzovic. De Kroaat bereidde de 
spektakulair versterkte spelerskern volmaakt 
voor op het seizoen. Fisiek was Anderlecht 
nooit sterker. De konditie was duurzaam, 
betrouwbaar en gestaald. Onder Peruzovic 
vertoor Sporting welgeteld één wedstrijd. 
Thuis tegen een zich overtreffend Waregem. 
Wel werd de ploeg door Pans Saint-Germain 
uit de Uefacup gewipt. 0-0 uit en 1 -1 thuis. Het 
werd nooit luidop gezegd maar het moet hard 
zijn aangekomen. 

Toen Peruzovic werd doorgestuurd omwil
le van zijn gebrekkige kommunikatievaardig-
heid stak er een begrijpelijke storm van 
protest op bij voornamelijk de Franstalige 
pers. Anderlecht is nu eenmaal een sportieve 
inikrokosmos waarin de Belgische tegenstel
lingen graag botsen. Sporting kan onmoge
lijk voor iedereen tegelijk goed doen. De 
feiten hebben de klub nadien evenwel in het 
gelijk gesteld. Onder Boskamp ging Ander
lecht plots vrijer, spontaner, vindingrijker 
voetballen. Het taktisch keurslijf werd losge
maakt. Het individueel talent kon en mocht 
opnieuw gedijen. Veel werd mogelijk doordat 
Nilis opnieuw naar zijn hoogste vormpeil 
klom. Te gemakkelijk werd vergeten dat An
derlecht vorig seizoen de titel vertoor doordat 
de beste goalgetter van België in de beslis
sende weken gekwetst uitviel. Een tegenslag 
waarmee niet enkel de Mos maar ook Peruzo
vic tijdens de eerste seizoenhelft moest afre
kenen. Boskamp kwam dus toen de omstan
digheden maksimaal meewerkten. Een mens 

moet in zijn leven ook al eens meeval heb
ben. 

Boskamp is natuurlijk niet de eerste de 
beste. Hij was zelf een uitstekend voetballer 
en een zeer terecht Gouden Schoen. De 
beste jaren van deze gewezen Feijenoorder 
zijn verbonden aan de kortstondige glorietijd 
van het RWDM van het duo L'Ecluse-Ver-
schueren. Nadien bewees Johan ook als 
trainer goed uit de voeten te kunnen. Hij 
venwierf snel faam als jongerenopleider en 
vooral bij Beveren leverde hij knap werk af. 

ZELFS 
ANDERLECHT,.. 
Toch moet Boskamps groot trainerseksamen 
nog komen. Hij moet Anderlecht voorberei
den op de kampagne '93-'94 en hij moet de 
nieuwbakken kampioenen naar de Cham
pions League voeren. De geldhonger van de 
klub IS nu eenmaal onstilbaar. Wat bij Club 
Brugge mag moet bij Anderlecht. Daar en 
nergens anders schuilt het verschil. De druk 
neemt nooit af. Men moet er kunnen mee 
omgaan. Misschien is Boskamps rondbor
stigheid een gedroomd afweermiddel. Mis
schien. Het zal nog moeten blijken. Hij moet 
er bovendien rekening mee houden dat de 
konkurrentie vermoedelijk sterker wordt. 

Club Brugge heeft al aangekondigd dat het 
vele goud van de Champions League zal 
worden aangewend om de ploeg opnieuw 
kompetitief te maken. Dat zou een goede 
zaak zijn voor al de betrokkenen. Maar we zijn 
zover nog niet natuurtijk. Het toptalent is 
schaars en daardoor ongezond duur. Voor 
Medved zou AA Gent om en bij de vijftig 
miljoen vragen. Waar gaan we naar toe? 
Bovendien zijn de kracht en de zwakte van 
Club Brugge moeilijk in te schatten. Het elftal 
van Broos verandert van gedaante naarge
lang de omstandigheden. Internationaal 
presteerde het elftal in de voorbije weken 
beduidend sterker dan nationaal. Over Stan
dard zwijgen we voorlopig. Zal de klub van 
Sclessin opnieuw zwaar investeren? Be
schikken de Rouches over voldoende midde
len om de kleine afstand die hen nog van de 
echte top scheidt te kunnen overbruggen ? 
Afwachten. 

Hoe dan ook. Andertecht is het dit seizoen 
aan zichzelf verplicht de dubbel te winnen. De 
finale van de beker wordt „thuis" gespeeld. 
In het Vanden Stockstadion. Dat is geen 
gering voordeel. Na de zomer moet dan de 
jacht worden geopend op de drieëntwintigste 
kampioenstitel. Dat is de klub aan zichzelf en 
haar vele sponsors verplicht. Het suksesver-
haal mag nooit eindigen. Maar het kan na
tuurlijk niet geschreven worden zonder vol
doende sterke tegenstand. Zelfs Andertecht 
kan daar niet onderuit. 
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MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 174 

HORIZONTAAL 

7 
11 

12 

14 
15 
16 

Totale mislukking (4) 
Zouden ze in die Óostvlaamse plaats 
alleen maar flauwe (en vochtige) praat 
verkopen' (8) 
Extra vergoeding (11) 
Wat een teleurstelling hij tuimelt de 
andere kant op (11) 
Dit gebeurt eerst, daarna volgt het klaar
maken van het eten (13) 
Kappersopleiding (7) 
Een bepaalde plek, maar waar' (6) 
Aan die heester kun je je pas volgende 
maand bezeren (8) 

VERTIKAAL 

5 
8 
9 

10 

13 

Aktiviteit van hoenders (3) 
Europeanen zonder waterleiding ' (7) 
Dit ontvangen mensen die in mm of meer 
ondergeschikte posities anderen be
hulpzaam zijn (13) 
Lekkernijen van de fijnste soort (12) 
Blij omdat de boel aan de kant is (9) 
Niets bijzonders (9) 
Dit lichaamsdeel doet dienst als ver
keersregelaar (9) 
Beschermend vlechtwerk (4) 

OPLOSSING OPGAVE 172 
Horizontaal: 3 spel, 7 boter bij de vis, 
8 totaliteit, 10 grote mond, 12 uurwij-
zer, 13 geraas, 14 stabiel, 16 gewijd, 
18 tien dagen 

Vertikaal: 1 op korte termijn, 2 vlees-
tomaat, 4 lijmindustne, 5 bedelarm-
band, 6 vitterij, 9 dragee ,11 wei, 15 
Edam, 17 weg 

Luc Menu uit de Kellenborrestraat 15 
in 1560 Hoeilaart wint een prijsje. Zijn 
gele briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 172 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
174, ten laatste maandag 26 april op 
de redaktie: Barrikadenplein 12,1000 
Brussel. 

