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Grootse Volksunie-meeting
In het luchtledige
Het is een gekende boutade dat sommige regeringen niet vallen
bij gebrek aan gewicht. Ze is ten volle toepasselijk op Martens-VI.
Deze week begint de regering haar zoveelste konklaaf. Het heeft
nog geen heiligennaam, het heet voorlopig Krokuskonklaaf. Men
hoeft echter geen profeet te zijn om te voorspellen dat de krokusvakantie al lang vergeten en de maand maart al goeddeels voorbij
zal zijn, vooraleer de heren terug opduiken. De tijd dat men konklaveert, hoeft men immers niet te regeren. Als de regering straks
twee jaar en half oud wordt, zal zij ruim een vijfde van die tijd
doorgebracht hebben in kastelen of priorijen.
Direkt nadat Martens in oktober 1985 het groene licht van de
kiezer had gekregen, trok hij zich twee maanden terug in de bunker van regeringsonderhandelingen. Het deed bevreemdend aan
dat een rekonduktie zoveel tijd vergt, vooral omdat de opdracht
eenvoudig leek: er moest immers nog maar één-vierde van de tunnel worden afgelegd. Zo toch had de vorige en nieuwe eersteminister het kiesvolk voorgehouden.
Dat de afspraken tijdens deze onderhandelingen onnauwkeurig
waren, bleek dadelijk nadien uit het gehakketak van de ministers. Het werd ten overvloede aangetoond door het Sint Annakonklaaf dat zich moeizaam voortsleepte door 49 dagen en evenveel nachten.
Dit konklaaf scheen dan toch uiteindelijk naar een konkreet en
nauwkeurig becijferd doel te leiden: het beperken van het deficit
tot 417,8 miljard, het herleiden van de overheidsschuld tot 8 % van
het BNP.
Een paar alarm-konklaafjes en het mini-konklaaf van St Sylvester zorgden er voor, dat de regering heelhuids uit de winter
kwam en de krokussen in het oog kreeg.
Wat blijkt thans aan de vooravond van het Krokuskonklaaf?
Niet alleen is de sneeuw gesmolten, evenzeer zijn de begrotingsvooruitzichten gesmolten. De regering moet op zoek naar een door
haar erkend tekort van 21 miljard, dat bij nader toezicht ergens
dichter bij 40 dan bij 21 zal liggen. Eén-vijfde van de St Annabesparingen zijn met de sneeuw verdwenen.
Het begrotingsdoel is niet bereikt. En zal ook niet meer bereikt
worden. De te voorspellen lange duur van het Krokuskonklaaf zal
nodig zijn om, na enkele rondjes voor de galerij, aan windowdressing te doen en het bestaande tekort op de gebruikelijke manier
onbestaand te verklaren. Het verschuiven van vervaldagen, het
herzien van dollarpariteiten of van rentevoeten biedt speelruimte
genoeg om een regering overeind te houden die bij gebrek aan gewicht toch al zo moeilijk valt.
Zoveel is zeker: van het grote doel dat deze regering zich heette
te stellen, blijft weinig over. Er is dan ook niemand meer die dit
grote doel inroept om het voortbestaan van de regering te verdedigen.
De bestaansredenen die ingeroepen worden zijn lamentabel.
Het EG-voorzitterschap bijvoorbeeld, dat duurt tot einde juni: een
termijn die de regering buiten schot houdt tot diep in het najaar.
Degenen die dit motief inroepen, achten het protokol belangrijker
dan het beleid.
De dooddoener die men dagelijks in de regeringsgezinde pers
kan lezen is, dat er voor de huidige ploeg geen alternatief zou
bestaan. Baarlijke nonsens! Dat er altijd een alternatief bestaat,
behoort tot het wezen zelf van ons politiek bestel. Dit te negeren
betekent dat men de regerende regering, bij gebrek aan een brevet van onfeilbaarheid, een brevet van eeuwigdurendheid
toekent.
Vooral de Vlamingen moeten beseffen, wat de eeuwigdurendheid van Martens-VI betekent. Ze betekent het ongehoord aanslepen van de vernederende zaak Happart. Ze betekent de blijvende
scheeftrekking bij de besparingen, zoals inzake onderwijs zopas
is gebleken. Ze betekent de bestendiging van het struktureel
monster dat België vandaag is, met als permanent gevolg de miljardenverhuis naar het zuiden.
Is dat niet genoeg?
tvo.
tri

Voor de media én de enkeling

Waarborgen eisen
Zaterdag verrichtte de gerechtelijke politie een
reeks huiszoekingen bij journalisten en op het
Gentse redaktielokaal van ,,De Morgen". Officieel
heet het dat de wetsdienaren zochten naar een dokument.
ORZAAK was de publikatie in
deze krant van een voor de inrichters van het ECC-tennistornooi bezwarend dokument, waaruit zou blijken dat er belastingsfraude
in het spel is. Iemand uit de „inner
circle" van de belastingsadministratie had dus een ophefmakende kopie
doorgespeeld aan „De Morgen". Wat
niet mag, gezien alle staatsambtenaren moet zwijgen. Zelfs wanneer zij
merken dat er gefoefeld wordt.

O

Er gaat echter geen week voorbij of
één of ander medium pakt uit met de
publikatie van een vertrouwelijk dokument, dat geheel of gedeeltelijk opheldering brengt nopens een stinkend zaakje. Zulke papieren belanden vaak anoniem in een redaktiebus
en wanneer de tipgever gekend is,
verbindt de betrokken redaktie zich
ertoe zijn of haar naam nooit te zullen
verklappen; de recente HUMOuitzondering niet te na gesproken...
Ook dit weekblad maakte herhaaldelijk dankbaar gebruik van de zg.

„gunstige
wind".
Onze
voortdurende artikelenreeks over het Belgische Wapengate is gestart, nadat
wij vertrouwelijke informatie ontvingen van iemand die om en rond de
Zeebrugse haven werkt. Deze publikatie had een sneeuwbaleffekt: zowat de hele nationale en internationale mediawereld, evenals de politieke autoriteiten gingen verder op
zoek.
Samen met VU-voorzitter Jaak Gabriels betreuren wij het buitensporige
optreden van het gerecht. Ook al omdat onze redaktie in het verleden zélf
ooit slachtoffer was van deze taktiek:
twintig jaar geleden immers werd
door de gerechtelijke overheid een
huiszoeking verricht met de hoop de
memorabele Zwartberg-foto te vinden. Vruchteloos.
Belangrijk is echter dat er de stellige belofte van diverse politieke families is, om eindelijk de geheimhouding van de bronnen van de journalist
wettelijk te gaan regelen. Bovendien

herneemt de VU het wetsvoorstelAnciaux inzake de spreekplicht van
de ambtenaren. Hef lijdt trouwens
geen twijfel dat de gerechtelijke aktie
er tevens op gericht was mogelijke
tipgevers in de toekomst af te schrikken.
Toch durven wij eraan toevoegen
dat het evenzeer tijd wordt dat er in
een volwassen demokratie, naast
waarborgen voor de journalist ook
waarborgen moeten zijn die de enkeling beschermen tegen te grote opdringerigheid van de media.
(pvdd)

Nieuwe feiten...
Willy Kuijpers reisde
naar Denemarken en een
WIJ-journalist naar Zweden, op zoek naar nóg
meer inlichtingen over
het Belgisch „Wapengate".
Zij kwamen terug met
nieuw en ekstra-t)ewijsmateriaal.
(Lees biz. 2, 3, 4 en 5)

H^t
Het Belgisch

„Wapengate"

Sigvard Falkenland, chef van de Zweedse
doeane-onderzoeksdienst:

„PRB was betrokken
bij wapenhandei!"

WIJ-dossier
samenstelling: pvdd
eindredaktie: mvl

STOCKHOLM (Zweden). — In onze vorige uitgave
publiceerden wij een kort vraaggesprek met Hans
Johnsson, een Zweedse doeane-officier die meehielp aan de samenstelling van een lijvig en ophefmakend rapport. Deze man beweerde dat ook Belgische firma's betrokken waren bij de wapenleveringen aan Iran.
Eén van de hoofdverdachten — de Poudreries
Réunies de Belgique (PRB) — ontkende deze beschuldigingen. Wij zochten en vonden een kroongetuige in Stockholm.
IGVARD FALKENLAND is
een rijzige vijftiger. Hij ontvangt ons in zijn prachtig
buro op de tweede verdieping van
het hoofdtolhuis, in nummer 38
van Skappsbron. Van daaruit
heeft hij een mooi zicht op de
aanlegplaats van lukseboten die
de veerdienst tussen Zweden en
Finland verzorgen. De statige
„Baltic Star" maakt zich klaar om
het ijzige water te trotseren.
Falkenland is de baas van de
onderzoeksdienst van de Zweedse doeane. Tevens eindverant-
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woordelijke voor de opmaak van
het dikke rapport dat zijn diensten
onlangs samenstelden inzake de
levering van munitie door een
Zweedse firma aan het oorlogvoerende Iran.

Inbreuk op
Zweedse wet
Falkenland heeft iets dat op
Brits flegma lijkt; hij praat behoedzaam, afgemeten en doordacht. Belangrijk is ook wat hij
tussen de lijnen laat verstaan. Zo

Oostenrijk is geen zee-Iand,..

Hoe liet begon
De aanzet tot het Zweedse doeane-ondmzóek
was — zmt$ hoofdinspekfeur Falkenland in ons
gesprek zegt — een „pietluttig" feitje. Eigenlijk
niks om over te praten.
ET begofi in <Je herfst
van '84- Tj|<leftS eer»
routjne-kontrol© van
<je Westduitóe doeane W9fden
• twee treinwagons met m«nltle-poeöer Ojrwterzocht. 8estemmlnö van deze vracht
heette Oostenrijk te zijn,
Opvatler^d w?^ dat
treinwagoos plofö naar Hm\burg voeren, waar <ie lading
werd (wergetaden oj> een
schip met bestemming Syrjë.
Op dat ogenWik begonnen de
Westdüits© doeane-sutonteiten zfCh vragen te stellen. Zij
stopten dit transport en venwittigden de Zweedse doeane.
Deze onderzocht het poeder

H

Huïszoekingen
Daarbij werd vastgesteld
dat dit poeder reeds klaas^emaakr was voor zeetransport;
dittóeelcuit de toevoegir^g van
de noodzaltetliKe tioeveeJheid
water. Wat w&t vreemd was,
i^rmüs Oostsrtrijk geen tand
is dat aan de tee grenst.
De vraag rees düs waarom
het poeder loctt reeds klaargemaakt was voor transport over
zee? Op dat ogenbtik Kwam
bet onderzoek pas goed op
gang. De Zweedse doeane
vermoedde dal de producent
en leverancier van dtt poeder,

het giganüsohe bedrijf Bofor$>
zJch schuldig had gemaakt
aan internationale munitfe*
smokkel
Er volgden meteen een
reeks huiszoekingen &i) 6ofors, mét de Inbeslagname
van nogal wat Uftvoerdokumenten. Tijdens dit onderzoek
kwam de doeane ook op bel
spoor van Karl-Ertk Schitiitz,
waarop prompt een huiszoeking volfde In diens kantoor te
Malmö. DaarPil werden papieren gevonden betreffende het
transport naar Iran, vla een
tussenstop In een Europees
lfi«d
Sohmitz wordt nu in Zweden
offieieei verdacht van amok«
kei. Hij is é^n van de belangrijkste getuigen in het proces
dat vermoödelljk in april of mei
over deze afaire zal qevoerd
worden

S#fK*««'f»««SftlS^A«ft«*».'« «WKOW^^N-W/Jw ^^
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Sigvard Falkenland ontving ons in zijn buro op de tweede verdieping
van het statige huis waarin de hoofdirektie van de Zweedse doeane
gehuisvest is, de ,,Generaltullstyrelsen". Daar werd ook de laatste
hand gelegd aan het doeaneverslag waaruit de Belgische konnektie
blijkt.

vertelt Falkenland dat hij tijdens
het afgelopen jaar meermaals te
gast was in Brussel, o.m. bij zijn
Belgische kollege Jonnard...
WIJ: Wat kunt U kwijt over
het ophefmakende Zweedse
doeaneverslag?
S. Falkenland: „In Zweden is
sinds twee jaar een doeane-onderzoek aan de gang over de
transfert van munitie en „geweerpoeder" naar landen waarheen
normaal geen dergelijke goederen worden geëksporteerd."
WIJ: U hebt het over „Nobel
Chemie", een dochterafdeling
van de Zweedse munitie-reus
„Bofors"?
S. Falkenland: „Ja.
Omtrent ons rapport is de voorbije maanden ontzettend veel te
doen geweest, niet alleen in
Zweedse publikaties. Het is trouwens een zeer lijvig dokument
geworden van veel meer dan
1000 bladzijden."
WIJ: Dit onderzoek is afgesloten. Wat zal er nu gebeuren?
S. Falkenland: ,,Ons onderzoek IS inderdaad beëindigd.
Zeer binnenkort wordt het hele
bundel overgemaakt aan de
openbare aanklager.
Natuurlijk zijn er in dit verband
kontakten geweest tussen ons
onderzoeksteam en de doeanediensten van andere landen.

Onze opdracht bestond er echter
in na te gaan of er inbreuken zijn
geweest op de Zweedse in- en
uitvoerwetten. Onze taak beperkte zich bijgevolg tot het informeren van het openbaar ministerie
over wat er werkelijk gebeurd is."
WIJ: Verklaar U nader...
S. Falkenland: ,,Wij hebben
vastgesteld dat er aanzienlijke
munitieleveringen vanuit Zweden
naar bepaalde landen werden uitgevoerd, na aflevering van een
eksportvergunning. Er werden
dus licenties gegeven voor het
transport vanuit Zweden naar de
landen A, B en C. Zeer veel van
deze leveringen werden echter
niet ,,gebruikt" (,,used") in deze
landen, maar van daaruit doorvervoerd naar de landen X, Y en
Z; landen voor dewelke echter
een strikt verbod geldt inzake de
levering van wapens en munitie.
Dat was het belangrijkste opzet
van ons onderzoek. Wij hebben
gespeurd naar elementen die
deze doorvoer kunnen bewijzen.
En daarin zijn we gelukt.
Bovendien hebben wij geprobeerd uit te vissen wie verantwoordelijk was voor de transporten. Wij beschikken over bewijzen waaruit blijkt dat dit handeltje
is gebeurd dankzij de hulp van
een tussenpersoon, ergens in Europa. "

Smokkel

S. Falkenland: „Wij zijn niet
echt grondig gaan uitpluizen wat
er precies in België of Nederland
allemaal gebeurd is.
Wij hebben echter gekonstateerd dat voornoemde Belgische
en Nederlandse firma's eveneens
heel goed wisten welke de echte
eindbestemming was! Alhoewel
het eigenlijk niet onze taak was
dit te onderzoeken. Wij merkten
evenwel dat er sommige leveringen van deze bedrijven in verband konden geplaatst worden
met de transporten vanuit Zweden.

WIJ: Voor U is de zaak rond ?
S. Falkenland: ,,Eigenlijk wel.
Binnen enkele dagen wordt dit
dossier overgemaakt aan de aanklager, die reeds heel erg goed
van de hele affaire op de hoogte
is.
Hij moet beslissen of er een
proces van komt. Voor zover ik
daarover iets kan zeggen, ben ik
ervan overtuigd dat dit ook effektief zal gebeuren."
WIJ: Wat Is er eigenlijk gebeurd dat niet mag volgens de
Zweedse wetgeving?
Niet dat er transporten vanuit
S. Falkenland: „De wet zegt Zweden naar België en van daardatje voor de uitvoer van wapens uit opnieuw naar andere landen
en munitie vanuit Zweden een zouden plaats gegrepen hebben.
licentie nodig hebt; licentie die Maar wel dat een deel van de
moet goedgekeurd worden door levering van munitie aan land X
met alleen afkomstig is vanuit
de regering.
De truuk was in feite zeer een- Zweden, maar ook vanuit België
voudig. Vanuit Zweden werden er en Nederland."
wapens en munitie uitgevoerd
WIJ: De tussenpersoon, de
naar andere landen in West-Euro- handelaar, was steeds dezelfpa, wat geen enkel probleem gaf. de?
Tot op het ogenblik dat er verdenS. Falkenland: ,,...(zucht)"
kingen rezen omtrent het feit dat
WIJ: Ik gok op Karl-Erik
het betrokken Zweedse bedrijf
Schmltz?
wel degelijk op de hoogte was
S. Falkenland: „...(lacht). U
van de werkelijke eindbestemming. Dit bedrijf heeft dus niet de hebt deze naam genoemd. Het is
waarheid verteld aan de autoritei- voor mij erg moeilijk in te gaan op
ten, die de eksportlicentie moes- details.
Maar deze man heeft zélf een
ten toestaan.
Dit staat noch min noch meer reeks verklaringen afgelegd tegelijk met het smokkelen van goe- genover Zweedse dagbladen Uw
deren uit Zweden. Op dat ogen- kollega's kunnen U in dit verband
blik was het onze taak een onder- helpen."
zoek te starten."
WIJ: Schmltz bevestigt, saWIJ: Maar hoe was het moge- men met U, dat PRB goederen
lijk dat deze wapens en munitie gefabriceerd heeft die via zijn
dan vanuit de door U genoemde bemiddeling in Bandar Abass
landen A, B en C naar de landen (Iran) geleverd werden...
S. Falkenland: ,,Hij heeft veel
X, Y en Z werden getransporgezegd. Ook wij beschikken over
teerd?
S. Falkenland: ,,Dit is inder- nogal wat inlichtingen m.b.t. zijn
daad een mysterieuze kwestie. Ik handeltje."
ben er niet zeker van dat de
WIJ: U bent ervan overtuigd
regeringen van de landen A,B of dat PRB heel goed wist dat Iran
C op de hoogte waren van deze het echte land van bestemming
handel. Ik vermoed dat er tussen- was?
personen bestonden die dit gearS. Falkenland: ,,Laat mij het
rangeerd hebben op de één of zo stellen. Er was een bestelling
andere manier..."
voor het kopen van een zekere
WIJ: Maar wat heeft België te hoeveelheid munitie; een belangmaken met deze ogenschijnlijk rijk deel daarvan is naar een
Zweedse aangelegenheid?
Zweedse firma gegaan. Deze firS. Falkenland: ,,Het is nogal ma heeft veel van de bestelde
ingewikkeld om het hele raderwerk van deze zaak uiteen te
zetten. Maar één ding is zeker:
het was niet uitsluitend een
Zweedse firma die aldus gehandeld heeft.
Er waren ook Nederlandse en
Belgische bedrijven bij betrokken..."

De Zweedse aanpak...

Fundamenteel anders
Opvallend in dit hele verhaal is toch wel het
verschil tussen Zweden en België wat betreft de
aanpak van zo'n (eksplosief) dossier. Zowel door
de doeane als door de politiek verantwoordelijken.
OOREERST treft de
snelheid van optreden
door de Zweedse doeane. De eerste aanwijzing (de
twee treinwagons met „voor
zeetransport behandelde"munitie) werd meteen grondig onderzocht.