R 
5 

7 8 

1 2 3 

^ • • 
• • • • -. 9 

^^1 ^^1 ^^1 ^^1 ^^1 
11 

_ • • 
12 

• • 
13 

14 • Ĥ 
• • M'^ 

16 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Veel volk aan kust", 
las Ahasverus 
Hotels paaseivol 

KS: kolen weg, geld weg.. 
Bodemloze put? 

Moet Van den Brande nu op 
de koninklijke grasmat komen? 

Zetdulvel: 
Paashaene 

Duclos-Lassale 
de steenkllever 

Het KMI deed het weer 

Antwerpen 93: gesloten stad 

Frank De Boosere, 
geen groot weerlicht 

150 jaar Dierentuin: 
Beestig veel volk in een aardig zootje 
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UIT DE REGIO 

BRUGGE, 1 MEI: 

HET SOCIAAL GEMEENTEBELEID 
Op 9 oktober 1994 vinden de volgende gemeen

teraadsverkiezingen plaats. 

Een grondige voorbereiding hiervan is noodzake
lijk. Vandaag reeds moeten we ons bezinnen over 
de toekomst van het gemeentelijk nivo, dat in het 
federaal gedachtengoed een voorname plaats be
kleedt. Wat verlangt de inwoner van een gemeente 
van het lokale bestuur? Wat wil hij/zij veranderd 
zien ? En hoe kan de mandataris hierop inspelen ? 
Met welke middelen ? 

Een reeks van studiedagen moet hierop een 
antwoord bieden. Kuituur, milieu, veiligheid en ge
meentelijke demokratie komen vanaf dit najaar aan 
bod. We starten de ciklus, op de dag van de arbeid, 
met een bespreking van het sociaal gemeentebe
leid. Een wel zeer belangrijke uitdaging, nu ver
vreemding, vergrijzing en vaak ook een verloede
ring van de binnensteden steeds meer om zich 
heen grijpen. Een verzekerde, sociaal rechtvaardige 
thuis blijft een steunpilaar, hoe groot de wereld ook 
is. 

VU-mandatarissen en alle mogelijke geïnteres
seerden wisselen hierover van gedachten. Een 
gehele dag lang. En met een Noorderbuur. We 
rekenen op uw aktieve belangstelling. Gelieve wel, 
met bijgaand formulier, op voorhand uw komst 
mede te delen. 

PROGRAMMA 
9u . 30: Onthaal 

10u. 00: Verwelkoming, Joel Boussemaere, VU-
voorzitter Groot-Brugge 

10u. 05: nieiding. Geert Bourgeois, algemeen 
voorzitter Vereniging Vlaamse Mandata
rissen 

lOu. 15: Referaten 
Organisatie sociaal gemeentebeleid. Piet Van 
Schuyienbergh, Vereniging van belgische Steden 
en Gemeenten 
De sociale huisvesting, Luc Goossens, professor 
universiteit Antwerpen 
De ouderen in de gemeente, Fons De Neve, hoofd 
studiedienst Bond van Grote en Jonge Gezinnen 
Sociaal gemeentebeleid In Nederland, Antoine 
Kessen, burgemeester Hulst 
12u. 00: Middagmaal 
14 u. 00: Werkgroepvergaderingen, eerste sessie 
15u. 00: Koffiepauze 
15 u. 15: Werkgroepvergaderingen, tweede sessie 
16 u. 15: Verslag werkzaamheden 

APRIL 

15 KORTRIJK: Voordracht door dhr. De Feyter 
(afg. beheerder VEV) over „Is het Vlaamse bedrijfs
leven klaar voor het Europa van de 21e eeuw?"; 
Om 20u. in de KB (Leiestraat 21). Org.: Hendnk 
Brugmans Kring. 
16 ZEDELGEM: Uitreiking van de Ratte Vynckeprijs 
aan de familie Cappaert-Vandecasteele. Om 19u.30 
in de zaal van cafe 't Strooyhof, Veldegem. Org. VU-
Zedelgem. 
16 KOEKELARE: Spreekbeurt met Bert Anciaux. 
Om 20U.30 in zaal Amfora Org.: VU-Koekelare 
17IZEGEM: Voetbalmatch Vlaams Huis-FC Tonne-
ke. Org.: Voetbalklub Vlaams Huis. 
17 GISTEL: Viervoetjesfuif in zaal De Reisduif te 
Gistel, om 20u Org. • VU-Gistel-Koekelare. 
19 IZEGEM: Jubileumvienng 10 jaar VWG-lzegem. 
Programma: mis, diner en optreden Karel Declercq. 
Org.: VWG-lzegem. 
19 MIDDELKERKE: FW-vormingsavond over 
Vrouw en Ekologie. Om 20u. in Feestzaal Bloemen-
daal, Leffingestraat 38 te Middelkerke-Leffinge. 
Sprekers: William Baelen (dir. Ekologisch en Tech
nisch dep. v.d. Fed. der Chemische Nijverheid van 
België) en Martine Langen (BBL). Iedereen welkom. 
Inkom (map inbegrepen): 100 fr. 
21 IZEGEM: V-Club om 19u.30 in Ommegangstraat 
5, parochiezaal. Tema. het naaien van een merklap. 

Inkom 50 fr. Meebrengen: schaar. Org.: Vlanajo. 
21 lEPER: Kookdemonstratie om 19u.30 in de 
keuken van het Jeugdstadion, Leopold III laan. Info: 
Wl , 057/20.24.68. 
22 KORTRIJK: Informatieavond over Vlaams-Bra-
bant. Om 20u. in de Oude Dekenij, bij St.Maartens-
kerk Spreker is joernalist Guido Tastenhoye. Inkom 
100 fr. Org.: WB-Kortrijk. 
22 DEERLIJK: Het Sint-Michielsakkoord: gewikt 
en gewogen. Om 20u. in Schoolhuis, St.Amandus-
straat. Org.: VU-Deerlijk i.s.m. VCLD. 
28 VEURNE: Seniorenakademie van de Westhoek. 
D. Draulans (Knack) spreekt over de huidige stand 
van de wetenschappen. Bijdrage: 100 fr. Om 
14U.30 in zaal Zonnebloem, Zuidstraat (bij leperen-
brug). Org.: VWG-Veurne-afd. De Panne. 

MEI 
1 ASSEBROEK: Jaarmis ter nagedachtenis van 
Jons Van Severen. Om 15u. in de St.Pietersabdij 
van Steenbrugge. 
8 lEPER: Bezoek aan Euro-tunnel met W l . Vertrek 
om 8u.30 aan Hotel Ariane, Slachthuisstraat Deel
name . 1.200 fr.p.p. (inbegrepen: busreis, fooi 
chauffeurs, inkom en rondrit Eurotunnel, volledig 
middagmaal). Inschrijven en info: Jano Braem 
(057/20.24 68) en Kristien Devlieger (057/20.25.37). 

16u. 30: Slottoespraak, Bert Anciaux, algemeen 
voorzitter VU 

Educatieve begeleiding: Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel 

PRAKTIKA 

De studiedag gaat door in Huize Minnewater, 
Professor Sebrechtstraat 1, 8000 Brugge, tel.: 
050/33.06.36., op 1 mei a.s. vanaf 9u30. 

Een middagmaal wordt u aangeboden voor 420 
fr. 

De tema's algemeen sociaal beleid, sociale huis
vesting en ouderen worden 's namiddags in werk
groepen verder behandeld. Twee maal komen de 
drie werkgroepen bijeen. 

Wie geïnteresseerd is wordt vriendelijk verzocht 
zich in te schrijven voor 26 april. Voor verdere 
informatie en/of inschrijvingen kan u zich wenden 
tot: 

SIgurd Vangermeersch, 
Barrll(adenplein 12 

te 1000 Brussel, 02/219 49 30 

JAARMIS 
JORIS VAN SEVEREN 

De jaarmis 1993 ter nagedachtenis van Joris van 
Severen en z'n lotgenoten gaat door op zaterdag 1 
mei om 15u. in de kerk van de Sint-Pietersabdij te 
Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 435 te Assebroek. 

Voorganger is e.h. abt mgr. Anselm Hoste, tenwijl 
e.p. Dirk Rapol instaat voor de homilie. Het geheel 
wordt opgeluisterd door het Sint-Lutgartkoor. Na de 
h. mis is er mogelijkheid tot weerzien en kennisma
king in het Parochiaal Centrum, waar Paul Meeus 
een korte herdenkingsreden zal houden en er de 
figuur van Joris van Severen vanuit het perspektief 
van de jongeren in het wordende Europa zal belich
ten. 

RAHE VYNCKEPRIJS 93 
VOOR ZEDELGEMSE 
FAMILIE 

Voor de vierde maal is de Volksunie-afdeling 
Zedelgem overgegaan tot de toekenning van de 
Ratte Vynckeprijs tot beloning van die Zedelgemse 
vereniging en/of persoon die het meest heeft bijge
dragen tot de venwezenlijking van de vriendschapsi
dee tussen volkeren op Vlaams socio-kultureel vlak. 
Het afdelingsbestuur gaf de voorkeur aan de familie 
Jacques Cappaert-Vandecasteele uit Zedelgem, 
voor de opvang en plaatsing van een Kroatische 
familie. 

De uitreiking van de prijs (5.000 frank geschon
den door gewezen VU-schepen voor Kuituur en 
huidig gemeenteraadslid Eddy De Wispelaere) gaat 
door op vrijdag 16 april a.s. om 19u.30 in de zaal 
van café 't Strooyhof te Veldegem. 
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APRIL 

16 GENTBRUGGE: Audio-visuele voorstelling: 
Vlaanderen mijn land. Om 20u. in de polyvalente 
feestzaal, Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 45. 
Org.: VOS en Ijzerbedevaartwerkgroep Gentbrug-
ge-Ledeberg. Toegang kosteloos. 
16 SCHELLEBELLE: Vlaams zangfeest in Schelle-
belle. Om 20u. O.l.v. Gust Teugels. Iedereen van 
harte welkom. Info: Paul Mortiers (091/69.03.95). 
Org.: DF-Sctiellebelle. 
17 SINT-AMANDSBERG: Lentefeest VU-St.A-
mandsberg. Breugelbuffet aan 350 fr./persoon. Om 
20u. in zaal 't Meuleken, Antw.stwg 547 (ingang zaal 
Lijnmolenstraat 18). Inschrijven voor 15/4 bij Her
man (51.50.08). Gastspreker: Koen Baert. 
17 EEKLO: 30 jaar VU-EekIo met banket en bal-
avond in feestzaal Sparrenhof, Brugsestwg 183, om 
19u. Gastspreker: Annemie Vandecasteele. Deel
name: 750 fr.; -12).: 400 fr. Inschrijven bij K. Van 
Hoorebeke (091/77.21.82). 
19 NINOVE: Bezoek aan Parlennent en nadien 
bezoek aan bezienswaardigheden van Brussel. Ver
trek met bus aan St.Theresiakerk om 8u.45. Org.: 
VWG-Ninove. 
20 ERPE-MERE: Indruk van een nieuwe wereld 
op/door een jongeman van 24. Om 20u. in Hof Ten 
Dale. Org.: VU-Erpe-IVIere. 
21 GENT: Diavoorstelling over het Heilig Land, om 
20u.in zaal Van Eyck, Lang Kruisstraat 4. Org.: FW-
Gent. 
21 GENT: VWG-Seniorenakademle. Chris Vanden-

broeke over ,,l=lendez-vous met de toekomst". Om 
14U.30 in de Rijksuniversiteit te Gent, Blandijnberg, 
zaal 410. Toegangsprijs: 50 fr. VWG-leden. Niet-
leden: 100 fr. 
22 SINT-NIKLAAS: Bezoek aan het atelier van 
Hilde Metz (tapijtkunstenares) te Antwerpen. Af
spraak om 19U.15 aan het stadhuis te St.Niklaas. 
Meerijden is geen probleem. Rechtstreeks: af
spraak om 20u. aan het atelier, Haarstraat 18. Org. 
en info: FW-Sint-Niklaas (776 75.63 of 777.03.99). 
23 AALTER: De Honden in het zegekoor. teater-
voorstelling om 20u. in de gemeenteraal, Gulden-
sporenplein. Kaarten bij G. Van den Kerchove 
(091/74.25.00). Org.: Vlaamse Vnendenkring, 
VWG en Dr.J. Goossenaertskring Aalter. 
24 ST.-DENIJS-WESTREM: Jaarlijks Vrienden
maal in zaal Gildenhuis, Loofblommestraat, om 
19U.30. Gastspreker: senator Jan Loonens. Aper., 
groot breugelmaal, koffie-gebak aan 500 fr.p.p., -
21j.: 350 fr. Inschrijven bij Anne De Keuckeleire 
(22.91.83). Org.: VU-St.-Denijs-Westrem-Afsnee. 
30 SINT-AMANDSBERG: Gespreksavond met F.J. 
Verdoodt over ,,Daens". Raadszaal Oud Gemeente
huis, Antwerpse stwg, om 20u. Vrije toegang. Org.: 
Goossenaertskring St.-Amandsberg. 