V

Bijna onmlddellijl< daarna
kreeg een speciale doeanekommissie de opdracht een
onderzoek in te stellen. Huiszoekingen bij potentiële me-

goederen ook geproduceerd én
verkocht. Andere delen van dezelfde bestelling werden in andere Westeuropese landen geplaatst.
Wanneer de Zweedse levering
uiteindelijk terechtkwam in land
X, die de bestelling geplaatst had,
dan is het toch makkelijk om te
raden wat er gebeurde met de
andere leveringen die onderdeel
waren van dezelfde bestelling!?"

Belgische doeane
niet gehaast
WIJ: Beschikt U over inlichtingen over de wijze waarop
deze in België geproduceerde
goederen het land hebben verlaten?
S. Falkenland:,,Dat behoorde
niet tot onze opdracht. De Zweedse doeane-diensten, en meer
specifiek de onderzoeks-afdeling,
hebben geprobeerd uit te zoeken
wat er gebeurd is met de uitvoer
van Zweedse munitie. Er is overigens nog een ander onderzoek
bezig omtrent de uitvoer van wapens.
Tijdens ons onderzoek hebben
wij konnekties vastgesteld tussen

PRB was erbij
WIJ: U bedoelt Muiden Chemie en PRB?
S. Falkenland: ,,Ja. ook PRB
was bij dit handeltje betrokken.
WIJ geloven dat ook deze firma's soortgelijke goederen verkocht hebben met uiteindelijk dezelfde bestemming als deze
waarvoor de Zweedse firma gewerkt heeft. Wij beschikken daaromtrent over de nodige informatie."
WIJ: U bevestigt dus wat uw
medewerker Hans Johnsson
heeft gezegd aan ons blad?
S. Falkenland: ,,Samen met
hem kan ik stellen dat er een
soort van samenwerking bestond
tussen een Zweedse firma en andere firma's, waaronder PRB. En
de Zweedse firma heeft munitie
gleverd aan Iran. Zodus..."
WIJ: De in België toegepast
truuk was dus eigenlijk dezelfde als deze in Zweden?

Wie weet wat er de jongste jaren in gesloten kontainers allemaal vanuit
België werd getransporteerd ? En waarheen ?
(foto. Geert de Soete)

deplichtigen bleven evenmin
uit.

Openheid
Eveneens merkwaardig is
de openheid. Op geregelde
tijdstippen licht de doeane de
publieke opinie in over de
stand van zaken. Telefonische
vragen (zie WIJ van vorige
week) en een persoonlijk
vraaggesprek worden niet geweigerd.

de Zweedse zaak en sommige
bedrijven in andere Europese landen, waaronder België. Hoe deze
konnekties heel precies in elkaar
staken is moeilijk om nu uit te
doeken te doen. Het is aan de
openbare aanklager om te bepalen wat met dit rapport dient te
gebeuren. Daarom ben ik in het
huidige stadium voorzichtig veel
details te onthullen. Eenmaal het
een rechtszaak wordt kan ik U
daaromtrent meer vertellen.
Dit neemt niet weg dat het onomstotelijk bewezen is dat er nadrukkelijke verbanden bestaan
tussen de Zweedse en de Belgische kwestie."
WIJ: Wij vermoeden dat de
havens van Zeebrugge en/of
Antwerpen een belangrijke rol
hebben gespeeld. Kunt U dit
bevestigen?
S. Falkenland:,,Ik kan slechts
dit zeggen. Gedurende ons onderzoek hebben wij gezien dat er
een aantal vreemde schepen gebruikt werden voor het vervoer
van muniitie en geweerpoeder.
Sommigen daarvan kunnen gelokalizeerd worden in België.
Ik kan mij niet herinneren of het
nu om Zeebrugge en/of Antwerpen ging; het betrof immers een
hele reeks schepen van verschillende nationaliteit. Het belangrijkste lijkt mij niet of het nu deze of
een andere haven betrof, dan wel
dat bepaalde schepen voor dit
transport gebruikt werden. Uw
weekblad heeft in dit verband
overigens een merkwaardig lijstje
gepubliceerd..."
WIJ: Hebt U fraude met dokumenten vastgesteld?
S. Falkenland: ,,Op één uitzondering na hebben wij geen
frauduleus ingevulde papieren
ontdekt. Alhoewel munitie en geweerpoeder op diverse manieren
kunnen omschreven worden, net
zoals deze produkten voor verschillende doeleinden kunnen
aangewend worden."
WIJ: De Belgische doeane is
in het bezit van uw rapport?
S. Falkenland: „Wij bezorgden onze Belgische kollege 's een
aantal inlichtingen, maar met het
hele verslag. Maar toch wel die
informatie die onmiddellijk verband houdt met de Belgische betrokkenheid."
WIJ: Herinnert U zich wanneer U deze inlichtingen aan uw
Belgische kollega's hebt overgemaakt?
S. Falkenland: ,,Hoe bedoelt
U?"

En in het Zweedse parlement is een onderzoekskommissie bezig met het onderzoek naar de politieke verantwoordelijkheid. Als eerste
wordt de minister van eksport
aan de tand gevoeld.
Om zo'n parlementair onderzoek op te starten is overigens niet het fiat van een
meerderheid van de parlementsleden vereist. Het volstaat dat één lid van een bestaande parlementskommissie — die steevast belast
wordt met het onderzoek naar
mogelijke schandalen en samengesteld is uit leden van
alle politieke frakties — daarop aandringt.

WIJ: Hebt U deze informatie
amper enkele weken geleden,
dan wel sinds geruime tijd bezorgd?
S. Falkenland: ,,Het was in de
loop van vorig jaar."
WIJ: Heeft de Belgische doeane tot dat ogenblik gewacht
vooraleer de zaak te gaan onderzoeken?
S. Falkenland: „Ik heb niet de
indruk dat zij er veel vroeger aan
begonnen zijn.
Ik vermoed trouwens dat,
wannneer U verdergaat met uw
zoektocht, er nog veel meer te
vinden is. Meer dan U aanvankelijk had gedacht of verhoopt...
Indien U zou gaan snuisteren in
de papieren van het betrokken
bedrijf, dan zult U vast en zeker
interessante gegevens vinden.
Deze ervaring hebben wij althans.
Wij zijn begonnen met een zeer
pietluttige aanwijzing, eigenlijk
niks om over te praten. Maar dan
zijn wij echt aan het zoeken gegaan. En de ware toedracht nam
steeds meer en meer toe."

Eksplosieve
dossiers
WIJ: Hoe reageert de Zweedse regering op deze affaire?
S. Falkenland: „De verantwoordelijke minister heeft in een
eerste stadium verklaard dat de
Zweedse wetten en reglementeringen moeten gerespekteerd
worden. Hij heeft het onderzoek
bevorderd. Het lijdt ook geen twijfel dat hij gekant is tegen deze
vorm van handelvoeren."
WIJ: Bent U persoonlijk niet
bevreesd? Ik hoef U maar de
herinneren aan de vreemde
dood van Carl Algernon, die
schijnbaar té veel wist over de
levering van wapens...
S. Falkenland: „Heb ik redenen om bang te zijn?"
WIJ: U staat aan de andere
zijde dan zij die veel geld verdienen met deze handel...
S. Falkenland: „Daf is juist.
Maar dan moeten allen die met dit
dossier bezig geweest zijn, bcig
worden. Zij weten doorgaans veel
meer dan ikzelf.
Bovendien moet ik U er op
wijzen dat deze zaak niet de enige IS die erg gevoelig ligt. Mijn
diensten zijn bezig met nog veel
eksplosiever dossiers.
Het behoort tot onze job."
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Het Belgisch „Wapengate"
Peter Kadhammar van „Expressen"

„De eindbestemming
was geleend..."
STOCKHOLM (Zweden). — De liberale Zweedse
avondkrant,,Expressen" volgt sinds geruime tijd het
eksplosieve dossier van de wapensmokkel vanuit
Zweden naar Iran. Ster-reporter Peter Kadhammar
presteerde het zelfs om tweemaal een interview te
hebben met de belangrijkste Zweedse trafikant, KarlErik Schmitz.
Deze ,,handelaar" had het o.m. over België...

P

ETER

KADHAMMAR

woont op de derde verdieping van een klein en stijlvol appartementje in het zuidelijk
deel van de hoofdstad. Met het
verzoek je schoenen uit te trekken; de parket-vloer geurt naar
hout uit het Hoge Noorden. Verder veel boeken, kranteknipsels
en vellen papier: het klassieke
meubilair van een journalist.
Vanachter zijn smalle brilletje
kijkt Kadhammar doordringend
naar zijn interviewer. Hij zit voor
één in de andere stoel.
WIJ: Tijdens het Zweedse
doeane-onderzoek dook plots
de naam van Karl-Erik Schmitz
op?

Bofors verkocht munitie aan
Joegoslavië. Joegoslavië verkocht dit aan Schmitz. En
Schmitz verkocht het spul aan
Iran. De eerste levering betrof
200 ton. Schmitz bevestigt trouwens dat Bofors heel goed wist
dat deze munitie uiteindelijk bestemd was voor Iran.

E
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Ik ontdekte echter ook het bestaan van een geheim genootschap EASSP, waarin onderling
akkoordjes gemaakt worden over
de verdeling van de bestellingen,
over de prijzen, over het leveren
van produkten aan allerlei duistere bestemmingen, en wat al
meer.
Feit is dat Bofors, PRB en Muiden Chemie lid zijn van dit mysterieuze EASSP-kliekje. En dat
men biezonder geprikkeld reageert indien daaromtrent vragen
worden gesteld..."

Enkele maanden na de afsluiting van dit kontrakt startte het
Zweedse
doeane-onderzoek.
Waardoor Bofors bang werd en
P. Kadhammar: ,,Precies. Er
volgde meteen een huiszoeking, een subkontrakt afsloot met Inluiin het l<antoor van deze man. den Chemie en PRB, die de beDaarbij werden heel wat papieren stelling moesten afwerken. Aldus
raakte België betrokken bij deze
betreffende Iran gevonden.
zaak."
Schmitz wordt nu verdacht van
WIJ: Enkele dagen geleden
hulp bij de smokkel van munitie."
praatte U andermaal met
Schmitz?

Bofors werd bang

WIJ: U hebt Schmitz geïnterviewd?
P. Kadhammar: ,,ln november
'85 had ik een eerste gesprek met
hem. Toen verklaarde Schmitz
dat hij in Joegoslavië was geweest om het eerste transport te
arrangeren tussen het Zweedse
Bofors en Iran.

P. Kadhammar: „Daarin zei hij
dat PRB en truiden Chemie samen 1700 ton geweerpoeder produceerden voor Iran. Deze vracht
werd vooral vervoerd door Deense schepen.
Deze schepen zijn meer dan
waarschijnlijk vertrokken vanuit
Zeebrugge en/of Antwerpen."

Twee jachtgeweren
N daar stond hij dan, Tlndemans, op de tribune
van de Senaat. Proper,
de handen gewassen In onschuld. Om te herhalen dat, bij
zijn weten, er slechts vergunning Is afgeleverd voor de uitvoer van twee jachtgeweren
naar Iran.
Waarschijnlijk heeft hij nog
gelijk ook. Het kan best wezen
dat de officiële weg slechts bewandeld werd met twee geweren. Wie zich tevreden stelt met
het ambtelijk antwoord van formele formulieren, wie niet gebeten wordt door de gewetensvraag omtrent het eigen aandeel of het aandeel van het
eigen land, kan met een stalen
gezicht beweren: bekijk mijn
handen, er kleeft geen smet
aan.
"WIr haben es nicht gewusst,, is van alle tijden en van
alle talen. En zelfs dét kan opgaan: je kan niet gehouden
worden, altijd en overal alles te
weten. Je bent echter wél gehouden, en zeker als minister
van Buitenlandse Betrekkingen
ben je wél gehouden om te
willen weten.
Een Zweeds bedrijf heeft oorlogsmateriaal geleverd aan
Iran 7 De zweedse justitie treedt
op; het zweeds bedrijf krijgt
huiszoeking. Een Nederlands

WIJ: Welke landen fungeerden als tussen-schakels?
P. Kadhammar: „Italië en Joegoslavië. Alhoewel Italië vroegtijdig ingreep, terwijl Joegoslavië
bleef doorgaan. Voor Joegoslavië
bestaat er immers geen embargo."
WIJ: Eén en ander sterkt het
vermoeden dat zoiets als een
Internationaal kartel van munitie- en wapenproducenten bestaat?
P. Kadhammar: „SAFEXis de
offciëie internationale organisatie
van munitie-fabrikanten.

bedrijf heeft oorlogsmateriaal
geleverd aan Iran? De nederlandse justitie treedt op; het
nederlands bedrijf krijgt huiszoeking.
Een Belgisch bedrijf heeft
oorlogsmateriaal geleverd aan
Iran ? De belgische justitie heeft
bijkbaar andere katten te geselen, de belgische justitie heeft
andere huiszoekingen te verrichten. De belgische minister
van Buitenlandse Betrekkingen
duikt in zijn muf dossier en
zwaait triomfantelijk met een
vergunning: slechts twee jachtgeweren.
Niet alleen het hele land, ook
de hele wereld weet ondertussen dat België de draaischijf en
de doorgang is voor alle Irangates. De Irangate van het Witte
Huis en die van de wapenbaron-

nen: op de een of andere wijze
hadden zij een Zeebrugse, een
Antwerpse, een Zaventemse of
desnoods een RIjsselse poot bij
ons thuis.
Twee jachtgeweren, zegt Tindemans, van de rest weet Ik
niets. Drieduizend antitankraketten getransiteerd langs Zaventem, vijfhonderd duizend kilogram springstof in België vervaardigd en naar Iran verscheept? Twee jachtgeweren,
van de rest weet Ik niets. Een
dossier van de zweedse doeane
twee en half maand geleden
overgemaakt aan België? Twee
jachtgeweren en daarmee basta.
Toegewezen: de krultbaronnen en kanonnentrafikanten
hebben veel koorden op hun
boog. Uitvoer naar fiktieve bestemmingen. Verandering van
reisroute of zelfs van reder onderweg. Aangifte van onderdelen voor machines in plaats van
machinegeweren.
De beste bondgenoten voor
de wapenmaffia zijn bewindslieden die niet willen weten. Die
nieuwsgierigheid verfoeiiijker
vinden dan wapenhandel. En
die geen last hebben met wat
ginderachter gebeurd, voor zover de toegevoegde waarde
maar hier blijft.

En op de plaats van de moord en bij de sobere g afsteen van Olof
Palme leggen burgers nog dagelijks bloemen neer. Zaterdag is het
precies een jaar geleden dat hij werd neergeknald.

Eén jaar
na de moord op Palme

Even in
Stociclioim
Niet alle Zweden zijn blond. Maar toch velen. Ook
de helblauwe ogen zijn er nog steeds in trek, net
zoals de sportieve en modieuze kledij.
En alhoewel zij samen niet eens de helft van het
aantal Nederlandstaligen tellen, zijn zij erg fier Zweden te zijn en te blijven.
ET tiental Zweden waarmee wij tijdens ons blitzbezoek gepraat hebben,
onderstreepte steeds weer dat
hun land onafhankelijk en vrij is.
Ook geen NAVO-partner, ,,en dus
geen kernraketten", lacht de taxichauffeur.

Gedisciplineerd
Misschien houdt deze zelfstandigheidsdrang ook verband met
hun nogal onderkoelde afstandelijkheid. Vriendelijk en beleefd,
zonder veel franjes of ontboezemingen.

Het vroor lichtjes toen de Sabena-Boeing-737 de Arlanda-landingsbaan kuste, op 40 km van
de Zweedse hoofdstad, midden
de eeuwig groene (en zingende?)
bossen. Alles is bedekt met een
ongevlekte vacht van sneeuw,
maar de straten én voetpaden
zijn keurig geruimd. Overal staan
er bakken vol ,,sand" om de overblijvende ijsplekken te ont-gladden.
Stockholm is omgeven en
wordt doorkruist door water. Proper water, net zoals het hele
stadsbeeld. Het autoverkeer —

MTi
Willy Kuijpers sprak met
Deense scheepslui

Nieuwe feiten!
Terwijl onze WU-kollega op speurtocht naar
Stockholm was, trok Europarlementslid Wilfy Kuijpers naar Kopenhagen.
Daar had hij een verhelderend gesprek met
Hendrik Berlau, de voorzitter van de Deense
scheepslieden.

Het statige gebouw van de Zweedse Rijksdag in Stockholm. Leden van alle politieke frakties hebben zitting
in de parlementaire onderzoekskommissie die de Zweedse „Irangate" onderzoekt. De eerste die gehoord
wordt is de minister van export.

Op initiatief van de VU

Onderzoekskommissie
in Europees Pariement
De beide VU-Europarlementsleden Willy Kuijpers
en Jaak Vandemeulebroucke slaagden er vorige
week in de nodige handtekeningen te verzamelen
om de oprichting van een Europese parlementaire
onderzoekskommissie inzake de wapenhandel mogelijk te maken.

T

OEN de twee VU-gekozenen eraan begonnen zegden sommige „ernstige"
kollega's dat dit „onbegonnen
werk" was. ,,Je zult er nooit in
slagen 130 handtekeningen (d.i.
één vierde van de EP-leden) bijeen te krijgen. Want wie wil daar
zijn handen aan vuil maken ?!",
aldus de zg. realpolitiekers.

vooral samengesteld uit voertuigen van de merken Volvo en
Saab — verloopt gedisciplineerd
doorheen de lineaire straten. Veel
lanen — die een weinig botanische aanblik bieden en geflankeerd worden door rijzig-koude
gebouwen — zijn autovrij. Wat
het winkelen overdag vergemakkelijkt, maar doods verlaten aanvoelt na sluitingstijd. Het aantal
winkelgalerijen is er groot.

En toch! Met Vlaamse koppigheid, veel overredingskracht en
uren geloop, gingen uiteindelijk
132 van de 320 aanwezige parlementsleden akkoord met de oprichting van een onderzoekskommissie.
De Portugezen hadden nochtans schrik voor hun industrie, de
Britse konservatieven weigerden

den en dit heeft het overigens erg
stabiele land en zijn bewoners
diep geschokt. Tot op heden worden er dagelijks bloemen neergelegd op de plaats van de misdaad
in de straat die nu naar de vermoorde is genoemd en op enkele
meter van de bios waaruit hij die
laatste avond van februari '86
kwam gewandeld. In dat jaar gebeurden in heel het land amper
26 moorden; 25 daarvan werden
opgehelderd en eentje niet...
Het ,,T"-symbool duidt op een
Dat Stockholm geen uitzondetoegang tot de metro, en roept de ring vormt in deze wereld van
herinnering op aan inspekteur Al- geweld wordt ook geïllustreerd
gernon die op hoogst vreemde door de bakjes aan de appartewijze onder een aanrijdend snel- menten. Zelfs indien je het huistreintje terechtkwam. Net zoals nummer kent van iemand kom je
bij de moord op premier Olof niet zomaar in de hall binnen,
Palme — zaterdag precies één tenzij je de geheime nummerkojaar geleden — staat men nog de kent en intekt. Toch merk je
geen stap verder in het onder- weinig politie-agenten die de
zoek naar de moordenaar(s). In Zweden begeleiden bij hun aanbeide gevallen wordt niettemin kopen.
rekening gehouden met de mogeDat de Zweden een hoge lelijkheid dat het om een vergelding
zou gaan. Algernon wist echt te vensstandaard genieten, wordt
veel over de wapensmokkel en duidelijk bij het omrekenen van
Palme wou net ingrijpen tegen de de prijzen van hun konsumptiegoederen in onze munt. Zelfs een
leveringen aan Iran.
koffie betaal je er al vlug 80 fr. en
overnachten is evenmin een
goedkope aangelegenheid.
Niettemin hoop ik er binnenkort
De fatale aanslag op Palme nog eens te landen. Voor iets
heeft Zweden heel erg beroerd meer dan 24 uur en met zicht op
Het was ruim drie eeuwen gele- een trektocht naar de ongerepte
den dat er in dit land nog een streken ten noorden van de
staatsman was vermoord gewor- hoofdstad

Bloemen

omwille van Tatcher, Le Pen en
zijn groep verdedigden natuurlijk
de „force de frappe", daarin bijgetreden door de Franse socialisten (!) en gaullisten. SImonne
Veil, de Franse ex-voorzitster van
het Parlement, wees het VU-verzoek hautain en beledigend af;
„Haar man zit in de wapentrafiek", fluisterde een liberale partijgenoot.
Een tijdlang leek het erop dat
Kuijpers en Vandemeulebroucke het niet zouden halen. De
EVA-VU-ambtenaren Bart Staes
en Herman Verheirstraeten hielden de lijsten bij, maakten vertalingen en seinden „waar er nieuwe prooien konden gevonden
worden."
Sommigen trokken
zelfs hun handtekening terug,
zoals de SP-er Marijke Van Hemeldonck I Zij wilde dit parlementaire werk voorbehouden aan
haar socialistische fraktie... Maar
ondertussen hadden de meeste
Britse Labour-leden en Griekse
socialisten getekend. Net zoals
nogal wat liberalen, waaronder
Kerel de Gucht.