MEI 

2 ERPE-MERE: Met VU-Erpe-Mere naar Zangfeest. 
Kaarten -̂  bus -i- fooi chauffeur: 500 fr. Inlichtin
gen : R. Van Droogenbroeck (053/62.68.99). 

VU-WONDELGEM VRAAGT 

BEHOUD VAN „DE BEUKEN" 
In de Gentse gemeenteraad hield Huguette De 

Bleecker een - ook door de pers - opgemerkte 
interpellatie over het landgoed Les Metres (De 
Beuken), gelegen in de deelgemeente Wondelgem. 

De aandacht voor de teloorgang van landhuis en 
park, vormde het voonwerp van een rondschrijven 
van de Heemkundige en Historische Kring aan de 
plaatselijke raadsleden en politieke partijen. 

Alleen Huguette De Bleecker reageert prompt op 
dit schrijven en verzamelde intussen de nodige 
dokumentatie. Haar interpellatie was dan ook ,,af", 
de bevoegde schepen kon haar slechts beamen, 
evenwel met de vaststelling dat het gemeentebe
stuur weinig kan doen. Het gebouw is met be
schermd en mag eventueel afgebroken worden. 

Nochtans dateert het kasteel uit 1820 en werd het 
in 1857 verbouwd door de bekende Gentse archi-
tekt LOUIS Minard. In 1924 kreeg het zijn huidig 
uitzicht van buitengoed in Normandisch-Angelsak-
sische stijl. Het is een van de weinige restanten van 
buitengoederen van de Gentse aristokraten in Won
delgem (ooit waren er 20 dergelijke domeinen). 

STILZWIJGEN 

De NV Brusimo (Sidmar) kocht het gebouw in 
1989, liet het vervolgens verkommeren en het 

geheel kreeg te lijden van georganiseerde slordig
heid, met alle gevolgen van dien voor het kasteel 
zelf en het park. 

Raadslid De Bleecker wees er nog op dat, voor de 
fusie, de gemeente Wondelgem gepland had het 
geheel aan te kopen en er een kultureel centrum 
van te maken, aansluitend met het naastliggend 
sportkompleks Neptunus. 

De schepen van Openbare Werken kon haar 
weinig hoop geven. Het domein is weliswaar weer te 
koop, maar Gent heeft geen geld beschikbaar 
Alleen het park moet in zijn huidige staat behouden 
blijven (voorzien in BPA) - maar VU-Wondelgem 
stelde vast dat ondertussen eeuwenoude bomen 
verdwijnen - het kasteel zelf mag gesloopt worden. 

Wel wil de schepen met zijn kollega van Kuituur 
overleggen of de beschermingsprocedure kan wor
den opgestart. 

Vermelden we nog dat slechts 1 GVP-raadslid, 
inwoner van Wondelgem, de moeite nam het VU-
standpunt bij te treden. De andere verkozenen die in 
Wondelgem opgeld willen maken, hulden zich in 
een beschamend stilzwijgen. 

(db) 

ZOEKTOCHT IN GENT 
De VU-afdeling Gent-Centrum-Zuid richt, traditie

getrouw, dit jaar weer haar suksesvolle Zoektocht 
in, van Pasen tot einde augustus. Voor 1993 heeft 
de afdeling terug een zeer interessante, ontspan
nende en leerrijke tocht in petto, in een stadsge
deelte boordevol verrassingen op historisch en 
architektonisch gebied. Op een oude, roemrijke en 
kultuur-historische stad als Gent, raakt men nooit 
uitgekeken! 

De huidige zoektocht krijgt de passende titel 
Tussen Sint-Pietersabdij en Klein Begijnhof. 

Deelnemen kost slechts 150 frank. Er zijn weer 
veel prijzen te winnen. De prijsuitreiking zal, als naar 
gewoonte, plaats hebben op het groot jaarlijks 
leden- en vriendenfeest in de maand september. 

Aarzel met en benut de kans om een mooi en 
boeiend stuk Gent te ontdekken met heel het gezin I 

Inschrijvingen en alle nuttige informatie bij de 
afdelingssekretaris R. Roels, Burggravenlaan 243, 
9000 Gent (091/22.72.37). 

(rr) 

VU-LENTEBAL TE BREE 
De Volksunie-afdeling Bree is altijd een bloeiende 

afdeling geweest. Problemen kwamen er toen Jaak 
Gabriels overliep naar de VLD. 

Ondanks alles begonnen een aantal overtuigde 
nationalisten uit Bree aan de ledenwering 1993... en 
met groot sukses. 

Om deze nieuwe bestuurskern VU-Bree een hart 
onder de riem te steken en om de lege kas te vullen 
organiseert het arrondissement Tongeren-Maaseik 
het VU-Lentebal in Bree op zaterdag 17 april 1993. 
Vanaf 20u. in het parochiehuis te Gerdingen-Bree. 

Alle WIJ-lezers en hun vnenden worden uitgeno
digd om naar Bree te komen, om de grote VU-
familie in Noord-Limburg te steunen. Kan je er echt 
met zijn, dan is enige financiële steun voor VU-Bree 
zeer welkom Het rekeningnr. IS 452-8113281-21 op 
naam van VU-Bree. 

Na de geslaagde „Ik blijf'-aktie, ook in Limburg, 
moet het grote VU-vriendenfeest te Gerdingen-Bree 
de start betekenen van een vernieuwde suksesvolle 
VU-werking in Groot-Bree Onze Limburgse Vü-
rnandatarissen hopen u te ontmoeten. 

(advertentie) 

VLAAMSE VRIJE 
DEMOKRATES 

BREE 

-Lentebal 
Zaterdag 17 april 

20u. 

Parochiehuis Gerdingen-Bree 
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DEZE WEEK IN 
EEN DUBBELDIKKE 

De KS na Kluft 
Manager Peter Kluft is verliokken bij de 

Kempense Steenkolenmijnen Wat hebben de 
miljarden-participaües \an KS m bedrijven 
opgebracht^ En hoe moet het verder met de 

rekonversie van Lmiburg'' Een enquête, 
deze week m Knack 

Zieke genen 
De wetenschap dnngt alsmaar dieper door m ons 
genetisch erfgoed Hoe die kennis om te zetten m 

de ziektebestnjdmg'' Welke etische regels 
hanteren bij vragen over leven en dood' Een 

rondgang bij speciahsten, deze week in Knack 

Zondebok Bujok 
Een partijdraver deed de regering wankelen Want 

Emest Bujok, gemeenteraadshd m Hasselt, 
verklapte dat de SP bereid was om over de 

centenmdex te praten Zijn biecht en aanklacht m 
een interview, deze week m Knack 

KtJAcK'-yioeiOiK 

2L 
&efAAKKeu\K 

25 jaar na mei'68 
Is het alweer een kwarteeuw geleden'' Mei '68 

De maand, de myte en de mensen De eufone en 
de roes De kater en de muizenissen Engine 

Raskm, Mon Rosseel, Eliane du Bois en Johan 
Sonneville halen hennnenngen op, 

deze week in Weekend Knack 

ANTWERPEN 

En verder 
• Franchise in de ziekteverzekering • Naar het SP-
kongres • Voorzitter Nortien Jons van het VBO 

predikt welzijn • Gesprekken met Danielle 
Mitterrand en Ahja Izetbegovic • llalie voor de 

Rubicon • Portret Philippe Monllon • Stnp start 
van de nieuwe Lucky Luke 'De Daltons op de 

bruiloft" • Sene Leven met de zon (2) 

3 MAGAZINES BV 1: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK(64 pag.) 
ELKE WOENSDAG 

TE KOOP 

APRIL 
16 ZWIJNDRECHT: Voorstelling van de film „Sta
lingrad" in cinama Rubens, onn 20u Toegangsprijs 
125 fr Org VOS en Vlaamse Kring Schelde-
meeuw 
16 MORTSEL; Etentje VU-Mortsel In 't Centrum, 
Osylei Koud Buffet aan 450 fr Gastspreker Paul 
Van Grembergen Inschrijven en info bij Leen Veron 
(03/449 35 23) Org VU-Mortsel 
16 TONGERLO-WESTERLO: Om 20u in Kapelle-
keshoef eresenator Oswald Van Ooteghem met 
diavoorstelling over St Petersburg (Leningrad) en 
de omgeving van Puchkin, strijdtoneel van het 
Vlaams Legioen Org SMF-Kempen 
17 MERKSEM: VU-Merksem herdenkt dr Borms 
Bijeenkomst om 14u 30 aan Oud Kerkhof te Merk-
sem 
17 EDEGEM: Kaartavond in Dne Eiken Om 20u 
Inschrijven op voorhand Org VNS-Edegem 
18 MERKSEM: Nationale drBormsherdenking in 
Merksem Vlanac is geopend vanaf 11 u ledereen 
welkom 
19 RIJMENAM: Open arrondissementsraad met 
als gastspreker Johan Sauwens over Vlaanderen-
Europa 2002 In het Ontmoetingscentrum Sint-
Maartensberg, om 20u Alle VU-leden en simpati-
santen zijn welkom 
20 BERCHEM: Grafologe Mevr Jeger geeft uitleg 
over „geschrift" Om 20u in Kultureel centrum 
Leden gratis, met-leden 50 fr Org FW-Berchem 
22 EDEGEM: Om 20u in Drie Eiken Spreekbeurt 
door joernalist Vic De Donder oer „Waar is de ti jd' '" 
(over leger, kollegetijd, kroostnjke gezinnen) Org 
Kulturele Knng-Edegem 
23 OUD-TURNHOUT: Kwisavond in zaal De Hei 
schuur, Oorthoven, Oud Turnhout, om 20u Org 
Rodenbachfonds Info 014/5159 40 
24 EDEGEM: Historisch literaire wandelingop 
Schoonselhof Samenkomst om 14u aan ingang 
Schoonselhof Kruispunt St Bernardusstwg en J 
Moretuslei Inschrijven Hilde Dewit (449 17 66) of 
Josee Poppelaars (449 79 01) Org FW-Edegem 
25 BERLAAR: Fietstocht ingericht door DF-Berlaar 
Info bij Walter Luyten (03/482 11 93) 

29 ANTWERPEN: Zeemanshuis om 20u De 
Poesjenelle gogget is vertelle Kaarten aan 350 fr 
Reservatie VU-Groot-Antwerpen (03/238 82 08) 
30 BORGERHOUT: Kwisavond in cafe 't Stoopke, 
Statielei 18 te Borgerhout Aanvang 20u Deelna
me 100 f r p p Inschrijven voor 23/4 bij J De 
Scheerder (236 45 40), Th en M De Goninck 
(322 08 06) of A Schenck (235 94 11) Org Vlaam
se Kring voor volskontwikkeling i s m VU-Borger-
hout 
30 WIJNEGEM: Gezellig etentie in het Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199 19u gratis aperitief, 19u 30 
uitgebreide gegarnierde schotel, later lekker nage
recht Prijs 325 fr Inschrijven bij bestuursleden 
Org VU-Wijnegem 

MEI 
1 ANTWERPEN: Uitstap naar Middelburg Vertrek 
om 8u aan het Bouwcentrum, J Van Rijswijcklaan 
te Antwerpen Inschnjven tel 03/238 82 08 en door 
storting van 700 fr p p zonder en 1 000 fr p p met 
middagmaal op reknr 402-9088941-38 van de 
Coremansknng met vermelding ,,1 mei-reis 1993" 
2 BERLAAR: De deelname aan hel Vlaams-natio
naal Zangfeest in een groepsreservatie rondom 
Walter Luyten kan opgegeven en betaald worden 
tot 20/4 Voorafbetalingen via bankrek 406-
9000581-58 van Walter Luyten Verdere inlichtingen 
via tel 03/482 11 94 en fax 03/482 44 58 
3 MORTSEL: Walter en Greet Dure spreken over 
hun wereldreis per fiets Om 20u 15 in zaal Atrium, 
St Bernadettestraat (Hof van Rieth) Inkom 100 fr 
Org FW-Mortsel 
7 GEEL: Optreden volksmuziekgroep Zakdoek, 
gevolgd door fuif in Parochiezaal, Geel-Zammel 
Aanvang 20u 15 Org VI Aktiegroep Geel 
7 ANTWERPEN: Voorstelling in gerenoveerde 
Bourla-schouwburg van multimediaal spektakel De 
Schelde Leven en dood van het water Info en 
kaarten bij Coremansknng, Paleisstraat 133 te Ant
werpen (03/238 82 08) 
8 BERLAAR: Tweedaagse studiereis o I v Walter 
Luyten naar de Duitse stad Dillenburg, geboorte
streek van Rubens en Willem van Oranje Info 
03 482 11 93 