Géén CVP-er!
En de kristen-demokraten ?
Geen enkele CVP-er plaatste uiteindelijk zijn handtekening I PSCvoorzitter Gerard Deprez deed
dit wel. De Groenen volgden,
evenals Ulburghs en twee
Vlaamse socialisten. In totaal
steunden 7 van de 13 Vlamingen
en 4 van de 11 Walen het verzoek.
Toen de Ierse „Fianna Fail"leden, nog opgewonden wegens
hun verkiezingssukses, ermee instemden, was de bult binnen.
Twee handtekeningen meer dan
strikt vereist.
Er liep donderdagavond een
merkwaardige en broze vredeslijn doorheen de meeste partijen
in het Europese halfrond: enkele
kristen-demokraten, naast Italiaanse kommunisten, socialisten
van verschillende landen, federalisten, ekologisten, onafhankelijken, radikalen en liberalen eisen
opheldering...
Kuijpers en Vandemeulebroucke verdienen een (nieuwe) pluim
voor hun onverdroten inzet.
Dankzij hen kan het onverkwikkelijke dossier van de wapentrafiek
nu eens eindelijk internationaal
en grondig onderzocht worden.

IT d© atóüs verzamelde
tnformatie worcfi voor
Kutjpsrs heel wat duidelijk. De „jUoy<fe Shipping
iné&x" le^rt dat er per week
zowat 18.000 v^rschlliende off ictóel vastgsïegda va^rtbewe^
gmgsfi pJaat9ViRd#n, 3 tot $ %
q^ar bovenop la échter „wikte
mart". Miemand weet waarheen dm^ scheer» vaarden^
waar za tjali Keten of welke
naamvemrjdering ze ORCter-

U

Kapersnesten

What's in a name?
Verandering van naam Is
schering en Insl^, De Deense^
cargo „Moceoe" veranderd^
in „Solar" , kort daarop '^
,A^m" en vervolgens
„Mo&ti", '^ieton^t h&m
voor hm iranspon naar N
Mldden-Oo$ten; ^hepan diö'f
op Israël varen mogen gees "
Arabische liavens aandoe '
Sen borstel verf en een \mM
naam bieden in voarkeme
g&4a\ de epkjssing.
OpmerkelIjK te dat een aantal van die v^rUtigen de voi»*^
bi|e jaren te gast waren Irm
Zeebrugge, om vervolgen»
naar Iran te reizen, Twee vodr*i
tieelden, bovenqp hst reeds
eerder door ons gepui>llceer*

Verier !>li|ken er één aantal
„m>fsmt0n" te besraan. Van
iitóerta mm Panama^ liech'
terjsï^irj en Zwitserlar^d tot
L«kserrib<jrg feiden hond&r'
dert firma's aen scMmmen»bede lij&tje:
s^taarv. IMmr^^n scheen geD de ,Jotun ", te water gelabrui{<eft 's fan<f$ vlag om er
den in november *M en geonder een vreemde Srmaspecialisserd \n het verweren
naam alierles Jadit^gen mee af
van wapens en munitie. Is elle dekken. Steeds meer worgendom van de tymn «arts
den scheepslui aantgeworven
Qdrgens. Op ^ maart '86 lag
mx de Jage'ióon^imdmi"^
Het in Vaitserg (Zweden), van
zoals de FHIppijnen en M tan<^5 tot 27 maart bracht het een
Ka, Vakverenigingen hebtjen
bezoek|e aan Zeebru^e, het
ti riiei en hyn sociaal staisiut
passeerde op m maart in
js r>asjwelljks meer dan een
Cherbourg, voer vervolgens
ongeval (enverzekarlng,
naar tiet Italiaanse Talamone.
Deseheepseigenaars zltter^
het t,toeslav{sche Kardeljevo
betondik actser hun itirldiscK
en bereikte Suez. De offteiile
göed-uïlgebwwde
maateindbestemming heette Mamschajjpïjir» 4w ate posöjus en
baza te zijn. maar «fetar heelt
dekmam©} werken konform
men dit &oNp nooit opgeaan ds voca?iOhrtte« en »,gum»
tnerkr...
mi-paragrafen" van elk land.
2i\ <di'(\ In weizen de verleng- O de Iets kleinere „<3rai*Cffppaf' te eigertdom vart een bestukkerii en handlangers van
kende Westduifse reder, rhaar
alleenlie0r»er$«n re^erinsen,
van wa|>enprod<«^nten en geferulkers, Zij verdelen de
koelt ondsr ellcaar.
,,S<mmi§0 havens'
• Kuijpefs, „vormen iam 'feevoormchte tfmia. Ms kapmsm&t&n jb0$ch»rmcf óoor gamraaiSi sjeikm, mïnmtaré,
stSKtsm^gisttsim e« a w ma»
éeplichtige admiftMf&tia. 2ij
H^tbergan mt&matlm^e karh
taimrdi&fistatf mei spr^ok/es'
mM§a mm&n zmfs IverEtirppartammUM WUfy Ku^4
green «JJ SaaJink, Ovara! km
je Hal ieaggoêé kng^,,. ah fiik-^ pers, i)e£ieki door hei „Afeö»..|
maaf'€tofk^"'iéaaaf var» <3Sö|
wijis 0<^ ide iah&üdi",
Fronts.
Denemarken telt mirider inwoners en heeft mn kleiner
wart onder Panamese vlag. |
BHP dar\ Vlaanderen, mam
Vertrok op 12 december ' ^ 1
het kent van oydsher de wereldzeeên.., en het üiwart vervanuit Btham ï3oclt. deedl
voer,
Zeebrugge aan op 20 decern"!
8elang«|ke m steeös terug • ber en \mr<i viar dagen later;!
genoteerd in Cherbwig, In Pl-J
opduikende organisatie is de
raeus werdt nog een laat$t«l
„Siifp$ Cradit Fwndation".
vrachile
wapens en •mynltlel
Dankzi] hél belastlogssysteem
p^eladen, waarna het ttitol
kan sfee Deen er a,h,w. zijrt
koers 2ette naar Siiez (te (&«'^
scliip op nafKitiöen. Vandaag
noarl).
Om yitemdèiiïk In l^~i
telt de \^qot officieel 534 scheIraanse 8andar Abass te fejs-'i
pen, maar morgen kan dJlaansen...
;f
lal wijzigen. Bo^^mdlen werkt
de t>eense tiandeiavioot in
Deze en andere gewaaerW
meer dan S c^ de io gevaften
worïten straks onderzechtl
wor derdert. 6n de helft van
door de pas «pgërichte ewo.,i
doste «ehepen a|n ideaal gepeso ondersKoekskomrröa^,!
schikt voor munitie- en kontal»
waarop ^emM het SekpsqK^
nertrartsport.
t>ademertt?
i
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Algemeen voorzitter Jaak Gabriels:

p,Martens-VI:
een zelfmoordkommando"
De stijgende werkloosheidscijfers, de hoera-verl<laring van Martens in het
Zwitserse Davos, de komende begrotingskontrole, de vele ekonomische en financiële rapporten, de recente meerderheidskongressen... dit alles leidde gisteren in de Kamer tot een bijna tussentijds begrotingsdebat. De voltallige oppositie
riep de regering ter verantwoording over het gevoerde, en inzonderheid het te
voeren beleid.
Namens de VU-fraktie maakte voorzitter Jaak Gabriels een stand van zaken
op, sociaal-ekonomisch en financieel.

ET positieve beeld dat
Eerste minister Martens
te Davos over onze ekonomie ophing, valt zeker gedeeltelijk te beamen. Zo is er, aldus
Jaak Gabriels, inderdaad een
verbeterde
konkurrentiekracht
van onze ondernemingen. Het
dank-u-wel moet evenwel uitgaan
naar de werkende bevolking en
de internationale ontwikkeling.

H

Ook de betalingsbalans is er
op verbeterd en de inflatie ingedijkt. Voor dit laatste moeten de
pluimen naar de gunstige olieprijzen en de dollarkoers. Al hebben
ze onvoldoende gewogen op de
konsumptieprijzen. Deze bleven
de hoogte ingaan met zo'n 4 a 5
%, wat de koopkracht van de bevolkings geenszins ten goede
kwam.

Geen koploper
Het gejuich van Martens over
de groei van de investeringen
had volgens Gabriels heel wat
stiller gemogen. Waar hij het had
over een toename van 13 % spreken de bankrapporten over amper 6,1 % of 7,6 %.,,Leggen we
hiernaast de cijfers van de overheidssteun aan de bedrijven —
297 miljard in 1985 — dan is het
minst wat kan gezegd, dat wij
onze ondernemingen in een erg
zacht bedje koesteren."
En al groeide ons bruto nationaal produkt met 2,1 %, tot de
koplopers behoren we geenszins. Het Europees gemiddelde
ligt op 2,4 %, wat inhoudt dat ons
land onvoldoende meeprofiteert
van de gunstige internationale
konjunktuur.
Aldus evolueerde de voorzitter
stilaan naar de kern van zijn betoog : ,,1-let gaat met op viktorie te
kraaien en zich in eigen lof te
wentelen terwijl een half miljoen
mensen elke dag hun stempel
moeten halen, terwijl de sociale
miserie hand over hand toeneemt
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en terwijl datgene wat de regering de bevolking steeds voorhield — de sanering van de overheidsfinanciën — op een fiasko
dreigt uit te draaien."

Sanering noppes
De mooie woorden over het stimuleren van een arbeidsintensieve groei vallen wel erg magertjes uit in de praktijk: 5.000
Gesko's, dan nog ten laste van
de lagere besturen.
Ruim 20 miljard dient bijgespaard te worden... maar onder-

tussen mag de Franstalige onderwijsminister grote sier maken. De
sanering — hét grote doel —
wordt noppes. De netto te financieren behoefte blijft 11,3 % van
het BNP. Tot wat leidden de vele
besparingen en andere St.Annaplannen? Komt er meer rechtvaardigheid, meer perspektief?
„Deze regering mist de moed de
werkelijke wortels van de ontsporing uit te rukken".
Lange tijd bleef de voorzitter
dan stilstaan bij de kwalijke gevolgen van het neo-liberaal be-

,,Beschamend dat een regering biefstukken en soep uitdeelt, in plaats
van inkomens te waarborgen."
leid. „We komen in een maatschappij terecht waarin de sier
van de nieuwe rijken scherp zal

De fierheid van Geens
ET politieJc bednjt verloopt erg snel. Erg
vluchtig. Wie bvb. hsfinrmttzich nog de fier* Qaston
GeertS» op ^ november vart
vortge jaar? Hij had do begro»
tingsrorKl© ftmm om te httigen tot een uitbreiding van
middelen en bevoegdheden
voor de Vlaamse öemeenschap V0el zaaHs was het
mei, maar 's marjs fierheid
was er niet minder om

H

Vandaag zijn we zo'n dne
maanden verder. Ên wie de
Itji&te toedracht van dit 2ogenaarnd© StKatan na-akkoord
zou bi&i&t zijn, w«ZB 5|etroost
Binnen de regeringen was het
al van in den begmneo nM zo
goed geweten. En op dezelfde
golflengte zaten ze helemaal
met Zeker niet was de uilvoermg betret. Wi«§errteend had
te begrtlper» dat op 1 Januan
1987 alle betrokken {>arastaialen zouden overfaheveld zijn,
komt feedfogen uft. Dus ook
fraktlevoofzitter Hugo Schiltz,
tn antwoord 0|>xï|n Interpellatie over het hoe en hef wan-

neer kreeg liij vele data te
horen ^ vooral na te streven
data. Alles eru Iwljlelaolitig.
£n door niemarid te volgèfi.
Zeker niet door de burger die
er voor een of andef diensï
moei aanWc^pen- De eniio
zekerheid zag SohBt^ in de
vaststelling, dat er dit jaar voor
de Vlaamse Gemesnscliap
vrijwel geen J?onu$ ïSt in de

H Si^iltz: „Mochten WB tmze
Vfear»se mmrderhefd een enk0t0 k00r aanwenden "

overneveung van ae parastataienHet Nationaal Werk voor
Kinderwelzijn is opgesplitst,
maar over ds cperaöonaütejl
van het Naamse „Kind en
öezin" bestaan twl|lels. De
overhev^lng van een deel van
de RVA is In voorfeereiding,
een ander deei zou dan weer
volgens Geens „aktlef" voorbereid worden. Op i lull wordt
de komst van tiet ftijksfonds
voor de Sociale Reklassering
van Minder-Validen verwacht,
en tets voordien deze van het
HöÖonaal Instituut voor de
Huisvesting. Voor ds ov^rhe*
veiing van de drie insteBIngen
van wetenschappelijk onderzoek moet het denkwerk nog
heginnen. Bnz. Btit,
Eer» poespas van Jewelste.
Hel weirjige dat öéer^s al kon
verkrijgen dient nu — dossier
p&r dossier — nogmaals bevochten. Zuchtte Schiltz:
„Mochten we de moed hebben ónze Vlaamse, rrteerderheid één enkele keer te gebruiken, het 2tOu dan wel sneller gaani"

afsteken tegen de doffe ellende
van de jonge armen. Het is beschamend dat een regering
biefstukken en soep bedeelt in
plaats i/an de inkomens van de
bevolking te waarborgen."

Alternatief
„Deze regering is", aldus Gabriels,
„een
zelfmoordkommando. " En inderdaad, omdat ze
alles tegelijkertijd wil doen maar
niets tegelijkertijd kan doen,
bouwrt ze met elke maatregel en
elke verklaring steen voor steen
de muur waarop ze zich vroeg of
laat zal te pletter stormen.
Ofwel houdt Martens VI op te
bestaan, ofwel houdt ze schoon
schip in eigen rangen en gooit ze
het over een andere boeg. Eerst
en vooral betekent dit, komaf maken met de kommunautaire konflikten. Het is geen toeval dat alle
volwassen gefedereerde staten
het zowel ekonomisch als budgettair, als politiek beter doen
dan België.
Ten tweede moeten een aantal
opties van St.Anna herzien worden en ten derde moeten een aktieve industriële politiek en een
écht tewerkstellingsbeleid opgezet worden.
Wensdromen? Meer dan waarschijnlijk, en dan is het voor Martens en co hoog tijd om het gordijn te laten zakken en de passende bestuiten te trekken.
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PARLEMENIAIRE

Over „Vlaams" en „Waals"

SlfeOKKElS De aap van
senator Dehousse

ET toewijzen van koncessies voor
Vlaamse Raad kwam vorige
DEweek
een dag samen. Agenda: H opsporing en ontginning van petroleum werd door Hugo Schiltz ter
17 vragen en 8 interpellaties.

de vragen noteren we vooreerst
BIJdeze
van Jaak Gabriels over het
Sociaal Kontrakt voor Limburg. Zijn
verzoek om de Limburgse onderhandelingsdelegatie samen te stellen uit
vertegenwoordigers van alle partijen
vond geen gehoor. Evenmin werd
door voorzitter Geens ingegaan op
zijn bedenking dat het kontrakt geen
alibi mag zijn voor de mijnsluitingen.

sprake gebracht. Zowat 7 dossiers
liggen ter behandeling, of beter: gezocht wordt naar de te voeren onderhandelingswijze.
E bodemvergiftiging te Bocholt
werd aangekaart door Johan
Sauwens. Het onderzoek naar de sanering, alsook naar de aansprakelijkheid zou verdergezet worden. In een
interpellatie ging André Geens nadien
ruimer in op de gehele problematiek
van de afvalverwerking.
OK bracht de senator uit Zottegem de natuurschending door
waterverontreiniging te berde. „Over
alle rivieren en zeeën verschijnen
zeer verontrustende rapporten. Het
ergste is wel, dat de gewetenloze
mens voor al die vernietiging verantwoordelijk is. Het wordt hoog tijd deze
misdadigheid kordaat een halt toe te
roepen."

D

Capoen ving bot met
OOKzijnMichiel
kommer over de autoweg O
Pecq-Armentières. De Kommissie
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening voor West-Vlaanderen adviseerde ongunstig over het voorstel tot
afschaffing van de reservatiestrook
voor de ontworpen rijksweg. Eerstdaags wordt over het gewestplan beslist.

SENAAT
Orde op
Brabantse zaken
Ons blad van 31 juli 1986 kloeg onder de titel
„veekeurkingen blijven unitair!" het unitarisme van
de daad aan dat onze huidige regering kenmerkt.
Het hekelde meer in het biezonder dat de drie pas
ingestelde Brabantse veekeurkringen niet in het
minst rekening hielden met de taalgebieden en dat
het Duitse taalgebied gewoon als onbestaande werd
behandeld.
I EN paar VU-senatoren stelden hierover parlementaire vragen en senator Jet
Valkeniers diende zelfs een wetsvoorstel in onfi de zaak meteen
recht te trekken.
Een mens houdt het, in deze
tijd van parlementsontwaarding,
niet voor mogelijk. Op 21 januari
1987 verscheen in het Belgisch
Staatsblad een Ministerieel Besluit dat de door ons gewraakte
regeling grondig wijzigt.

nen veranderen, dat is aan de
bevoogding van het nochtans aan
veeteelt rijke Duitse taalgebied.
Minister van Sociale Zaken Dehaene en staatssekretaris Demeester-De Meyer hebben dit
aan zijn Waalse lot overgelaten.
De plaatselijke basis is te smal
voor hoorbaar protest. En dit
soort ongerechtigheid is hen
geen herrie met de Waalse regeringspartners waard.

De zeer Luikse senator Dehousse heeft de Kultuurminister van de Franse Gemeenschap een
scherpe vraag gesteld over een pietluttige aangelegenheid.
De zaak zelf belangt ons niet aan. Wel de vorm van
zijn vraag.

S

ENATOR Dehousse heeft
het over een koncert dat in
het Brussels kultuurtrefpunt van de Franse Gemeenschap op 28 november 1.1. gegeven werd, ter ere van de 30ste
verjaring van de ,,Médiathèque
de la Communauté Frangaise".

Minderwaardig

Geen kultuurtaal
,,Waarschijnlijk heeft de minister zelf wel de als het ware in het
oog springende afwezigheid opgemerkt van de vlag der Gemeenschap in de grote zaal, waar de
Vlaamse genodigden hoffelijk in
hun taal ontvangen werden zonder dat de Waalse (of Picardische) genodigden evenveel hoffelijkheid te beurt viel".
De nochtans nog niet zo oude
senator diept hier een argument
op dat vooral in de vorige eeuw
tegen ons werd gebruikt: Vlaams
zou geen kultuurtaal zijn.
Als de Vlamingen zo onredelijk
waren, hun taaltje toch officieel te
willen maken, dan moest dat ook
voor het Waals. Het voorval toont
wel, ook nu nog, op het einde der
twintigste eeuw, het belang aan
van een juist woordgebruik.
Al te veel Vlamingen noemen
hun taal „Vlaams". De tegenstanders van onze ontvoogding
grijpen deze verwarring tussen
de naam van het Zuidnederlandse volksdeel en die van de door
Zuid én Noord gesproken taal
graag aan om te voorkomen dat
bij de Vlamingen een Nederlands
of Diets bewustzijn groeit. Met
tegenzin noemen zij onze taal

De Walen hebben het Frans als
kultuurtaal aangenomen. Als het
Waals hun eigenlijke taal is, dan
bevinden zij zich in een toestand,
vergelijkbaar met die van de Nederduitsers in de Bondsrepubliek
en de DDR. Die tjeschikken evenmin over een eenheids-Nederduits, hanteren het Hoogduits als
schrijf- en kultuurtaal en menen
— ten onrechte — dat hun gewesttaai een Hoogduits dialekt is.

Senator Dehousse, minder hoffelijkheid voor Waalse (of Pikardische) genodigden ?

,,Nederlands". Zoals jammer genoeg ook vele Rijksnederlanders.
Nederlands kan men niet op
één rijtje zetten met Waals. De
Walen en Fransen zijn het er
onderling nog niet over eens of
het Waals een afzonderlijke Romaanse taal is dan wel een „patois".

Frans „patois"
Is het een afzonderlijke Romaanse taal, dan is die er hoe
dan ook nog niet in geslaagd, zich
tot het stadium van een standaard- of kultuurtaal te ontwikkelen. Er zijn er nog zo: het Gallo,
het Oksitaans en de Rhetische
talen bv.

Is het Waals geen taai, doch
een Frans ,,patois", dan staat dit
op dezelfde voet als het Pikardisch. Inderdaad wordt in Belgisch West-Henegouwen Pikardisch en geen Waals gesproken.
,,Patois" is een begrip dat alleen
in Romaanse talen voorkomt. Die
komen namelijk niet rechtstreeks
uit oervormen voort, zoals de Germaanse en Slavische. Zij zijn ontstaan uit het Latijn, zoals dit door
de verschillende geromanizeerde
stammen verschillend werd uitgesproken. Een groep van zulke
onderling gelijkende vormen van
volkslatijn en van wat zich daaruit
verder ontwikkelde heet .patois".
Dit omvat een aantal plaatselijke
dialekten. Aanvankelijk was niet
duidelijk welk ,.patois" de toon
zou aangeven in de ontwikkeling
tot standaardtaal. In Spanje is dit
het Kastiliaans geweest, in Frankrijk het ..patois" van lle-de-France.
Het hedendaagse Frans is daar
natuurlijk ver boven uitgestegen.
Voor de meeste Frans-sprekenden is ..patois" spreken dan ook
minderwaardig.
Door de taal van de Vlamingen
op dezelfde voet te behandelen
als het ..patois" van de Walen en
Pikarden laat senator Dehousse
de aap uit de mouw komen. De
aap van zijn Waals misprijzen uit
de mouw van zijn hooghartig
Frans.
Karel Jansegers

Voortaai zal keurkring Asse gewoon het hele gerechtelijke arrondissement Brussel bestrijken
en keurkring Leuven het gerechtelijke arrondissement... Leuven.
Nijvel krijgt het gerechtelijke
arrondissement Nijvel toegewezen en een aantal gerechtelijke
kantons uit het Zuiden van het
arrondissement Brussel. In vergelijking met het Ministerieel Besluit van 1 juli zijn aan deze Waalse keurkring onttrokken: Kraainem, Sint-Genesius-Rode, het
kanton Sint-Pieters-Woluwe en
Wemmei.
Onze oplettendheid en ons verweer hebben dus toch tot iets
gediend.
Waaraan we niets hebben kun-

Althans op het vlak van de veekeurkringen wist Jef Valkeniers de
eenheid van de taalgebieden te
vrijwaren.

26 FEBRUARI 1987
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ADVERTENTIE

Verduidelijking bij voorstellen
van Koninklijke Kommissie

Wordt de fiskaliteit
vereenvoudigd ?
Hoe dikwifls vergaderen ?
Moei er na elke vergadering verslag
gemaakt worden ?
Wanneer beslissen over de iaarliikse
vakantie ?
Moet u op de lioogte gesteld worden
van een zich wifzigende
ondememingsstrwctuur ?
Welke dokumenten l.v.m.
basisinformatie moeten worden
overgemaaict en wanneer?
Dient u ingelicht te worden over een
gepland collectief ontslag ?
W a t is de taak van de revisor?
Wat ziin "occasionele" inlichtingen?
Waar vindt u de Sociale inspectie ?

Voor de meerwaarden wordt
gelijkschakeling van het beDe Koninklijke Kommissie, die als opdracht hadeen
lastingsregime van de winsten
voorstellen te formuleren aan de regering tot vereenvoor de berekening van de meerwaarden van kracht; het toepasvoudiging en harmonisering van de diverse taksen''
wordt verruimd tot
en belastingen, heeft haar verslag beëindigd. Nu singsgebied
de immateriële aktiva en niet bewerd zij belast met de voorbereiding van een wets-bouwde onroerende goederen.
ontwerp dat deze voorstellen zou moeten omvatten.De modaliteiten van wederbelegging worden uitgebreid tol de geWij zullen ons bij deze aflevering houden van elkbruikte aktiefbestanddelen. Het
waardeoordeel en ons beperken tot de krachtlijnenverminderde tarief kan niet meer
worden voor het gevan de hervorming, zoals ze door de kommissie toegepast
deelte van de afschrijvingen. Tenwordt voorgesteld.
slotte zullen de belastingen op de

I EN eerste belangrijke optie
bestaat erin een volledige
scheiding te maken tussen
de lokale belastingen en deze van
de centrale overheid. Daarom
wordt voorgesteld de onroerende
voorheffing van 1,25 % ten behoeve van het Rijk af te schaffen.
Dit houdt meteen ook in dat geen
opcentiemen meer kunnen bestaan op de onroerende voorheffing.

U dient op de hoogte te zijn van de interne
taakverdelingen, van het statuut van de
Werknemersafgevaardigden en te weten welke
bevoegdheden specifiek oan de ondernemingsraad zijn
toegekend.
U dient snel, correct en met kennis van zaken te
handelen.
Het Ondernemingsraadzalcboekje is het onmiddellijk
en onfeilboar antwoord op al wat u moet of zou willen
weten.
Het Ondernemingsraadzakboekje geeft een
eenvoudig geformuleerd, verklarend en volledig
overzicht van het sociaal-economisch overleg in België.
Het THEORETISCH deel geeft praktische, technische én
juridische informatie over samenstelling, werking en
bevoegdheden van de ondernemingsraad. Volledig, de
laatste wijzigingen incluis.
Het DATA-gedeelte is een steekkaartensysteem dat alle
gegevens (namen, adressen, telefoonnummers enz...)
opneemt over de belangrijkste organisaties, instellingen
en instanties waarmee een OR-lid kan geconfronteerd
worden.
Dit systeem biedt dus het voordeel zonder zoekwerk
steeds de juiste man (of vrouw) op de juiste plaats te
vinden.
Een handig schema maakt u bovendien wegwijs in de
verschillende stappen von de verkiezingsprocedure.
Kortom, het Ondernemingsraadzakboekje bezorgt u
op een verantwoorde wijze de nodige assertiviteit
op elke vergadering.

Roerende
inkomsten
Er zal dus een rechtstreekse
lokale belasting dienen ingevoerd, die dan als lasten zouden
kunnen afgetrokken worden. Verder wordt de afschaffing voorzien
van de belasting op het kadastraal inkomen voor onroerende
goederen bewoond door de eigenaar; anderzijds wordt de keuze
gelaten voor de onroerende inkomsten uit verhuring voor privédoeleinden tussen het inbrengen
van de werkelijke kosten en een
forfaitaire belasting gelijk aan het
kadastraal inkomen.

Men stelt voor de inkomsten uit
risikodragend kapitaal volledig
samen te voegen met de andere
inkomsten, met een beaistingskrediet dat 100 % verrekenbaar
en terugbetaalbaar kan zijn. De
inkomsten uit kapitaal dat nietrisikodragend is, worden onderworpen aan een afzonderlijke
aanslag aan de bevrijdende roerende voorheffing van 25 % .

Het Ondernemingsraadzakboskje 86-87
400 pagina's
met abonnement op de nieuwe edities (jaarlijks) 675 SF
zonder abonnement 795 SF

BESTELBON

Ondergetekende wenst

W

ex ONDERNEMINGSRAADZAKBOEKJE met een abonnement op de volgende

Ih'

edities
De pri|s voor de uitgave 1986-87 bedraagt 675, BF
(15% korting op de normole pri|j)
ex ONDERNEMINGSRAADZAKBOEKJE zonder abonnement

f
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I

De prifs voor de uitgave 198Ó-67 bedraagt 795, BF

I

Firma, insfeliing of organisatie
Straat
Woonplaats
Telefoon
Tav

BTW
Datum _
Handtekening

De pri|zer> ii|n mcluiief BTW maar Mcluïief verzendmgjkoïten
Son terug 'e itnden in open ongefrankeerde omilag noor Uitgeverij Klu'
2100 Deurne Tel 03/325 68 80

n
Santvoorlbeekloan 21 23

X
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De vrijstelling voor intresten op
spaarboekjes blijft behouden.
Deze afzonderlijke behandeling
van de inkomsten uit niet-risikodragend kapitaal is in tegenspraak met het algemeen principe van de globalisatie dat de
Kommissie voorstaat. Deze uitzondering wordt opgedrongen
door de internationale omgeving.
Belasting van de meerwaarden,
in hoofde van de aandeelhouders
of vennoten op de aandelen op
naam
van
vennootschappen
waarvan de gereserveerde winsten zouden belast worden aan
verminderd tarief.

Bedrijfsinkomen
Er wordt voorzien in de gelijkschakeling van het fiskaal statuut
van de vervangingsinkomsten
met de overige bedrijfsinkomsten. De vrijstelling van kostendekkende uitkeringen als kinderbijslagen en geboortepremies
enz. blijft behouden. De waardeverminderingen
op
betwiste
schuldvorderingen blijft beperkt
tot een percentage van deze
schuldvorderingen, en niet meer
tot een percentage van de winsten.

stopzettingsvoonwaarden
bepaald worden op de effektieve
prijs.
De verliezen en bedrijfslasten
zouden overdraagbaar worden
zonder beperking in de tijd. De
huidige forfaitaire bedrijfslasten
blijven behouden en worden verruimd tot de vervangingsinkomens.

Vennootschapsbelasting
De bedrijfslasten zullen slechts
aftrekbaar zijn van de baten in hel
jaar waarin de lasten werden betaald. Hierbij pleit de Kommissie
voor een duidelijke bepaling van

En voor
Wat de fan-:
teerd voor dt
namelijk 4& o
dfijfsinkomste
7Q/B0 zonder,
bêdrijfsinkomi
inkomen gebe
i.e belastfng'
mö worder
ken tot ISO
aü^eristaanöen en
voof gezinnen. De
^ worden verhoogd <
fr.voör Het eerste )<
voor het tweede
112-C^fr. voor tif
eik volgend Kind.

Niet hoger
dan SO %
Rekening iiouöe
lorföjtaire aflrek oj:
J<omsten, komt di
n#er op de vfijste»
wettelijk bestaat
(184>364 tf. voor a

3 %
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De voorstellen van de Kommissie strekken er ook toe een betere
neutraliteit van de belastingen te
verzekeren ten opzichte van de
verschillende
financieringsvormen van de ondernemingen, hun
financiële strukturen en de keuze
om al dan niet een vennootschap
op te richten. Zij strekken er eveneens toe de dynamische ondernemingen aan te moedigen door
middel van algemene en duurzame maatregelen eerder dan door
punktuele en tijdelijke stimuli.
De essentiële kenmerken van
deze voorstellen zijn:
— de keuze van één enkele aanslagvoet die dermate is vastgesteld dat, rekening houdend met
de voorheffingen, de eindbelasting van de aandeelhouders of
vennoten overeenkomt met de
marginale aanslagvoet in de personenbelasting. Een verlaagde
aanslagvoet blijft evenwel gehandhaafd voor de gereserveerde winsten van de familievennootschappen ;
— de invoering, voor de uitgekeerde winsten, van een verrekenbaar en terugbetaalbaar belastingkrediet gelijk aan 100 %
van de vennootschapsbelasting,
het begrip bedrijfslasten. Wat de
diverse inkomsten betreft is een
herdefiniëring nodig van toevallige of uit spekulatie voortspruitende winsten en baten.
De alimentatiegelden zouden
voor 100 % aftrekbaar worden en
alle prijzen aan geleerden zouden
vrijgesteld worden, evenals de
meerwaarden op ongebouwde
onroerende goederen en deelnemingen.
De aftrekken van giften worden
behouden en er wordt een forfaitaire beleggingsaftrek op het netto-gezinsinkomen voorzien voor
een bedrag van 100.000 fr. per
gezin of 50.000 per belastingsplichtlge. Deze aftrek kan gebeuren voor de verschillende vormen van sparen, levensverzekeringen, terugbetaling van leningen, enz...

Indirekte
belastingen
De voorstellen uitgewerkt door
de werkgroep van de Hoge Raad
van Financiën zijn gekenmerkt
door de perspektieven tot harmonisering van de indirekte belastingen in het kader van de eenmaking van de interne Europese
markt.
De voorgestelde hervorming
heeft vooral betrekkingop:
— een verhoging van de belangrijkste accijnzen (alkohol, tabak,
minerale oliën);
— de afschaffing van enkele andere accijnzen (koffie, suiker en
niet-alkoholhoudende dranken);
— een herstrukturering van de
BTW-tarieven (6 %, 20 %, 25 % ) ;
— een herschikking, in de zin van
een vereenvoudiging, van de andere indirekte belastingen;

— de afschaffing van sommige
fiskale uitgaven.

Nog geen wet!
In haar geheel komt de hervorming van de personenbelasting
neer op een budgettaire minderwaarde geraamd op 62 miljard
met betrekking tot het begrotingsjaar 1986. Dit globale resultaat is
in feite het saldo van verschillende belastingsoverdrachten, die

Straks ontvangen alle belastingplichtigen opnieuw de dikke
bruine omslag met een bundeltje
in-te-vullen dokumenten. Enkele
maanden daarna volgt nog een
zending, dunner in omvang maar
veel ,,zwaarder" om te verwerken.
De bewering dat deze twee
brief dit jaar ,,lichter" zal wegen,
is vooralsnog ijdel. Alle beloften
ten spijt.

samen de 100 miljard overschrijden.

BANKTARIEF

Deze budgettaire minderontvangst zou kunnen gekompenseerd worden door de meerontvangsten die zouden voortvloeien
uit de hervorming van de vennootschapsbelasting en de indirekte belastingen, met dien verstande dat in geen enkel geval,
de globale fiskale druk zou worden verhoogd.

^
Reeds geruime tijd spelen de banken met de gedachte haar transaktles, zoals het
verhandelen van checks, te tarifiëren. De behandelingen
I X I van checks heeft voor de bankier belangrijke administratiekosten tot gevolg, terwijl ze
door de klanten steeds meer
en voor steeds kleinere bedraitmid gen gebruikt worden.

Tenslotte legt de Kommisse de
nadruk op het feit dat het geheel
van haar voorstellen, die in het
verslag zijn verwoord, een koherent geheel vormen en bijgevolg
in hun essentiële elementen niet
van elkaar losgekoppeld kunnen
worden.

Het invoeren van banktarleven lijkt echter niet zomaar te
kunnen. In Frankrijk werd de
tarifiëring van checks aangehêeê kondigd vanaf 1 april. Ten gevolge van het protest van de
verbruikersorganisaties tegen
die maatregel, trokken de vier
grote staatsbanken zich ondertussen al terug. Onder druk
van de Franse verbrulksverenlglngen werd de banktariflering opgeschort.

Tot slot willen we er onze lezers
nogmaals op wijzen dat deze
voorstellen nog lang geen wet zijn
en zeker aanleiding zullen geven
tot lange debatten in het Parlement en onder de bevolking.
André Geens
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Voor de banken betekent
dat een belangrijke nederiaag,
aangezien de behandeling van
checks 40 % van de bankkasten bedragen. Dit Frans feit
kan alvast een duidelijke aanwijzing zijn voor de banken In
Vlaanderen.

GROEI
In de budgetkontrole bevestlde de regering de in de
I begroting voorziene nominale
ekonomischegroei van 3,3%.
Rekening houdende met de
beperide Inflatieverwachting
voor 1987(1 è 1,5 %}, betekent
dat een reële groei van om en
bij de 2 96. Deze raming Is niet
alleen optimist te noemen in
het licht van de Belgische
groelprestatles in de jaren '80.
Ook t.o.v. de buitenlandse ramingen kan men van optlmlsti^ sche vooruitzichten gewagen.
In West-Duitsland groeide
het reële BNP (Bruto Nationaal
Produkt) In 1986 slechts met
2,5 %, terwijl 3 % verwacht
werd. De voorziene groei voor
1987 bedraagt 2,5 % en de
officiële instanties vinden
deze raming reeds overschat.
Een herziening naar onder\ en toe wordt dan ook overwogen.

wat:

^GOUD

— enerzijds, de systematische
diskriminatie wegwerkt dat het
huidige stelsel kenmerkt t.o.v. de
financiering door uitgifte van aandelen tegenover de financiering
door leningen;

1 / ^ ^ De Financieel Ekonomi• ^ sche Tijd berichtte deze week
U j over de alertheid van de aanmmé deelhouders van de Nationale
b U Bank.

— anderzijds, in samenhang
met de verlaging van de marginale aanslagvoet in de personenbelasting (60 %), de keuze om al
dan niet een vennootschapsvorm
aan te nemen, op het fiskale vlak
neutraal maakt;
— tenslotte, samen met een
kompenserende afhouding die
eveneens verrekenbaar^n terugbetaalbaar is, de afschaffing met
zich meebrengt van de aftrek ,,inkomsten van inkomsten" {,,definitief belaste inkomsten"); dit fiskale stelsel is bijgevolg neutraal
ten opzichte van de financiële
struktuur van de ondernemingen.
— het behoud van de huidige
afschrijvingsstelsel,
gekombineerd met de investeringsaftrek;
— de onbeperkte overdracht in
de tijd van de verliezen.