VUJO-AKTIE BIJ MECHELSE BEJAARDEN 
De Mechelse VU-Jongeren hebben tijdens het 

paasweekeinde in verschillende bejaardentehuizen, 
verspreid over gans het arrondissement Mechelen, 
een bezoekje gebracht aan de daar verblijvende 
ouderlingen Ze deelden kleine geschenkjes uit, 
maar de simbolische aktie draait rond heel wat 
meer 

Een klem cijferonderzoek terzake leert de VU-
Jongeren dat de inwoners van dit arrondissement 
voor zo'n 20 tot bijna 25% (al naargelang de 
gemeente) tot de derde leeftijd behoren, percenta
ge dat tegen de eeuwwisseling de 30% overschrijdt 
en tegen het jaar 2010 naar de 37 tot zelfs 40% zal 
neigen Onder deze bejaarden zitten heel wat geluk
kige mensen, die na een leven van inzet en arbeid 
nog met volle vreugde van de rustige herfst van hun 
leven genieten Maar onder deze bejaarden kan 
men ook heel wat ,,nsikogroepen" ontwaren, als 
daar bvb zijn de hoogbejaarden (ouder dan 80 jaar, 
momenteel toch zo'n 16% van alle bejaarden), de 

alleenstaande bejaarden (meer dan 30% van alle 
bejaarden in dit arrondissement), de semi-valide 
bejaarden en zij met een inkomen onder het be
staansminimum (samen meer dan 34% van alle 
bejaarden), enz 

Het IS voor deze groepen dat de VU-Jongeren 
aandacht willen vragen, met alleen omdat deze 
mensen dat waard zijn, maar ook omdat een 
samenleving die zichzelf respekteert, verplicht is dat 
te doen 

Omdat de,,derde leeftijd-bevolkingsroep" steeds 
belangrijker wordt in deze maatschappij, achten de 
VU-Jongeren het ook van het grootste belang dat 
elke politieke partij in haar sociaal programma 
terdege rekening houdt met de wensen en de 
verzuchtingen van deze, al te vaak vergeten men
sen Als dat gebeurt, hoeft de oprichting van een 
seniorenpartij helmaal nieti 

Mare Hendrickx 
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UIT DE REGIO 

VU-HERENT ZET LENTEAKTIE IN 
i'/f'VOj^v-.-*:t. >̂  / - f t -r- / *H- . - ' 

Staand van links naar rechts: William Vanhorenbeek, IVIonik van Steenbeeck, Joz. Bex, IVIarleen Schouteden, Luk Draye, 
Veva Caste! en Willy Verbiest. 
Zittend: Armand van Laer, Willy Kuijpers, Roger Castelein, Kris Gielens (Annemie van Winckel was verontschuldigd). 

(foto WIJ) 

Op 28 maart 1993 zetten de 12 Herentse VU-
mandatarissen thuis bij (een herstellende) senator 
Willy Kuijpers hun lente-aktie in • op naar de verkie
zingen I Samen met het afdelingsbestuur nodigen 
zij iedereen uit: 

- Zondag 18april 1993: Lentewandeling „Ieder
een kan mee'! Verzamelen om 14u. op het Dorps
plein - Winksele-Centrum, rond 16u.30 vieruurtje 
in het „Rozenhof", aan de kerk te Veltem-Beisem 

- Woensdag 21 april 1993: „Jongeren ontmoe

ten 12 mandatarissen" o.l v. moderator joernalist 
Mark de Weerdt in Parochiehuis, Van Bladelstraat, 
Herent-Centrum. Na de bespreking troepte het 
gezelschap samen voor een familiefoto onder een 
pnlle lentezon. 

BRABANT 
APRIL 

17 SINT-MARTENS-BODEGEM: 13e pannekoe-
kenfestijn en boterhammen op zijn pajots Vanaf 
18u. in het Trefcentrum Solleveld. Ook op 18/4 
vanaf 15u. Org.- VU-St.-Martens-8odegem. 
18 DIEGEM: Jaarlijks Spagetti-festijn. Vanaf 12u in 
het Gildenhuis, Kosterstraat 1 (achter de kerk). 
Org.: VU-Diegem. 
18 LEUVEN: Deelname met Rodenbachknng-Leu-
ven aan de Borms-herdenking te Merksem. Vertrek 
station Leuven met eigen wagen. Info. Maurits 
Fannes (016/48.08.64). 
21 AFFLIGEM: Info-avond: Geneesmiddelen: 
eerst bezinnen en dan pas beginnen. Om 20u in KG 
De Abdij, Abdijstraat 6. Org.: Paj Jongerencentrum 
i.s.m. Vlaamse Jeugd Pajottenland. Info' 
02/532.14.41. 

23 TIELT-WINGE: VU-bal in Tilt-City, vanaf 20u.30. 
Met aanwezigheid van nationaal voorzitter Bert 
Anciaux. Kaarten: wk 80 fr., deur 100 fr. 
27 HALLE: Info-avond Geneesmiddelen: eerst 
bezinnen en dan pas beginnen. Om lOu. in lokaal 
VIAC, P. Van Ruycheveltstraat 2. Org.: Paj. Jonge
rencentrum. Info. 02/532.14.41. 

MEI 

1 HEKELGEM: VU-eetmaal afdeling Hekelgem 
Van 18 tot 22u Ook op 2/5 van 11 tot 18u. In het 
Patronaat, Fosselstraat te Hekelgem. 
8 NEDER-OVER-HEEMBEEK: 1ste Kaas- en Wijn-
avond. Van 18 tot 23u. in zaal Familia, Frans 
Vekemansstraat 131, Neder-over-Heembeek. Org. 
VU-Heembeek-Mutsaard-Haren. 