^ "
Het Ministerie van Financiën
j Q voorziet In de nabije toekomst
B C de verkoop van een belangrij™ ke hoeveelheid goud van de
f T ? Nationale Bank.
^Z Op die wijze voorziet de regetj^ ring onder een Europese vlag
de nationale pot te financieren.
Welnu, alles draalt om de
aankoopprijs van het goud. De
Nationale Bank heeft het goud
nog gewaardeerd aan 54.753
fr. per kilo, terwijl de huidige
marktprijs een half miljoen fr.
bedraagt. De vraag aan welke
prijs de Nationale Bank het
goud zal doorverkopen lijkt bij
geen enkele aandeelhouder
opgekomen te zijn op de jongste Algemene Vergadering.
Het verschil tussen de boekwaarden en de marktwaarde
komt wel neer op 870 fr. per
aandeel, terwijl de jaartijkse
uitkering — het dividend —
1320 fr. per aandeel bedraagt,
merid deze financiële krant
op.
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Vrijdag 6 maart a.s.
te Brussel

Waarheen
met
de Vlaamse
landbouw?

de Europese financieringsproblemen alleen maar doorgeschoven
worden op de rug van de meestal
kleine producent Het is onaanvaardbaar dat van alle gelden die
Er heerst onrust in landbouwkringen. De berichtende EG aan landbouw besteedt,
slechts eén derde bij de landbouen de beslissingen die uit het Brusselse Berlaymont-wer
terechtkomt terwijl de overgebouw doorsijpelen doen inderdaad niet veel goeds
ige 70 % ten goede komt aan de
verhopen voor de kleine en gemengde familiale be-agro-alimentaire tussenschakels

drijven, die vooral in Vlaanderen zo talrijk voor-Studiedag
komen.
20 jaar gemeenschappelijk landbouwbeleid leiddeLandbouw
uiteindelijk tot massale overschotten die meer en De Volksunie laat het met bij
deze vaststellingen. In samenmeer onbetaalbaar blijken.
werking met het Algemeen BoeVERSCHOTTEN met alleen in de zuivelsektor
maar ook bij de granen,
het (rund)vlees, de wijn, .
De maatregelen die de Europese Raad terzake nam, zullen
de producent, in de eerste plaats
de kleine landbouwer, aantasten
in zijn inkomen

O

Weerwerk
Een inkomen dat, in België,
volgens het laatste paritair verslag 30 % ten achter ligt op de in-

komens in de industrie' De
Vlaams landbouwer heeft aan de
genomen
beslissingen geen
boodschap Integendeel' De recente landbouwersmanifestaties,
ondermeer in West-Vlaanderen
tonen aan dat ze op heel veel verzet stoten Het is voor iedereen
duidelijk dat het gevoerde beleid
oproept tot weerwerk'
Het gemengd familiaal bedrijf
moet geherwaardeerd worden
Er moeten echte kansen geboden worden Het in onaanvaardbaar dat het falend EG-beleid en

rensyndikaat organiseert zij op 6
maart in de gebouwen van het
Europees Parlement te Brussel
een studiedag over de landbouwproblematiek
Ook U bent
welkom.

Programma
10 00-10 15 Verwelkomingen
inleiding door EP-lid Jaak Vandemeulebroucke
10 15-1130 Noord-Zuid overschotten versus honger Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in wereldperspektief Inleiding door EP-lid Willy Kuijpers en
een kabinetslid van Europees
Kommissaris Willy Declerck Vragenronde.
11.30-13 00: De agro-alimentaire tussenschakel en de landbouwer Slechts 30 % van alle
landbouwsubsidies komt terecht
bij de landbouwer- een verkeerde
keuze? Inleidingen door vertegenwoordigers van de Europese
Kommissie, het ABS en de voedingsindustne — vragenronde.

14.30-15.30- Debat met vertegenwoordigers van de Europese
Kommissie, het ABS en de agroalimentaire industrie
15 30-16 45 - Welke toekomst
voor het familiaal bedrijf in Vlaanderen'> Uiteenzettingen door kabinetsleden van staatssekretaris
Dekeersmaecker en ABs-voorzitter Adriaens Gevolgd door een
debat
16 45-17 00 Een Volksunievisie inzake landbouwbeleid
Jaak Vandemeulebroucke

Meer inlichtingen op het EVAsekretariaat, Belliardstraat 79-81
te 1040 Brussel

Zes werkvergaderingen

Water is waardevol
O Vartaf Uu tot 17y. voor m
AtJtwerpen SaOe aktie voor „ Waardevol Water" werd pas eind arrondissement
menkomst in de Uftiversttfflffi In*
janumi, in &en uitgaven van ,/t LaWfJtje", defini- stëffngert Antwerpen te Wfinjk
tief op gang getrokken. Toch gingen reeds heel
wat afdelingen en arrdndissementen van start met Zondag 8 maart
^ Vartaf &u 30 tot I2y 30 voor de
voorbereidend onderzoekswerk en het opsteft&n arrotïdtsaementeri
G«m, Oudertvan een inventaris.
aarde, Roeselare-TieH en KortSamenKOfTtst fn RekreatfeStilaan wordt het tijd déze studieronde over rijk,
Qord „Kiuisbos", f otletse&traat te
gans Vlaanderen te doen ultdeinen en, waar
9600 Rui^n (Klatsbergen)
mogelijk, resoluut de stap te zetten naar de aktie- Vanaf 14u tol 17u voor de
voorbëreiding.
arrondtssementen Brugge, OostANDAAR het imtiatief om
op 7,8 e» 15 maart werkvergaderingen „Water
IS waardevoJ" op te zetten. Deze
werder^ — voor xover mogelijk —
per waterfciekkert ingedsëd
Dne belangfifke vröger^ zullen
er aan bod komen
1 Hoe is h$t gs$t0ld met om
water "^
2 Hoe de aktts op gung brengen ?
3 Wat gebeurde r0i$d$ m de arrmdissementen óf wat werd geptami'?
Deze tuss&ntijdise vergadering
js niet zortder belang Zij moet

V

def(nitf&t gestalte ^v^n aari onze
tweejaarse voor Waardevol Watef Óp de vergaderbg zal ook de
prachtfge stikkef, waarvan ftiertej
een zwart-wit afdruk voorgesteld
worden
Hier de aaia vd^ ue z'-'b j fi^ i
kofïisteit*

Zaterdag 7 maart
Vanaf 9u,3D tol 1 Zü 30 voor de
arrondissementen Aalst, öender'monde en Smt-hfiklaas Samenkomst m het Stadhufs van Dendermonde

IS WAARDEVOL
inlwoo(d«'«II* uita»v»' J Gab'iAll Bair k M A n p k r i ) I tODO B'UlMl
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ende-Veurt«!«Ofksmuid«! en feperx Samenkomst m Casa de!
Mar» Kerkstraat 18 te 8430 Middelkerke

Zondag 15 maart
yami 9u 30 tot 1 2M 30 voor de
arrondissementen Brossel, Halïe-VMvoorde, Uiivett en Meclieïen. Samenkorrtst in de Get«eentelijke Feestzaal, Oud Gemeenjehms, öemeentehüisstraat 11 te
3Ö78 Everberg (Koilenberg)
"" Vanaf 14u tot 17u voor de
arrondissementen
Turrtttoutr
Hasselt en Tongeren-Maaseik
Samenkomst tn 't Bteke, Ham 27
te 299Ö EmdJTOUt (iaakdaf)

11

Wi\
^'^mmw^^^^^ê^^^^^ ^f^'

Een jaar volksnationale strijd 61/1

Basken onverminderd
strijdlustig
De Basken leveren een gevecht tegen de tijd. Op
een paradoxale wijze gaat het gebruik van de Baskische taal vrij snel achteruit, terwijl de zin voor
politiek-nationale zelfbeschikking bij geen enkel
Westeuropees volk-zonder-staat zo hoog ontwikkeld
is. Hun gevecht tegen de tijd is er ook een tegen de
staat Spanje.
INDE mei kondigt de ETA
aan dat ze weer — na een
,,wapenstilstand"
van
1981 af — ,,de ekonomische belangen van de Spaanse onderdrukkersstaat", anders gezegd
het toerisme zal saboteren. Het
blijkt een loos alarm te zijn. Ondertussen gaan aanslagen tegen
de Guardia Civil hun gang maar
ook de uitlevering van gevluchte
Basken door Frankrijk. De samenwerking tussen de politie van
Frankrijk en die van Spanje loopt
op wieltjes; En die lokt op haar
beurt anti-Franse incidenten uit in
Baskenland.

Anti-ETA
Want een uitlevering aan de
Guardia Civil betekent voor de
betrokkenen: foltering, ook in het
demokratische,
socialistische
Spanje. De strijd van de ETA
ontaardt soms tot moord op medestanders, die er willen mee
stoppen, zoals op Maria Dolores
Gonzalez, alias ,,Yoyes" en haar
3-jarig kind. Een grote menigte
ETA-gezinde Basken neemt in
september deel aan hun uitvaart
en maakt er zodoende de eerste
historische Baskische anti-ETAbetoging van.
Een protestbrief ondertekend
door 300 voormalige, niet onbelangrijke ETA-leden, bevestigt
een week later dat een aanzienlijk
gedeelte van de ETA-aanhang ofwel eerlijk gelooft dat de Basken
zich op een niet gewelddadige
wijze zullen kunnen ontvoogden
ofwel datg zij gewapende strijd
uitkomstloos vinden (zij zeggen
alleen het eerste).
Einde september doet zich een
splitsing voor binnen de gelederen van de PNV, een wat fellere
Baskische VU. De nieuwe Baskische Solidariteit (EA) staat niet
links of rechts van de PNV maar
gewoon in het veel radikalere verlengde ervan.
25 oktober: 15.000 Basken geven gevolg aan een oproep van
Hern Batasuna, politieke arm van
de ETA om te betogen voor onderhandelingen met Madrid met
het oog op de terugtrekking van
alle Spaanse politiediensten en
onafhankelijkheid. De daad bij
het woord voegend vermoordt de
ETA dezelfde dag generaal Garrido Gil met vrouw en kind.

Verwarde stembus
Dezelfde dag betogen te Vitoria, hoofdstad van de grotendeels
verspaanste provincie Alava,
10.000 leden van alle politieke
partijen om de vrijlating te eisen
van een door ETA ontvoerde zakenman.

^f^%>

hoofd Pétain, deze amputatie gepleegd. Na de oorlog werd ze
hersteld, maar in 1960 recidiveerde Michel Debré in het raam van
een regionalizering. Deze scheen
vooral een indeling in natuurlijke
en historische streken te willen
vermijden om tot een louter administratieve decentralisatie te komen. Nu voor deze regions ook
verkiezingen worden gehouden,
krijgen zij wat meer belang.
In het departement Loire-Atlantique houdt het gewestelijk FR3-

1986 is geen biezonder
treffend jaar geweest
voor de volksnationale
bewegingen in Europa.
Geen enkel volk heeft
zich kunnen ontvoogden.
Er werd vooruitgang en
achteruigang
geboekt,
zoals andere jaren.
Een overzicht per volk.

*^

Op
30
november
gaan
1.600.000 kiezers een nieuw Baskisch deelparlement verkiezen.
De uitslag Is verwarrend; PSOE
(socialisten, spaansgezind) 18
zetels, PNV 17, EA14, Herri Batasuna 13, EE (even links-nationalistisch als HB maar met meer
zwerend bij ET A-geweld) 9, CDS
(Spaans centrum) 2 en AP
(Spaans konservatief) 2. Geen
enkele partij heeft dus een volstrekte meerderheid en de grootIn Baskenland is er beweging: om de haverklap betogingen voor en tegen de ETA.
ste is niet eens Baskischgezind.
HB biedt de andere Baskische
partijen een koalitie aan, docht
ve aanhechting van Loire-Atlantitelevisiestation een pelling naar
tegen zufke extreme voorwaarEen oud Bretoens zeer is de het Bretoens bewustzijn van de que bij Bretagne?" antwoorden
den dat het zichzelf buiten spel administratieve afhaking van hef
63,34 % positief.
bevolking.
zet. In de provincie Alava wordt mondingsgebied van de Loire. AlEen paar merkwaardige bieTot verrassing van de meesten
de PSOE baas, in Viscaya de hoewel nooit bretoenstalig heeft
zonderheden:
beschouwen 50,39 % zich als
PNV en in Guipuzcoa de EA. het Pays de Loire historisch altijd Bretoen. Men bedenke dat 20 %
• de zuidelijke, dus van Bretagne
Politiek Baskenland wordt radika- bij Bretagne behoord. In 1941 der inwoners uit niet-Bretoense
verst verwijderde, gemeenten leler nationalistisch maar tevens (bezettingstijd) werd voor de eer- departementen komen! Op de
veren een even hoog percentage
meer verdeeld.
ste maal, door het Franse staats- vraag ,,wenst U de administratieals de noordelijke;
• al hechten de ouderen meer
belang aan deze hereniging, toch
bekennen 59,7 % van de 25- tot
35-jarigen zich er voor; wat meer
is: 66,6 % van de jongeren I
• arbeiders en bedienden blijken,
met 81,7 % sterker voorstanders
te zijn dan bv. kadermensen en
bedrijfsleiders (40 % ) ; tussen
deze laatsten ziftten dan ook veel
meer inwijkelingen.
Dit alles betekent natuurlijk niet
dat die tegennatuurlijke grens
ook zal verlegd worden.

i

Breiz Atao
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Emde 1986 vieren Korskaanse
nationalisten het duaendste nummer van hünbiad „Arfitü". Sedert
September 1%7 <$ drt de spreekbuis van de Aiztom Beghmhsta
Corsa (bezield door de gebroeders Stmeon)), sedert 1975 van de
UPC Hun kantoor werd al eens m
brand gestoken, ze zijn al eens
naar Marseille moeten uttwiiken
maar ze zijn er nog alttjd

Officiële sabotage
in maart zijn er verkiezingen,
voor het Franse parlement en
voor de nieuwbakken Gewesten.
De parlementsverkiezingen, met
hun historische inzet (de ommezwaai van links naar rechts) en
hun enorme publiciteit, overschaduwen de gewestelijke natuurlijk
volledig. De UPB (Union Populaire Bretonne), links en bretoensgezind (,,nationalistisch" ware te
veel gezegd) doet nog maar eens
mee met de moed der wanhoop.
En komt er even bekaaid af als
anders.
Gelukkig is er ook wat beter
nieuws. Diwan (de organisatie
voor Bretoens onderwijs) meldt in
oktober een toename met 15 %.
In feite betekent dit een totaal van
slechts 400 leerlingen in 34 klassen, verspreid over 17 scholen.
De financiële toestand van de
organisatie blijft natuurlijk gespannen. En de administratie saboteert zoveel ZIJ kan.
Karel Jansegers

Volgende week:
„22 % Schotten willen
volledige onafhankelijkheid"
(The dally telegraph)
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Donderd. 5 maart

Van dag
tot dag
Zaterdag 28 feb.
D BRT 1 - 14.30
Loon naar werken?, info
D BRT 1 - 16.00
Een rare familie, film
D BRT 1 - 18.30
Rondomons, serie
D BRT 1 - 20.20
Morgen misschien, laatste afl.
D BRT 1 - 22.25
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22.40
Oe schuilplaats, serie
D BRT 1 - 23.30
Poolshoogte, info
D BRT2 - 15.15
Gent-Gent, reportage
D BRT2 - 21.00
Jumping uit Antwerpen, reportage
D Ned. 1 - 15.40
Haaien, natuurfilm
D Ned. 1 - 16.15
De 50 + senlorenshow
D Ned. 1 - 17.41
Robin Hood rijdt weer uit, film
D Ned. 1 - 19.05
Zeker weten, info
D Ned. 1 - 20.28
Kro's boven m'n pet show
n Ned. 1 - 21.57
Brandpunt in de markt, info
D Ned. 1 - 22.55
In 't holst van de nacht, serie
D Ned. 2 - 19.47
Kinderen voor kinderen, liedjes
D Ned. 2 - 20.52
De baas in huis?, serie
D Ned. 2 - 23.15
De Elfstedentocht van Youp van 't
Hek, reportage

Zondag 1 maart
D BRT1 - 11.00
Konfrontatie, debat
D BRT 1 - 14.15
Luister met je ogen, info
D BRT1 - 15.20
Achtervolging op de rivier,
jeugdfilm
D BRT 1 - 17.00
Paradijsvogels, serie
D BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, natuurkwis
n BRT 1 - 20.40
Het pleintje, serie
D BRT1 - 21.25
De steek-er-wat-van-op-show
D BRT2 - 15.00
Stadion, sportshow
D Ned. 1 - 18.30
Het water komt, de Alblasserwaard
D Ned. 1 - 19.05
De Carsons, serie
D Ned. 1 - 21.00
De jacht op Eichmann, film
D Ned. 1 - 22.45
St. Elsewhere, serie
D Ned. 2 - 18.45
De afwas in de ijskast, jeugd-lnfo
D Ned. 2 - 20.10
Het dubbellevven van Mattia Pascal, serie
D Ned. 2 - 21.18
Gouden bergen, de vetpotten van
Brussel
D Ned. 2 - 22,56
Beter dan God, nieuwe dok. serie
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Dominique Deruddere en Brad Dourif, twee totaal verschillende karakters, sluiten vriendschap in „Istanbul". Donderdag 5 maart op TV 2,
om 20U.20.

Maandag 2 maart
D BRT1 - 18.35
Kameleon, info
D BRT 1 - 19.00
lemandsland, info
D BRT 1 - 20.10
Paradijs verdaagd, serie
D BRT1 - 21.10
Modem, 'n blikje stroom
D BRT2 - 18.45
Loon naar werken, info
D BRT2 - 19.15
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.20
Extra time
D BRT2 - 20 50
De strijd tussen de muziekstations,
serie
D Ned. 1 - 14.30
Howard's way, serie
D Ned. 1 - 18.25
De Nederlandse flora, dol<.
D Ned. 1 - 21.02
Sonja op maandag, praatshow
D Ned. 1 - 21.52
Achter het nieuws, info
D Ned. 1 - 22.22
Kir Royal, serie
D Ned. 2 - 19.27
Inpakken en..., dok.
D Ned. 2 - 20.00
Vinger aan de pols, medische info
D Ned. 2 - 21.40
Opsporing verzocht

Dinsdag 3 maart
D BRT 1 - 19.00
De supermachten, dok. sene
D BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.50
Labyrint, over bevallen
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 20.20
Campo Europa, film
D Ned. 1 - 14.30
The kid from Brooklyn, film
D Ned. 1 - 19.30
Avro's sportpanorama
D Ned. 1 - 20.28
North and South, serie
D Ned. 1 - 22.10
Avro's televizier
D Ned. 1 - 22.55
Jonge mensen op het koncertpodium
D Ned. 1 - 23.20
Ontdek je plekje. Delft
D Ned. 2 - 19.12
Snuiters

D Ned. 2 - 19.37
Kenmerk, info
D Ned. 2 - 20.00
Televisie ter diskussie
D Ned. 2 - 21.00
Panoramiek, info

Woensd. 4 maart
D BRT 1 - 15.15
Kameleon, info
D BRT 1 - 15.40
Rondomons, Nils Holgersson en
Vrouwtje Teelepel, strips
D BRT 1 - 16.55
Sprookjesteater, serie
n BRT 1 - 18.00
Tik tak en Plons
D BRT 1 - 18.10
Zeppelin, info
D BRT 1 - 18.35
De wonderwinkel, strip
D BRT 1 - 19.00
Batibouw '87, reportage
n BRT 1 - 20.10
De stripkwis
D BRT 1 - 20.45
Allemaal beestjes, marmotten
D BRT 1 - 21.15
Verwant, kunstinfo
D BRT2 - 18.45
Luister met je ogen, info
D BRT2 - 20.20
Mike, praatshow
D BRT2 - 21.35
De uitdaging, serie
D Ned. 1 - 14.55
De grote meneer Kaktus show
D Ned. 1 - 16.15
Dynasty, serie
D Ned. 1 - 18.08
Family Ties, serie
n Ned. 1 - 20.33
Tineke, praatshow
D Ned. 1 - 21.32
Modespecial
D Ned. 1 - 22.15
Verona, satire
D Ned, 1 - 22.40
Nieuwslijn, info
D Ned. 1 - 23.15
Rur, praatshow
D Ned. 2 - 18.45
Jeugdjournaal
D Ned. 2 - 19.22
Van gewest tot gewest, regionale
info
D Ned. 2 - 20.00
Wie, wat, waar en hoe laat?, info
D Ned, 2 - 20,20
Der Zigeurbaron, operette van Johann Strauss
D Ned, 2 - 22,45
Nederland C, info

D BRT 1 - 20,20
Hoger-Lager, kaartspel
D BRT 1 - 20,55
Panorama, info
D BRT1 - 21,45
Dallas, serie
D BRT2 - 18,45
Luister met je ogen, info
D BRT2 - 19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT2 - 20,20
Istanbul, film
• BRT2 - 21,50
Dada Tristesse, dok, over Peul
Neuhuys
n Ned, 1 - 16,00
Daktari, serie
D Ned, 1 - 16,50
Kinderkrant, info
D Ned, 1 - 19.00
Nathalie, strip
D Ned. 1 - 20.28
Spelregel, kwis
n Ned, 1 - 21,20
Billy Graham, preek
D Ned. 1 - 22.27
Ars Musica, klassiek
D Ned. 2 - 19.12
Los vast tv, show
n Ned. 2 - 20.00
De Frank en vrij show, kwis
n Ned. 2 - 21.05
Hill street blues, serie
n Ned. 2 - 21.50
Profiel, TV-portret

Vrijdag 6 maart
D BRT 1 - 18.00
Tik tak en De Snorkels
D BRT 1 - 18.30
Bingo!, hitparade
D BRT 1 - 20.20
Het einde van een imperium, dok.
serie
D BRT 1 - 21.10
Extra-time, sportmagazine
D BRT 1 - 21.45
Stuart Burrows sings, klassiek
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
n BRT2 - 20.25
Premiere, info
D BRT2 - 21,00
Is er een piloot in het vliegtuig?,
film
D BRT2 - 22,20
Filmspot, info
D Ned, 1 - 14,00
RVU: mensenmarkt, info
D Ned, 1 - 14,30
Sons and daughters, serie
D Ned, 1 - 15,55
De Tros Blufshow
D Ned, 1 - 19,00
Alf, serie
D Ned, 1 - 19,25
Mijn geheim, kwis
D Ned, 1 - 20,20
Moordspel, laatste afl,
D Ned, 1 - 22,15
Tros aktua, info
D Ned, 1 - 22,50
Op vleugels van de adelaar, nieuwe
serie
D Ned, 2 - 19,12
Hints, kwis
D Ned, 2 - 19,40
Harry en Tonto, film
D Ned, 2 - 21,30
Geen kerk in Auschwitz, dok,
D Ned, 2 - 22,45
Daar sta ik voor, praatshow
D Ned, 2 - 23,35
Hombre, western

Zaterdag 28 feb.
Sword of Sherwood Forest
Britse avonturenfilm uit 1961, Robin Hood en zijn vrienden helpen de
kanselier van Bawtry in zijn strijd tegen de snode sheriff van Nottingham
Die beraamt zelfs een aanslag op de
aartsbisschop van Canterbury,,,
(Ned. 1, om 17u.40)

Zondag 1 maart
The Adventures of Huckleberry
Finn
Amerik. avonturenfilm uit 1939
naar het gelijknamig boek van l\/1ark
Twain. Huck Finn werd ontvoerd door
de weduwe Douglas en Miss Watson.
Er wordt een losgeld geëist van 800
dollar, maar Hucks vader is een gewetenloze dronkaard... (FR 3, om
22U.30)

IVIaandag 2 maart
Cross Talk
Ed Ballinger is een computerspecialist en is op zoek naar een fout in
een gesofistikeerd programma. Na
een zwaar verkeersongeval blijft hij
verlamd maar zijn werkgevers zorgen
ervoor dat hij verder kan blijven werken. Dan doet hij een beangstigende
ontdekking... Austr. film uit 1982.
(BBC 1, om23u.10)

Dinsdag 3 maart
The Kid from Brooklyn
Danny Kaye is de ster in deze Amerik. musical uit 1946. Als melkventer
Burleigh heeft hij het moeilijk de eindjes aan mekaar te knopen. Op een
avond wordt hij lastig gevallen door
twee dronkelappen. (Ned. 1, om
14U.30)

Woensd. 4 maart
Campo Europa
Zwitserse film uit 1984. Anna, een
jonge Zwitserse, heeft haar geboorteland verlaten en woont nu op een
camping bij Genua. Op een dag krijgt
zij een pakje uit Geneve. (TV 2, om
20U.20)

Donderd. 5 maart
Istanbul
Vlaamse film van Mare Didden uit
1985. Klamski is een statenloze UNOvluchteling op weg naar Istanbul voor
,,zaken". In Oostende krijgt hij een
doorreisvisum dat hem in staat stelt
72 uren in België door te brengen. Hij
maakt toevallig kennis met Willy, een
werkstudent met grootse plannen,,,
(TV 2, om 20U.20)

Vrijdag 6 maart
Hombre
Amerik, western uit 1967 met o,a,
Paul Newman en Fredric March,
John Russell, een blanke die door de
Apache-indianen werd opgevoed, is
met de postkoets op weg naar Arizona, Onderweg wordt de postkoets
overvallen, (Ned. 2, om 23u.35)
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éxA-dk-weeh,
Een
blauwe
maandag.
Een
ambtenaar van het
ministerie van Onderwijs heeft zopas de krokusjesvakantie uitgevonden.
Onmiddellijl(
moet hij zichzelf
een dosis migril
toedienen. Denken
kreeert migraine.
Wie een opkomende verkoudheid of griep niet met
Maar wij zitten er
mee. Krokusjesva- een pillemedikatie wenst te bestrijden, wordt wel
kantie, verdraaid
eens een grog als slaapmutsje(s) aanbevolen. Maar
nog aan toe!
Wat staat er in de vroeqvoorjaar- wat dat begrip precies inhoudt is nogal onduidelijk,
se tuin duidelijker voor de laatste temeer daar er vele varianten bestaan, naargelang
stuiptrekkingen van de winter dan de smaak en het inkasseringsvermogen van de
de galanthus nivalis?
Het bescheiden bloemenbelletje pseudo-patiënt.
dat de sneeuw trotseert en de lente
inluidt: het sneeuwkiokje! Het druppeltje maagdelijk wit, ontsproten aan
N principe is grog het meng- Oostenrijkse en Zwitserse wineen aards bloemenbolletje waaruit
sel van een sterke alkoholi- tersportoorden naar hier overgeeen sprietje arm dag aan dag wat
sche drank met heet water waaid IS Men spreekt veralgememeer naar de luchten grijpt. Nu stel
of tee en suiker De preciese oor- nend ook van wijngrog Hier volgt
Ik mij zo'n ambtenaar voor als een
ernstig man die zich goed dokumen- sprong van dit medicijn ligt begrij- het klassieke recept van deze welteert alvorens een voorstel op de ta- pelijkerwijs ergens zwaar bene- doende winterdrank Laat de dun
afgesneden schillen van 1 sinaafel van de minister te deponeren. veld, zowel naar tijd als plaats
Nog gauw kontakt opgenomen Maar de naam schijnt afkomstig sappel en 1 citroen met wat kruidmet de dichtsbijgelegen Euroflora en te zijn van ene admiraal Vernon nagelen trekken in 2 glazen water
vernomen dat de crocus vernus van die in de 17de eeuw het bevel Als het water de aroma's van de
zijn rapport de lentebloem bij uitstek voerde over de Britse vloot m het toegevoegde ingrediënten opgeis. En inderdaad, de uitstalramen Caraibische gebied Deze ijzer- nomen heeft, zeef het dan en giet
puilen uit van krokussen in alle geu- wreter droeg de spotnaam er een halve fles rode wijn bij, plus
ren en kleuren. Nee, niet de in het ,,grog", omdat hij tijdens zeesla- 2 eetlepels suiker Laat de drank
wild levende nudiflorus maar de op- gen altijd een jas van een be- dampend heet worden, maar
gefokte winkelvariante. Te véél kon- paalde soort zware zijde, grog- beslist met kokend Serveer de
fektie, te véél vitrine maar te weinig ram, plachtte te dragen
wijngrog heet in hoge glazen Als
uit het rijke natuurleven gegrepen.
meest geschikte wijnen gelden
Grog wordt nog steeds voorna- jonge Bordeaux, Cótes du Rhone
melijk gemaakt met de bruine, en Macon Om mogelijk spnngen
aromatische jamaicarum, hoewel te voorkomen gebruikt men bij
cognac, whisky en jenever even voorkeur glazen met een stevige
heilzaam zijn Een Spaanse va- bodem en giet men de wijn liefst
Al deze beschouwingen kan de riante IS de ,,carajillo", gewoon op lepel in de glazen
ambtenaar niet in de memorie van een kop zwarte koffie met een
toelichting vermelden. Daarmee flinke scheut cognac erin, die
In Skandinavie maakt men
overtuig je geen minister. Weet de meestal na het ontbijt gedronken
minister veel!
wordt als stimulans om de dag- Glogg, een verhit mengsel van
eenzelfde hoeveelheid rode wijn
Die is wat blij dat het extra week- taak aan te vatten
en sherry met een halve maat
je vakantie géén klerikale aswoensEen andere variante is de Glüh- cognac. Op de bodem van elk
dagpauze werd gedoopt of géén
wein, die vooral door de groei- glas legt men 2 rozijnen en
goddeloos karnavalreces.
Krokus, das een neutrale operatie; ende populariteit van de Duitse, 2 zoete amandelen
de minister ziet en keurt goed. Dat
Wij, Boudewijn er zijn plan mee
trekt! En blij dat de ambtenaar is.
Vlug belt hij naarde bloemenwinkel
in zijn straat: „Roza, het is zo ver.
Vanaf vandaag wil iedereen krokussen hebben."
Omdat de telefoonlijn onverstaanbaar is begrijpt Roza: ,,Wilt gij kussen hebben?" En antwoordt: „IMaar
meneer Bolencunders, speelt de lente al in uwen kop?" Goddank is de
lijn zo gestoord dat het telefonisch
misverstand niet tot een idylle uitJo Gisekin was de naam die wij zochten in onze
groeit.
162ste
opgave. Amper vier lezers stuurden ons het
Hoe ergert mij de naam krokusjesjuiste
antwoord.
Eén daarvan heet Hedwig De Brouvakantle. Waarom weer een simbool
van de kommercie de jeugd opge- wer en woont in Meerdonk.
drongen? Kan het niet met een
Hij wint deze week ons kadootje.
bloempje dat z'n goede diensten bewijst sinds de jongste Ijstijd? Is het
sneeuwklokje dan niet goed genoeg
om in de notulen, de staatsbladen,
E houden het ook deze een veulen in de wei
de bescheiden, de stukken, de omkeer bij een liefdesge- dat lui ligt op zijn zij
zendbrieven opgenomen te
dicht VVe zijn zelfs ver- te slapen
worden?
plicht de titel te verklappen, om- een oud paard is met dikwijls blij
Of vreest men dat de jeugd er het dat het anders nogal onbegrijpe- maar voor de veulens is het mei
giftige alkaoïde uit zal puren om lijk zou klinken
je oog de winterwind
langzaam stoned Ie worden? En alAan U om uit te zoeken wie ofschoon wel meer bemind
dus — de ogen wegdraaiend — grif- deze verzen schreef.
en zachter
fel en lei te verwaarlozen? Vreest
maar wijs en grijs en trots
men dat? Dat men het ons zegge. Je bent
toch kind
Eén omzendbrief meer of minder zal zoals de lauwe nacht
die plaatsen waar je ziel begint
zoals de wollen vacht
de zaak nu ook weer niet maken!
En wat doet u met de andere va- van schapen
WIJ verwachten uw antwoord
kanties zult u terecht vragen. Dan is zoals van wimpers ongedacht
voor
dinsdagochtend 10 maart op
er nog de sleutelbloem, het lelietje- een groet mij wel eens tegenlacht onze
redaktietafel
WIJ,
van-dalen, de margriet, de kolle- zo blank als is er geen
„Meespelen (165)", Barnkadenbloem, de tuiteloos en met allerhei- als rijst als elpenbeen
plein 12, 1 000 Brussel
ligen de krisant. IMaar misschien zou als maanlicht
maretakvakantie toch iets te heidensals zilver dat men krijgt ter leen
In de hoop dat U het knappe
klinken...
• en af moet geven schier meteen
boekenpakket wint
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Het 3-maandelijks, literair- en kunstkritisch tijdschrift Kreatief viert het afsluiten van zijn 20ste jaargang. Dat het zover gekomen is dankt het blad wellicht aan de werkkracht van zijn hoofdredakteur Lionel Deflo (nu fulltime uitgever bij Manteau) een stevige redaktie en een uitgebreide schare medewerkers... maar evenzeer aan de ernst, de aktualiteitszin
en vooruitziendheid waarmee er 2 decennia lang gewerkt werd.
N die periode is Kreatief uitgegroeid tot een soliede waarde
in het Vlaamse literaire landschap Normaal dat het 20-jarig
bestaan met enige luister gepaard
gaat De viering omvat 2 luiken

I

Allereerst is er de publikatie van
een feestelijk, omvangrijk (158 biz)
dubbelnummer ,,De genesis van
een dichterschap", waarin 19 meer
en minder bekende Vlaamse dichters vertellen hoe hun dichterschap
ontstond en evolueerde Deze getuigenissen worden ter illustratie
telkens gevolgd door enkele gedichten
In zijn inleiding stelt samensteller Deflo ,,Bij de keuze van de
respondenten werd rekening gehouden met de aard en strekking
van hun werk, de ,,kunne" en
vooral het ,,kunnen", waarbij met
de utopische volledigheid werd nagestreefd, maar een staalkaart van
het poëtisch aanbod in Vlaanderen
De keuze is dus (uiteraard) subjektief en voor kritiek vatbaar, maar
een bloemlezingsaspekt behoorde
nu eenmaal met tot de doelstellingen", en verder, „In dit lijvige num-

mer krijgt de lezer alvast een pak
ekslusief werkmateriaal aangeboden, dat belangrijke inzichten in en
uitzichten op een aantal vooraanstaande dichterschappen openbaart en illustreert" Hij vindt terecht ook dat geen enkele poëzieliefhebber het feestnummer ongelezen mag laten
Voor Kreatief kan men terecht op
het sekretanaat Groemngestraat
23,8610 V\/evelgem (056/41 32 50)
Een jaarabonnment kost 700 frank
voor 5 nummers
Het tweede luik van de vienng is
een door de Kulturele Raad van
Wevelgem georganiseerde poeziehappening onder de tiel ,,Hoe ik
dichter werd", die op zaterdag 14
maart vanaf 17 uur doorgaat in het
Onmoetingscentrum, Gemeentelijke Hovemngen, Vanackerestraat
18-20 Het poeziegebeuren laat de
dichters die aan het hogergenoemde feestnummer meewerkten
elk een 10-tal minuten aan het
woord over het ontstaan van hun
dichterschap, eventueel aangevuld
met het voorlezen van enkele gedichten
26 FEBRUARI 1987
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Het Vlaamse boek in Brussel

•••••••T

Internationale Boekenbeurs
wordt Vlaamser
De Internationale Boekenbeurs van Brussel, van 7
tot 15 maart a.s. in het Rogiercentrum, blonk in het
verleden niet uit door Vlaamse aanwezigheid. Terwijl
er blijkbaar toch een nood bestaat aan Vlaamse boeken : de voorbije jaren wezen op gunstige resultaten
voor de Vlaamse en Nederlandse deelnemers.
LHOEWEL
boeklievend
Vlaanderen in grote drommen naar het novembergebeuren in Antwerpen trekt en
de uitgevers de loftrompet over
de resultaten steken is er bij diezelfde uitgevers toch de nood ook
hun voorjaarsproduktie te tonen.

A

Internationale
uitstraling
Gebeurde dat in het verleden
in het iets te nauwe keurslijf van
het Centraal Station te Brussel
(nu alweer vijf jaar geleden), de
jongste jaren bleef het beperkt tot
een hier en daar op een zoekplaatje te vinden stand op de Internationale Boekenbeurs van
Brussel.
Nu, begin 1987, werd een
eerste stap gezet door een groep
ondernemende Vlaamse uitgevers, naar de uitbouw van een
volwaardige voorjaarsbeurs. En
zijn ze er nog niet allemaal, men
hoop de volgende jaren steeds
groter te groeien.
Op de perskonferentie van de
Vlaamse deelnemers werd gewezen op het belang van de internationale
uitstraling
van
het
Vlaamse boek en wil men deze
beurs eveneens zien als een public relations naar het buitenland
toe. Het Vlaamse boek hoeft in
niets onder te doen voor enig ander. Integendeel, hoeveel Vlaam-

se grafische bedrijven werken er
niet voor het buitenland? Trouwens, de kunstboeken uit Vlaanderen genieten reeds internationale belangstelling en in het kader van de recente resultaten met
het vertalen van Vlaamse literatuur, hoopt men op nóg meer.
Op nationaal vlak is er ook een
toenadering te bemerken tussen
Franstalige en Nederlandstalige
uitgevers en langzaam groeit ook
hier een wederzijdse belangstelling voor eikaars literaire kuituur.

Grote kanonnen
Terwijl de lijst van vertegenwoordigde uitgeverijen meer dan
150 Vlaamse en Nederlandse uitgevers omsluit, wordt er dit jaar
ook gezorgd voor een boel nieuwigheden op de Brusselse beurs.
Verschillende uitgevers zullen
er hun pas verschenen titels aanbieden. Let wei, aan de vastgestelde prijs, want de vaste boekenprijs moet er volgens hen komen I We kunnen alvast aankondigen dat Walter van den Broeck,
Boudewijn Büch, Tessa de Loo,
Hans Visser (de biograaf van Simon Vestdijk) en John Gheeraert
aanwezig zullen zijn. Er wordt
nog onderhandeld over enkele
grote kanonnen en de naam
Harry Mulisch is een paar maal
gevallen. John Gheeraert zal er
in ieder geval zijn fascinerende
boekje Bericht uit Bredene, over

Het internationaal gekende logo
van de Brusselse Boekenbeurs.
De ,,B" van boek zit er alvast in...
de emigrantenkolonie van vermaarde kommunistische joodse kunstenaars (Koestier, E.E.