HET VU-ETENTJE VAN ASSE WAS. 
... een kulinair genot voor wie vrijdag en zaterdag 

kon proeven van paling in 't groen en ander lekkers 
Zondag echter was de toeloop zo onverwacht en 
enorm, dat vele tientallen mensen met naar wens 
bediend zijn. 

Omdat het VU-etentje kwaliteit hoog in het vaan

del draagt, wenst de VU-Asse zich te verontschuldi
gen voor alles wat fout liep. VU-Asse trekt haar 
konklusies voor de toekomst en dankt iedereen 
voor zijn aanwezigheid en steun 

Het VU-bestuur-Asse 

TOMBOLA EETFEEST 
VU-ITTERBEEK 

Tot ver in de omtrek is het jaarlijks eetfeest van de 
Volksunie Itterbeek beroemd om de rijkelijke por
ties, de lekkere bereidingen en de vnendelijke, 
snelle bediening. 

Ook dit jaar was het weer een overrompeling, 
vooral op zondagmiddag. 

Aan de tombola werd massaal deelgenomen, 
vooral omwille van de mooie eerste prijs, een 
schilderij (zicht op de St Annakapel) geschonken 
door dhr. Jean Le Juste van Itterbeek. 

De ham woog precies 5 860 fr 

Uitslag van de tombola. 

1. Isidore Marcelis, Itterbeek; 2. R. Timmermans, 
Schepdaal, 3. Georges Temmerman, Anderlecht; 
4. Roger Gijssels, Dilbeek; 5. Werner Thiebaut, 
Ternat; 6. Rimaux, Dilbeek, 7. Piet van den Berge, 
Schepdaal; 8. Esmeralda van Reepingen, Dilbeek; 
9. Marcel Hofstróssler, Dilbeek, 10. Pol de Blieck, 
Dilbeek; 11. Willy Tielemans, StMartens-Bode-
gem; 12. Petrus Peetermans, Itterbeek, 13. Jan 
Huybrechts, St.Ulriks-Kapelle. 

Aan al deze winnaars proficiat! 
Aan alle aanwezigen: hartelijk dank en hopelijk 

,,tot volgend jaar"! 

(ads) 
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LODE WILS (1) 
Ik heb het boek van Lode Wils met gelezen, 

maar als alg penningmeester van de Vlaam
se Volksbev\^eging zie ik mij verplicht een 
antw^oord te geven op een citaat uit het artikel 
Het Sabbatjaar van Lode Wils (WIJ, 25 maart 
'93) 

,,Van der Eist schrijft zelf dat de WB nooit 
meer dan duizend leden telde", de weten
schappelijke verklaring daarvan geven, 
noemt hij een hatelijke uitval" 

Ik vraag mij af of er een wetenschappelijke 
verklaring kan gegeven worden op basis van 
onjuiste gegevens 

De WB heeft tijdens de opgang van de VU 
veel kaderleden aan deze partij verloren aan
gezien deze mensen hun Vlaamsvoelendheid 
via politiek weg wensten uit de drukken In die 
periode telde het arrondissement Waasland 
alleen al 3 000 leden De uitdrukking „nooit 
meer dan drieduizend leden "is dus zeker 
met relevant 

Wat de toestand momenteel betreft, kan ik 
u met gerust gemoed vertellen dat de WB 
een veelvoud van 1 000 leden telt M a w de 
W B IS zeker geen marginaal klubje zoals 
tussen de regels te lezen was in het gewraakt 
citaat 

D.Dumon, alg. WB-penningmeester, 
Antwerpen 

Red. Wij willen de briefschrijver er op 
wijzen dat het door hem aangehaalde ci
taat uit het Recht op antwoord van dhr. 
Wils komt en dat in de boekbespreking 
(11 maart, j.l.) niet te lezen stond dat de 
WB een marginaal klubje was, ook niet 
tussen de regels. 

LODE WILS (2) 
Ik volg met aandacht de briefwisseling over 

het boek Van Clovis tot Happart Dhr Wils is 
een verdienstelijk wetenschapper die ik ten 
zeerste waardeer maar het is mijn mening dat 
hij in zijn jongste boek een beetje te ver is 
gegaan in zijn ontleding van het Vlaams-
nationalisme 

Dat gevoelen wordt nog versterkt door de 
recensie die in het weekblad Trends (1 april 
j I) verschenen is 

Recensent Christian Dutoit vat daarin de 
stelling-Wils over het Vlaams-nationalisme als 
volgt samen 

a het zijn de Duitsers die alles in gang 
hebben gestoken, balleen de katolieke 
Vlaamsgezinden, voor zover ze België min
den, waren goed bij hun positieven, c in alle 
naoorlogse strijd- en kultuurveremgingen (tot 
en met het liberale Willemsfonds i) zijn het ex-
nazi's die de lakens uitdelen, d als deze 
verenigingen België in vraag stellen, dan 
doen ZIJ dat alleen maar om hun eigen 
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oorlogsverleden, of bijvoorbeeld dat van hun 
ouders, aanvaardbaar te maken (hij noemt 
b V Mark Grammens bij naam) 

Bovendien zouden die oud-nazi's nog een 
plan achter de hand hebben, zij zouden -
nadat België gestorven is - tot o m de 
herovering van Brussel overgaan 

Wil WIJ ons venwittigen als het zo ver is ' 

P.L., Hofstade 

DAENS 
Ik ben het helemaal eens met lezer Fran-

501S (WIJ, 8 april j I) als hij stelt dat het drama 
van priester Daens moet gezocht worden in 
zijn botsing met de kerkelijke overheid die 
hem onder druk van de katolieke partij wel 
moest afkeuren Was Daens onderdanig ge
bleven dan zou hem en zijn medestanders 

De redaktSe ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurntand In, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats beschikbaar Is. De redak-
tie behoudt zich het recht voor 
brieven in te korten en persklaar 
te maken zonder de essentie van 
de inhoud te veranderen. Brieven 
worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, 
tenzij de schrijver verzoekt 
slechts de initialen te gebruiken. 
De opinie, vertolkt in een lezers-
brief, is niet noodzakeiifk deze 
van de redaktie. 

een ander lot zijn beschoren Maar dan was 
er ook geen sociale vooruitgang geweest, of 
althans met op dat ogenblik 