Twee
verjaardagen
Twee bekende Vlamingen ontvangen deze week
onze gelukwensen, daarbij dient de verjaardag enkel
als kapstok. Hun leven ten dienst van Vlaanderen is
daarbij van groter belang. Het gaat om Ferdinand
Vercnocke en Luc Delafortrie.
a ttikrmi
ERDINAND VERCNOCKE
werd op 14 december 1986
80 jaar maar de publieke
hulde gaat pas op 21 maar a.s.
door.

F

„De Aardse Staat"
Daarbij wordt een heel artistiek
programma opgezet. Eerst de
voorstelling van de 16de dichtbundel van Vercnocke ,,De Aardse Staat". Op het programma zijn
er lezingen door Anton van Wilde-

Aalst organiseert
Flanders' Printing
OLGENS Febelgravoorzitter
Herman De Cuyper zou het
initiatief moeten uitgroeien
tot een begrip, waarvan de draagwijdte en het ekonomisch belang
steeds verder reiken. De grafische
industrie neemt in onze ekonomie
een niet onbelangrijke plaats in,
met zijn tewerkstelling van ruim
22.000 mensen en een omzetcijfer van 76 miljard, waarvan 30 %
export... Wat de verhouding prijskwaliteit betreft bekkleden onze
drukkerijen de eerste plaats in
Europa.

V

Eindprodukt
Ter gelegenheid van het Dirk
26 FEBRUARI 1987

f\/lartensjaar in 1973 werd in Aalst
al een nationale vakbeurs voor de
grafische nijverheid georganiseerd.

De toekomst
Tien jaar later werd aan een herhaling gedacht, maar met het initiatief van 1984 werden de verwachtingen niet ingelost: machinebeurzen worden al afwisselend gehouden in Antwerpen en Charleroi, zodat Aalst de wenk kreeg het
grafische eindprodukt meer in de
kijker te plaatsen. De uitgave van
dit jaar werd dan ook bewust beperkt tot de volledige waaier van in
ons land geproduceerde grafische
toepassingen. Een 40-tal exposan-

Laagvlieger

F. Vercnocke en L. Delafortrie

Bij Dirk Martens op school...

Door het Dirk Martenskomitee wordt van 25 tot 30
maart in de Keizershallen te Aalst een drukwerkbeurs
georganiseerd, die onder de naam Flanders' Printing
een antwoord wil geven op de vraag wat Vlaanderen
te bieden heeft op het vlak van drukken en uitgeven.

Kisch, Hans Eisler, Irmgard Keun
en Joseph Roth) die in 1936
in Bredene-aan-Zee verbleven,
voorstellen.
Gelieve ook de volgende weken goed in krant of weekblad te
kijken, want de Vlaamse deelnemers zullen gratis toegangsbons
laten verschijnen, zodat de lange
rijen aan de kassa kunnen vermeden worden. Een doorlopende
toegangskaart (voor héél de
beurs) kost slechts 150 fr.
Allen daarheen.

ten zullen ze voorstellen op een
tentoonstelling die dagelijks van 10
tot 20 uur toegankelijk is. In het kader van Flanders'Printing wordt op
zaterdag 28 maart een kolloquium
georganiseerd over de toekomst
van de Vlaamse uitgeverij en een
werklunch over grafische vormgeving. Er zijn ook praatjes bij de koffie over allerlei aspekten van de
grafische wereld. Meer informatie
op het sekretariaat, Keizerlijk Plein
21, tel. 053/77.11.11, nr 220. (vw)

Het embleem van Flanders' Printing. Waarom moet deze benaming zo nodig weer in een vreemde taal?

rode en Karel de r\/leulemeester.
Tevens is er een tentoonstelling
met grafisch werk van de dichter.
Vercnocke heeft tussen de
twee oorlogen een niet onbelangrijke rol gespeeld in het AKVS,
het KVHV en het Diets Studentenverbond. Tijdens de bezetting
werkte hij aan Zender Brussel en
,,Volk en Staat". Het kostte hem
5 jaar cel...
De viering gaat op zaterdag 21
maar door in de Norbertuszaal
van de abdij te Grimbergen en
begint om 171. Men kan inschrijven op de dichtbundel bij ,,De
Kogge", Vogelzang 21 te 2958
Zemst-Weerde.

„Wijsheid
in druppels"
De tweede gevierde is Luc Delafortrie, hij werd op 21 februari
1912 te Aalst geboren en werd
verleden week dus 75 jaar. Zijn
moeder was de dochter van Pieter Daens. Van uit deze relatie
schreef Delafortrie de twee ontroerende pockets over Pieter en
Adolf Daens. Hij was en is dan
ook de geschikte figuur om voorzitter te zijn van het Priester
Daensfonds.
Na een joernalistieke loopbaan
bij ,,De Standaard" werd Delafortrie sekretaris bij Intermixt, de
gemengde interkommunale voor
gas en elektriciteit.
Delafortrie, die tot de mobilisatie vrijgestelde van het Verdinaso
was, schreef twee belangrijke
studies over de figuur van Joris
van Severen. Maar ook op het
literaire vlak is Delafortrie zeer
bedrijvig. Eind 1986 verscheen
van hem nog de vertaling Chinese gezegden ,,Wijsheid in druppels".
Aan Ferdinand Vercnocke en
Luc Delafortrie namens onze lezers een welgemeend ad multos.
(m.v.l.)

ERRIS BUELLER'S DAY OFF
van John Hughes is het verhaal van de eerder ongewone
Ferris (Matthew Broderick) die een
dagje vrijaf neemt op school, en zijn
vriendin en beste vriend overhaalt
hetzelfde te doen. Het is een film over
en bedoeld voor jongeren — 15 tot 18
jaar — die soms humoristisch is,
maar mij toch dikwijls heeft verveeld,
alleen al door die gimmick het hoofdpersonage te laten spreken tegen het
publiek. Alhoewel dat aan het eind
van de film dan weer lot in z'n uiterste
vorm wordt doorgedreven (na de generiek) en echt komisch is.

F

NIEUW
IN DE BIOS
Young Warriors van Lawrence D.
Foldes is reeds maanden op video
verkrijgbaar en ook typisch geschikt
voor die markt. Het is een vigilantefilm die een zéér nare nasmaak laat.
Brutaliteiten (vooral de verkrachtingsscène is mentonterend) overal uitgesmeerd en zonder een echte funktie
in de film. Ook de verdedigers van de
wet gaan de verkeerde weg op — en
als dat dan de les maar was geweest
— en spelen ook voor zichzelf eigen
rechter, zodat het nergens tot een
proces komt.
Flodder van Dick (De lift) Maas is
een goedgemaakte, perfekt getimede
film. Maar hij lijdt aan Hollanditis. Om
de haverklap zien we blote billen, buiken, borsten en allerhande, het lijkt
wel een slagerij. De familie Flodder is
een bende die men liefst in de Zoo
zou opsluiten en haar alleen ter bezichtiging stelt tijdens de voedertijden, om aan te tonen dat er edelder
dieren zijn. Haar voortplantingsnormen zijn niet te vergelijken met eender welk dier dat David Attenborough
ooit filmde. De film bevat ook nog een
Belgenmop want de scènes in de
sloppenwijk werden in Brussel gefilmd. Hebben ze die in Nederland
dan niet? Tuurlijk wel, maar die sloppen zijn meestal hartstikke gekraakt
en bewoond door geteisem-van-derichel dat niet wenst te worden gefilmd tijdens haar drughandeltje. Dick
Maas noemt het allemaal onschuldig
entertainment, wanneer een broer
met zijn zus de matras laat piepen,
wanneer een nog jongere broer
pooier speelt voor zijn zus, wanneer
op een bepaald ogenblik een achterste bijna het hele scherm vult, wanneer... U dacht dat hier geen kinderen waren toegelaten, dan hebt u verkeerd gedacht. Hier mogen kinderen
naar komen kijken. Er is hier toch een
keuringskommissie zult u vragen?
Ja, die is er, maar die is niet aan haar
eerste stommiteit toe; als je ziet dat
Rambo en Aliens ook het bordje KT
meekregen. En hier is het nog komplexer vermoed ik, want is de voorzitter van de keuringskommissie niet iemand van UIP en is Flodder nu geen
film van, juist,..
Ondertussen heeft de Antwerpse
cinemabaas besloten nergens te vermelden dat de film KT is en overal de
affiches laten overschilderen, waarop
staat dat het om een familiefilm gaat.
Neen, dit is een erg seksistische film,
waarin de vrouw als gebruiksvoorwerp wordt vooropgesteld. Wie kinderen iets over de voortplanting wil bijbrengen, gaat naar de Zoo in Antwerpen, daar loopt een mooie tentoonstelling hierover.
Voor de liefhebbers signaleren we
de zoveelste aflevering van Friday
the 13th... Even bloedig als voorheen, de dode keert terug. In film
kunnen ze je zowat alles wijsmaken.
Willem Sneer
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„Dorp van dienstbetoon" krijgt erkenning

Lea Provo
werd „ere-senator"
Op 14 februari 1987 liep de Elisabethzaal van het
Antwerps Provinciaal Huis vol voor de 26e Europese
Eresenaat van de Europese Federalistische Beweging. Onder de 4 gelauwerden bevond zich ook een
tengere, Indisch lijkende, Vlaamse weduwe: Lea
Provo.
EZE dame werd op kerstdag 1921 in Hemiksem
geboren als Lea Eggermont in een gezin met 4 kinderen. De socialistische gezinde vader was metaalbewerker. Lea
huwde in 1942 en zette met haar
man een familiebedrijf in houten
speelgoed op. Ze kwam in kontakt met leden van de Vlaamsnationalistische Katholieke Jongeren Vredesaktie en met overtuigde vegetariërs.

Inspiratie
Het was een boeiende groep
die ons heden nog heelwat inspiratie en aktiestop kan bieden.Denken we maar aan de amnestiemilitant Gust Van Humbeeck, tevens oprichter van ver-

scheidene huizen voor jeugdzorg. Bert Eyckerman (de huidige
voorzitter van het Berten Fermontkomitee). De gebroeders
Spiessens, beiden dienstweigeraars uit ndtionalistische en pacifistische motieven, net als Eyckerman. Zij maakten de Duitse inval mee tenwijl ze op de vlucht
waren voor het Belgische gerecht
of wel in de gevangenis. Rik
Spiessens zou na de dood van
zijn vrouw intreden in de Italiaanse kapucijnenorde. Zijn broer
Stan — ook in Antwerpen aanwezig — zetten een natuurproduktenzaak op en verblijft in Zelem.
In deze kringen leefde het gedachtengoed van Gandhi en van
diens leerling Lanza Del Vasto:
zorg voor de eigen ontwikkeling
door een geweldloze aktie.

Wanneer in 1960 een 35-tal
mensen een vredesmars hielden
van San Fransisco naar Moskou,
behoort Lea Provo tot de stichters van het Vlaams Komitee voor
Geweldloze Vredesaktie en verenigt ZIJ de eerste naoorlogse
Vlaamse gewetensbezwaarden
Haar man was intussen bij een
ongeval overleden. Zij reist m november 1966 naar India om het
eeuwfeest van Gandhi's geboorte te helpen voorbereiden.
Dan komt zij in kontakt met de Indische armoede en met het
kastesysteem.

Sevapur
Lea Provo besluit de rest van
haar leven te wijden aan de allerarmsten en de verschoppelingen van Tamil Nadu, de zuidelijkste Indische deelstaat.

Lea Provo: erkenning voor levenswerk bij Tamil-verschoppelingen
hiërarchie en lethargie. Haar
geioof-in-liefde verzette bergen.
Velen onderr ons kunnen in dit
overvoede Vlaanderen inspiratie
bij haar vinden en versterken, bijvoorbeeld ten aanzien van ons
vreemdelingenprobleem..

Ze sticht er een dorp Sevapur
wat ,,dorp van dienstbetoon" betekent. Zij krijgt de plaatselijke
excellentie's warm voor haar projekten voor streekontwikkeling
waarbij ontvoogding, voedselvoorziening en volksopbouw
hand in hand gaan... Het brak de
eeuwenoude geest, van kaste-

De Europese Gemeenschap
steunt het werk van Lea Provo(ost)l Wij kunnen dat ook!

Daarvoor kan je terecht bij vzw
Sevapur, Pietingbaan 2 te 2531
Vremde (03/455.89.90). Overschrijvingen vanaf lOOOfr. zijn aftrekbaar via VlWOS-rekeningnummer 427-9085121-58, Blanchestraat 11 te 1050 Eisene met
vermelding ,,projekt Lea Provo".
Hartelijk aanbevolen.
Willy Kuijpers

ADVERTENTIE

KB-Woningkrediet
Vernieuv/de formule.
Droomt u van een eigen huis?
Gaat u bouwen of verbouwen ? Wilt u een huis
of een bouwgrond kopen ? Kom dan eens praten
over het vernieuwde Woningkrediet van de
Kredietbank.
Zeker nu onze tarieven bij de laagste zijn
die u kunt vinden. Zowel voor trouwe spaarders
als voor nieuwe cliënten.
Vergelijkt u maar even wat u per maand

afbetaalt... want percentages zeggen lang niet
alles.
KB-Bouwwerkgarantie.
Bovendien is er ook de KB-Bouwwerkgarantie, waarvan wij de premie dragen. Ixwpt
er iets mis met uw bouw- of verbouwplannen,
dan helpt de verzekeringsmaatschappij* de
schade financieel te bejjerken.
KB-Privé-service.
En uiteraard bieden we u ook hier onze
uitgebreide KB-Privé-service aan.
Dank zij ons deskundig kredietadvies lopen

uw woonplannen geen risico. Wij adviseren u
immers over hoe u het best leent, voor hoeveel
en voor welke looptijd.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan
en kunt u rustig wat hoger mikken.
Wenst u meer te weten over het
KB-Woningkrediet of over de KB-Bouwwerkgarantie, stuur dan bijgaande coupon op naar
de Kredietbank, 8820, Arenbergstraat 7,
—
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vff7elcerinssonüerneminK D f Verenigue
Provincn;n N V . Kunstlaan 6. 10-10 Brussel
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1000 Brussel ofbezoek onze stand op
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Niet in Etterbeek en niet in Liévin

De top ligt te hoog
Het is niet onze gewoonte de zondagnamiddag voor de l<ijiikast door te brengen en liet zal zeker Stadion, liet nieuwste televisieprogramma, niet zijn dat ons
van mening zal doen veranderen. Maar soms verplichten de weersomstandigheden een mens tot kastje kijken. Daarom zagen we vorige zondag én de volleybalwedstrijd Lennik-Milaan én de Europese zaalkampioenschappen atletiek. Zowel
in Etterbeek als in Liévin bleek de top voor onze vertegenwoordigers te hoog te
liggen. Verbazen konden we ons daar niet over.
N Etterbeek waren de Italiaanse volleybalploegen (Milaan en Parma) veel te sterk.
Dat lag in de lijn der verwachtingen vermits deze sport op het Appenijns schiereiland professioneel wordX beoefend. De topklubs
vangen er enorme sponsorgelden en spelen moeiteloos voor
méér
dan vijfduizend toeschouwers.

I

Lennik
Bij ons is dat nog even anders.
Alhoewel een klub als Lennik
toch ook aardig die weg opgaat.
De ploeg uit het Pajottenland
wordt momenteel aangezien als
de beste van het land. Al was het
maar omdat ze kan beschikken
over Johan Baetens van wie
wordt verteld dat hij vroeg of laat
in Italië zal spelen. Toch lag Lennik beduidend onder bij de konkurrentie. In drie matchen werden twee sets gewonnen. Het
klasse- of moeten we zeggen trainingsverschil stak bij momenten
de ogen uit. We vragen ons trouwens af in welke mate aanleg nog
doorweegt in eze sport vol automatismen en systemen. Oefening baart kunst en In volleybal
zal dat zeker waar zijn. Bovendien kan het niemand ontgaan

zijn dat de Italianen weer aardig
wat „gastarbeiders" hadden ingelijfd. Een Amerikaanse Rus,
een Argentijn, een Zweed: de lire
blijkt ondanks de volgehouden
devaluatietrainingen nog steeds
voldoende waardevast... In Italië
is op sportgebied nu eenmaal alles toegelaten en niets onmogelijk.
Ook in Liévin vielen onze sportbeoefenaars te zwak uit. Ze kwamen zelfs niet in het stuk voor.
Nu indooratletiek al wat serieuzer
wordt genomen vallen onze sterretjes snel uit de hemel. Dat Ronald Desruelles in de korte spurt
werd weggeveegd, verbaasde
ons amper. We hebben de Antwerpse Adonis nooit als een topatleet aangezien. Daarvoor liep
er te vaak wat mis. Aanleg had en
heeft — alhoewel hij met zijn 32
toch oud begint te worden —
Desruelles zeker. Maar er schort
wat aan zijn karakter, aan zijn gedrevenheid. Hij zegde nu zelf dat
hij de stress, de prestatiedwang,
niet aankon en dat is noodzakelijke voorwaarde voor wie op
prestigieuze meetings wil schitteren. Er staan op beslissende momenten in kenmerkend voor de
ware kampioen. Tot nader order
behoort Desruelles niet bij deze

Robert Braet
gestorven
N Brugge overleed op 75jarige leeftijd Robert Braet.
Hij was erevoorzitter van Cercle, de klub die hij zijn leven
lang trouw bleef. Want Braet
was al vroeg een legende.

I
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Stimulans
Atletiek is beroepssport geworden en bij ons heeft men zich aan
deze realiteit nog niet aangepast.
De strukturen en begeleidingsvormen moeten worden versoe-

Lennik, aardig op weg om echte topploeg te worden!
peld én gerationaliseerd. De
prestaties moeten voorop staan
om sponsors (én geld) aan te
trekken die dan op hun beurt het
al of niet omfloerste professionalisme moeten mogelijk maken. In
atletiekkringen wordt in dit verband veel verwacht van Wilfried
Meert, de nieuwe sekretaris-

Flandrien

Yanderaerden
speelt met zijn geluk
Zaterdag wordt in Vlaanderen het Belgische wieIerjaar geopend. Op weg van Gent naar Gent kan de
eerste prestigieuze overwinning worden binnengehaald. In de „Omloop Het Volk" willen de besten
graag een duwtje meer geven.

Maar in de onbeduidende
Ronde van de Middelandse Zee
viel hij al lelijk door de mand. Stel
je even voor dat Eric het bestaat
in de slottijdrit een tijd lang aan
de wagen van sportbestuurder
Post te hangen. Pierre Chany, de
Franse wielerautoriteit bij uitstek,
ging in L'Equipe lelijk tek keer tegen Vanderaerden. Hij schold
hem letterlijk de huid vol en ergens moet daar toch wat van blijven natrillen bij het wielerpubliek.
We vragen ons trouwens af wat
Vanderaerden en Post mag bezield hebben. Hebben ze dan zo
weinig respekt voor de toeschouwers in het algemeen en de wie-

Zijn handelswijze en die van zijn
ploegbestuurder, die natuurlijk
ook niet vrij uit ging, werpen een
bedenkelijk licht op bepaalde
wielerpraktijken. Ook hier breekt
de prestatiedwang alle wetten.