Hoe machtig de kerk nog wel is mocht ook 
pater Versteylen ondervinden toen hij zich in 
1982 op vraag van de kerkelijke overheid uit 
Agaiev moest terugtrekken 

Van den Abeele, Antwerpen 

POST 
Voor het pakket van Antwerpen 93 zal ik 

wel te laat zijn Maar ik wou graag weten 
waarom op de vijf postzegels, gewijd aan 
Antwerpen, Cultuurstad van Europa 1993 
„Anvers-Antwerpen" vermeld s taaf In de 
post heeft men mij gezegd dat het komt 
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omdat het Frans nog altijd de „voertaal" is 
van het Internationale Postwezen Als verza
melaar van postzegels twijfel ik daaraan om
dat ik op de toeristische Belgische postze
gels de stadsnaam alleen in de taal van het 
gewest gedrukt zag staan Uitzonderlijk wer
den voor ,,Sankt-Vith" de drie landstalen 
gebruikt In de hoop dat iemand op deze 
vraag een zinnig antwoord zou willen geven 
dank ik bij voorbaat 

A. Arnoeyts, Meise 

DIKKE PAASEIEREN! 
De paashaen bracht Vlaanderen een dik 

paasei vol ekstra belastingen 
- 3% ekstra op de inkomsten; 
- ekstra belasten voor de trouwe spaarder 

(spaar en je wordt gestraft i) 
In Luksemburg zullen de banken lachen 1 
Ondertussen blijft de miljardentransfer van 

noord naar zuid rustig verder doorgaan 
Vlaanderen betaalt weer eens dubbel 

Bedankt CVP en SP voor je knieval voor 
Spitaels en Co (PS) 

Bedankt nationale regering voor dit over
heerlijk paasei' 

WIJ sturen u de rekening met de volgende 
verkiezingen Er is maar eén antwoord op 
deze Belgische schande Boedelscheiding' 

Wilfried Rosiers, Neeroeteren 

VCK NAAR UTRECHT 
Voor het derde jaar op rij organizeert de 

Vlaamse Culturele Koepel (VCK) op zaterdag 
24 april een studiereis naar Nederland De 
geïnteresseerden krijgen er de mogelijkheid 
kennis te maken met instellingen opvattingen 
en samenwerkingsverbanden die nuttig kun
nen zijn voor de werking van hun organizatie 

Deze keer kunnen de deelnemers in de 
voormiddag kiezen tussen een bezoek aan 
het Repertoire Informatiecentrum Muziek 
(RIM), een centrale muziekbiblioteek met ge-
automatizeerde katalogus ten behoeve van 
de amateur kunstenaars, en een lezing over 
het herstel van de dinamiek van organizaties 

In de namiddag volgt een kennismaking 
met het projekt Bouwhistorisch en archeolo 
gisch onderzoek Utrecht Dit projekt kombi 
neert archief- en bouwhistorisch onderzoek 
met archeologische opgravingen Er is een 
stadswandeling voorzien begeleid door een 
gids 

Praktika vertrek met de bus om 7 30 u te 
Berchem Station Terug om 22 u Dedeeina 
meprijs bedraagt 1 500 frank, te storten op 
rek 409-8556481 58 Inbegrepen dokumen-
tatiemap reis, een broodmaaltijd, de bezoe
ken en gids Het avondmaal is voor eigen 
rekening 



LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30.82 

dranken 
snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

ö^kF^ 

gooms^umCr47 3798s(f' z(}uum.'<}€i£n 

Zitpl . i . i tscn tccst-
znnl voor 100 pcr-
sonofi Groepen 
en bussen op af
s p r a a k tegen spe-
crale pri jzen - toe-
rrstenmenu 295 fr. 

Adverteren in WIJ 

rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 
38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9200 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

^ Ca^é %o.ok 9^oteC ^ 

— CambftiwuQ — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

Jë 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamlra stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 SInt-Martens-Voeren 
Tel. 041/81.07.03 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 personen 
— speclaltelten brultoften en banket

ten 
Overelnde 8 AS 

011/65.73.05- 65.89.40 
Bij vertonen van VU-iidkaart: 
één aperitief gratis. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

Ij^titm 
Oerenstraat 13 8190 Alvenngem 

tel 058/288 007 

Hotel — Restaurant — Feestzaal — Tea-Room 
Een gdstrnnomsich kompleks gelegLn op amper 15 min van de kust, stelt U een zee voor van kdimtge, 
koinfürt, keuken, rust, rustiek en romantiek 

WIJ bieden U 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
- Fijne Franse keuken, a la carte en 8 menu s van 715 fr tot 1600 fr 
- Een hart voor de kinderen, eigen speelruimten en aangepaste menu s 
- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbijt 2400 fr 
- Eveneens pension en half-pension mogelijkheden 
- Week-end verblijf en gastronomische weekends 
SEMINARIEMOGELIJKHEDEN" - conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alvenngem tel 058/288 07 fax 058/289 381 



Itf' 
VERENIGING VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
U, ALS VLAMING 
BENT U REEDS AANGESLOTEN 
BIJ EEN V.V.Z. ZIEKENFONDS? 

SEKRETARIATEN OVER HET GANSE L7\ND: 
PROVINCIE ANTWERPEN: 
ANTWERPEN, HEIST O/D BERG, HERENTHOUT LIER, MECHELEN, MOU NIJLEN, WILLEBROEK. 
PROVINCIE BRABANT: 
BRUSSEL, HOEILAART LENNIK, LEUVEN, OVERUSE. 
PROVINCIE LIMBURG: 
BREE, GENK. 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: 
AALTER, BEVEREN, BRAKEL EEKLO, EKE, GENT MELLE, MERELBEKE, SINT-NIKÜV\S, ZELE. 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN: 
BRUGGE, lEPER, IZEGEM, KORTRIJK, MENEN, ROESELARE. 
V.V.Z.-doelstellingen: 
- Uitbouw van een Vlaams, niet partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen 
- Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidzorg 
- IVIedewerking aan de uitbouw van een Vlaams Sociaal Kultureel front. 

V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7 - 8500 Kortrijk 
Tel. 056/22.56.98. Fax: 056/22.94.87. 

-t 
ADVERTENTIE 

ADVERTENTIE 

Tragel, 23 
9308 Hofstade-Aalst 
Belgium 

Phone (53) 760.511 
Telex 12340 de nul 
Fax (53) 78.17.60 