Nood aan renners
Winnen is publiciteit (vooral
voor de sponsor) en enkel
daarom is het nog te doen. Het is
jammer dat we er al aan herinnerd worden nog voor het eerste
serieuze startschot is gelost. Hopelijk spreken we zaterdagavond
na de openingskoers, andere
taal. Onze coureurs moeten immers beseffen dat zij het in de komende weken, na het rampjaar
'86, absoluut anders moeten aanpakken. Er moet gekoerst worden en ze moeten bewijzen dat
ze het ernstig menen met hun
vak.

Door de mand

Cercle maar zijn overtuigingen
waren onwankelbaar. Htj dacht
en ademde m groen en zwart.
Men moet spelers en clubleiders van zijn formaat en overtuiging gekend hebben om te begrijpen wat zij voor het voetbal
betekenen. In Brugge zal men
zich Rotïert Braet blijven herinneren zolang er tegen een bal
getrapt wordt.

generaal van de Bond, die als organisator van de Memorial Van
Damme inderdaad een en ander
heeft bewezen. Waarborgt hij
nieuwe stimulansen en nieuwe
ideeën die begaafde atleten dichter bij de top kunnen brengen?

Limburger bedriegt ziclizeif

RIC
VANDERAERDEN,
voor wie er dit seizoen
veel op het spel staat, zal
wel geen uitzondering op de regel zijn. De Limburger weet dat
hij zich in de komende maanden
opnieuw als een kampioen moet
proberen aanmelden. Hij zou de
lessen uit het verleden hebben
begrepen en met een schone lei
herbeginnen.

De verbeelding van het voetbalpubliek wordt het gemakkelijkst beroerd door doelpuntenmakers en keepers. Braet was
zo'n doelman. Groot en breed,
lenig en verstandig. Zijn handen waren klauwen. Hij moest
niet eens springen om een bal
van onder de lat te halen. Hij
was een groot magneet tussen
het doelhout. Zelf hebben we
Braet nooit bezig gezien. Maar
we hebben er des te meer horen over vertellen.
Met Robert Braet, die met
Cercle Brugge was vergroeid,
^ sterft het ras van de grote
' klubspelers verder uit. Braet
voetbalde nooit voor geld. Hij
dacht nooit aan transfers. Hij
was van „zijn klub" en beschouwde dit als normaal. Hij
heeft het voetbal zien evolueren
en veranderen, hi] kende goede
en (veel) slechte dagen met zijn

soort. Hij heeft er misschien wel
de mond maar zeker het hart niet
voor. In Liévin kon ons land trouwens geen enkele topatleet naar
voor schuiven. Didier Falise, de
hinkstapspringer, en Ingrid Delagrange, op de 3000 meter, werden weliswaar aangeduid voor Indianapolis maar evenmin als
Desruelles zullen zij op de indoorwereldkampioenschappen
een rol van betekenis kunnen
spelen.- De atletiektop dreigt voor
onze atleten inderdaad onbereikbaar hoog te liggen. De internationale rekordjacht gaat immers
onverminderd voort. In de zomer
én in de winter.

lersport in het bijzonder? Dat
Vanderaerden
gedeklasseerd
werd IS een detail, dat hij zijn
goede naam verloor was erger.

Zoniet bedriegen zij zichzelf en
spelen zij, net als Vanderaerden
van wie verondersteld werd (en
wordt) dat hij hun voorman zou
zijn, met hun geluk. Vlamingen
zijn per definitie wielerliefhebbers
maar ze hebben nood aan renners in wie ze kunnen geloven
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Het partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksuniepartijbestuur van maandag 23
februari heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers.

PSC-kongres
Naar aanleiding van het PSC kongres is gebleken dat er aan franstalige
zijde een grote onwil bestaat om de
passende besluiten te trekken uit de
overschnjding met 5 miljard van de
franstalige onderwijsbegroting door
minister Damseaux
De Volksunie wijst er op dat de
PSC-strategie terzake mikt op een
dubbel doel in de eerste plaats de
federalisering van het onderwijs te
beletten en vervolgens, — indien dit
met mogelijk zou zijn — de hoogst
mogelijke franstalige pnjs voor deze
federalisering te bedingen
De Vlaamse regenngspartijen zijn
meteen
gewaarschuwd
iedere
Vlaamse toegeeflijkheid terzake zal
moeten betaald worden ofwel met het
verzaken aan de Vlaamse onderwijsautonomie ofwel met de bestendi
ging van de diefstal zoals hij nu door
Damseaux wordt gepleegd

Het partijbestuur van de Volksunie
eist dan ook dat onverwijld een
Vlaamse signaal wordt gesteld, door
een einde te stellen aan de miljardenroof ten nadele van het Vlaams onderwijs
De verantwoordelijkheid van de
Vlaamse regenngspartijen en van de
Vlaamse ministers is duidelijk ofwel
wordt de budgettaire ortodoxie onver
minderd gehandhaafd ook in het
franstalig onderwijs, ofwel moet de
minister van het Nederlands onderwijs, de heer Coens, onmiddellijk
5 000 nieuwe banen scheppen in de
Vlaamse scholen

De Morgen
Naar aanleiding van het gerechtelijk optreden tegen „De Morgen" zullen Hugo Covellers, Johan Sauwens
en partijvoorzitter Jaak Gabrlöls morgen (dinsdag) een wetsvoorstel indie-

Zondag 22 maart

Wandeling in Voeren
De volgende eisen zullen onderstreept worden
— Happart buiten, en voorgoed
— Afschaffing van de faciliteiten tn
Voeren
— Integratie van Voeren bij Vlaanderen
Algemene verzameling
Bilzen,
Grote Markt, 11 uur

Kontaktpersonen
en busregeling
• Aalst Station 8 30 uur Hilde Tas
(053/77 18 95) en Ones Muyiaert
(053/78 36 82)
• Antwerpen Vlaamse Kaai, 9 30
uur Jan Jambon (03/646 06 93), Erwin Madereel (03/455 65 56), Wouter
Vochten (03/383 26 21) en Huygebaert (03/236 23 70)
• Aarschot kontakteer Vic Meulenberghs (016/56 86 10)
• Brabant
— Brussel-Halle-Vilvoorde Arduinkaa 9 uur Arnout Van den Broeck
(02/252 19 57) en Bart De Valck (052/
35 79 77)
— Hoeilaart-Vossem-Leuven Kon-

takt opnemen met Enk Vrancken (02/
657 18 65)/
* Denderleeuw aansluiting bij Aalst
Johan Daelman (053/66 64 32)
* Gent Sint-Pietersstation, 8 30 uur
Herman De Mulder (091/21 08 03) en
Ward Robert (091/31 19 41)
* Kempen Turnhout, Grote Markt,
9 30 uur Geel, 10 uur Kris Van Dijck
(014/37 72 28)
* Leuven Thierbrau, 9 uur Enk
Vrancken (02/657 18 65)
* Limburg Twiggy Praet, Lummen
(013/52 34 40 en Edmond Rubens,
Bilzen
(011/41 10 02
— 011/
41 59 73)
* Waasland Hotel Serwir, 9 uur
Guido Moons (091/55 82 46)
* Kortrijk Stadsschouwburg, 8 uur
Odette Ampen (056/35 78 63)
Inschrijven is verplicht Wie inschrijft verbindt zich tot het betalen
van de vervoersprijs Neem steeds
kontakt op met de dichtstbijzijnde regio
Borden en spandoek met toegelaten Vlaggen evenmin Steun is welkom op rek nr 432-5221061-32 9300
Aalst van het Taalaktiekomitee

Studentenbond van
Retie 75 jaar jong!
In de geschiedenis van de Vlaamse Beweging speelt de s t u d e n t e n b e w e g i n g een v o o r n a m e rol want de kaders van de beweging
kregen hun eerste politieke v o r m i n g binnen het veilige nest van de
idealistische j e u g d b e w e g i n g . De eerste stapjes als organizator en
als spreker w e r d e n daar gezet.
weging in de Antwerpse Kempen zal
Nu IS het lidmaatschap van een
belichten Het AKVS, de Kempische
studentenbond uiteraard een voorbijRodenbachbonden figuren als Juul
gaande zaak en geen enkele bewe
Gntens, Lodewijk De Koninck, de Kul
ging is zo onderhevig aan de evolutie
tuurdagen van Hoogstraten evenzovan de geschiedenis als de jeugdbevele monumenten in de Vlaamse Beweging met haar snelle generatiewisweging
selingen
Als er dan toch een plaatselijke
Wie met die rijke geschiedenis wil
bond 75 jaar jong geworden is, moet
kennis maken kan alvast het boek
er geen verdere reden gezocht worbestellen op rekeningnummer 787den om feest te vieren De Katolieke
5262524 43 van Werkgroep WIK-75
Vlaamse Studentenbond van Retie
jaar, p a Boesdijkhof 14, 2470 Retie
zorgt bovendien voor een fikse uitstramet vermelding van ,,Jubileumboek
ling naar buiten door meteen de geleWIK"
genheid aan te grijpen om het eigen
verleden vakkundig en grondig te la850 fr bijvoonntekeningtotl maart
ten ontleden en verklaren Wie meer
1987
wil weten over de Vlaamse bewust950 fr na 1 maart 1987 (eventuele
wording in de loop van de twintigste
verzendingskosten 100 fr)
eeuw zal dit boek met vrucht ter hand
nemen want de lotgevallen van de
De bestelde boeken kunnen ook
Retiese Bond waren exemplarisch
afgehaald worden tijdens de tentoonvoor de hele jeugdbeweging in Vlaanstelling m de Gemeentelijke Jongensderen
school, Peperstraat, Retie, op 18 en
19 apnl 1987 Nadien zijn de boeken
In de loop van apnl zal er een
te verkrijgen in de Gemeentelijke Biakademische zitting plaatshebben
blioteek, Nederstraat, Retie
die, samen met een tentoonstelling,
Willy KuIJpers,
de geschiedenis van de studentenbe-

nen waardoor het beroepsgeheim van
journalisten zou worden beveiligend
Teneinde te voorkomen dat dergelijke
incidenten in de toekomst nog mogelijk zouden zijn
M b t het wetsvoorstel van Vic Anciaux inzake de openbaarheid van
bestuur, en meer bepaald de spreek
plicht van de ambtenaren zal de
Volksunie de spoedbehandelmg ei
sen m de Kamer

vu-onderzoek in Antwerps onderwijs:

Minstens 500 voltijdse
betrel(kingen verloren
Ook in het arrondissement A n t w e r p e n w e r d een onderzoek
ingesteld naar de g e v o l g e n van de St.Anna-besparIngen in het
onderwijs.
Hier was het vooral kamerlid Hugo Covellers die aan de basis
van het onderzoek lag. Een overzicht van de b e v i n d i n g e n .
in november 1986 werd een totaal
van 376 direkties van basisscholen en
207 middelbare scholen van het arr
Antwerpen een vragenformulier gezonden ivm de gevolgen van de onderwijsbespanngen vervat in het
StAnnaplan Het betrof hier zowel
direkties vane het officieel onderwijs
(Ri)ks-, gemeentelijk en provinciaal
onderwijs) als van het vrij onderwijs

60 %
Einde december kregen wij in totaal
341 volledig ingevulde vragenformulieren terug Dit betekent een globaal
resultaat van bijna 60 % Wat zeker
toelaat relevantestatistische ekstrapolatie naar het ganse arrondissement toe te passen Zeker als men
dieper m detail gaat en vaststelt dat
de relatief lagere antwoordfrekwentie
van rijksbasisscholen (30 %) en provinciale middelbare scholen, terugslaat op slechts 7,9 °/o van het totale
staal
Opmerkelijk is tevens het globaal
antwoordpercentage van het ge
meentelijk onderwijs (90 % voor basisondenwijs en 76,5 % voor middelbare scholen) Dit IS te danken aan de
medewerking van het stedelijk Ant
werps onderwijs
Wat de diverse netten betreft laat
het resultaat van 70 % voor het offi
cieel en 49,2 % voor het vrij onderwijs
verdere verwerking toe
Uit de enquête blijkt dat voor het
gehele arrondissement de ekstrapolatie een totaal van 1102 verloren gega-

ne leerambten geeft Onderverdeeld
komt dit neer op 239 voltijdse en 863
deeltijdse leerambten
Vertrekkend van het aantal verloren
gegane lestijden bekomt men een
totaal van 378 verloren gegane voltijds leerambten

Aanzienlijk verlies!
Een verder nazicht van de enquête
laat toe op basis van 58 scholen uit
alle netten een omzetting te maken
van deeltijdse naar voltijdse verloren
gegane ambten

— 1 deeltijds ambt in het basisonderwijs IS 36 4 % van een voltijds,
— 1 deeltijds ambt in het sekundair is
29 6 % van een voltijds, zodat dit een
gemiddelde omzettingsfaktor van
31,9 % geeft
Toegepast op de gegevens van de
enquête verstrekt dit een inzicht in het
,.aantal getroffen leerkrachten"
— 863 deeltijdse leerambten è 31,0 %
geeft dan 275 voltijdse ambten waar
bij de reeds bekomen 239 voltijdse
ambten dienen gerekend, of een totaal van 514 voltijdse ambten
Een minimaal cijfer van 500 verloren gegane voltijdse betrekkingen en
een maksimaal cijfer van 1100 verloren gegane leerambten in het arrondissement Antwerpen moet dus als
vaststaand aangenomen worden i

FVV-l<aderdagen

Bevoiidng
en gezin
in Vlaanderen
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen organiseert haar kadervorming over Bevolking en gezin en
Vlaanderen
Arrondissementen Mechelen en
Turnhout op woensdag 4 maart 1987
om 20 uur in Zaal Lux Markt te
Herenthout Gastspreker Jo Belmans volksvertegenwoordiger
Provincie Limburg op woensdag 11
maart om 20 uur in Intermotel, Klaverbladstraat 7 te 3920 Lummen Gastspreker nog met bepaald
Arrondissement Antwerpen op donderdag 12 maart 1987 om 20 uur in
Kultureel Centrum Berchem Dneko
ningenstraat 126 te 2600 Berchem
Gastspreker Rita Bollen advokaat
Wie meer inlichtingen wenst FVV
Bennesteeg 2 te 9000 Gent (091/
23 38 83)

„Kompensatiepolltiei("
te Sinaai
Sinaai heeft nu ook zijn Vlaams
huis"-lichtreklame Gelegenheid dus
voor de VU-verantwoordelijken om
een kiekje te versieren Onder het
nieuwe opschrift van links naar rechts
VU afdelingsvoorzitter Fons Van Hoydonck, sekretans Willy Van Nieuwenhuyze en de lokaalhouders Freddy en
Mireille
Ondervraagd over dit geschenk van
de Luikse brouwerij antwoordde de
VU-afdelingsvoorzitter
In Sinaai
doen WIJ aan kompensatiepolitiek, de

bezoekers aan ons lokaal hebben in
al die tijd zo veel van het bier gebruikt
dat de Waalse brouwers ons deze
lichtbak ten geschenke gaven Een
gelegenheid ook om de brouwerijeafgevaardigde voor onze streek Her
man Loddens te bedanken voor zijn
tussenkomst"
Omdat WIJ weten dat de VU-afdeling
van Sinaai nog veel meer doet dan
van de geneugten uit het flesje gemeten danken wij hen bij deze voor hun
jarenlange inzet
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In aanwezigheid van VU-partijtop

WEST-VL.

VU-Deerli|k zet laarprogramma uiteen
Tijdens een etentje — bijgewoond
door meer dan 300 aanwezigen —
zette de Volksunie bij monde van
voorzitter Dirk Demeurie haar programma uiteen.
Ten eerste blikt Volksunie-Deerlijk
reeds terug op een erg geslaagde
nieuwjaarsreceptie die doorging op
donderdag 8 februari.
Het mosseletentje van 15 februari
overtrof alle verwachtingen. Naast de
ruim 300 aanwezigen, kon de afdeling
ook trots welkom heten aan nationale
voorzitter Jaak Gabriels, nationale sekretaris Paul Van Grembergen, senator Michel Capoen, volksvertegenwoordiger Franz Van Steenkiste, arrondissementeel voorzitter Eric Waelkens, Chris Vandenbroeke voorzitter
van de provincie West-Vlaanderen en
tevens lid van de partijraad, en tal van
mandatarissen uit naburige gemeenten. Hierbij dankt de afdeling heel
speciaal deze mensen voor hun aanwezigheid.
Op pEiaszaterdag organiseert VUDeerlljk een Paasrally — Dwars door
Deerlijk. Het t>etreft een autorally —
een familiezoektocht — waarvan de
opbrengst
integraal
geschonken
wordt aan de mensen van het Rustoord, de hulpbehoevenden van het
OCMW en Deerlijkse kinderen die in 1
of andere gehandicapten instelling
verblijven. Meer hierover in volgende
Wij's.

Op zondagmiddag 12 juli houdt de
afdeling haar jaarlijkse 11-juliviermg.
In het najaar — datum en spreker
nog in beraad — wordt een gespreksavond ingericht. Eind november willen WIJ voor de tweede maal een
voorlichtingsvergadering
houden
voor de toekomstige miliciens
Wekelijks blijft het dienstbetoon behouden op donderdag tussen 18 en
19u. in café Brouwershof vlak in het
centrum te Deerlijk, vier maal per jaar
blijft het eigen VU-blad ,,Uilenspiegel" uitgegeven en verspreid aan alle
huizen in Deerlijk
Met dit jaarprogramma wil VUDeerlijk er zeker van zijn dat zij er
volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen zal staan. Voor het eerst
in de geschiedenis wil de VU-Deerlijk
tot in de gemeenteraad doorbreken
Verder wil de afdeling haar steentje
bijdragen aan de projekten van het
arrondissement Kortrijk en aan de
nationale projekten zoals daar onder
andere zijn het thema Zuiver Water —
het Onderwijs — de gespreksavonden Ten Huize Van enz...
Tenslotte dankt Volksunie-Deerlijk
alle aanwezigen op het geslaagde
mosseletentje en misschien tot volgend jaar voor de derde uitgave van
ons mosselfestijn.

Geslaagd VU-feest
te Harelbeke
Restaurant „De Zwaan" te Stasegem was net groot genoeg om aan de
85 aanwezigen plaats te bieden op
zaterdat 21 februari. Namens het bestuur verwelkomde Gery Lelieur. Hij
wees op tiet grote tielang van de
komende maanden voor de VU-Harelbeke.
De doorbraak In de gemeenteraad
kan en zal er komen, als we met z'n
aHen samenwerken. Na dit korte welkomswoord werd aangeschoven voor
een mosselfestijn of Vlaamse carbonnades.
Onze senator Michiei Capoen
schetste nadien de huidige politieke
toestand.
Hoofdbrok vein de avond was echter de feestrede door senator Toon
Van Overstraeten. Dat Toon boeiend

kan vertellen wisten we. Doch zijn
vlotte en humoristische manier van
spreken overtrof de stoutste verwachtingen. Het getuigenis dat hij, als
Vlaams-nationalist bracht, stak ons
allen een hart onder de riem. Wij
kunnen enkel zeggen: het was goed,
het was af. Bedankt senator Van
Overstraeten en mochten nog velen
uw woord aanhoren.
Een woord van dank ook aan de
mensen van het arrondissement en
de ons omringende VU-afdelingen.
Hun talrijke aanwezigheid bewees dat
wij met elkaar vertmnden zijn over alle
gemeentegrenzen heen.

Dank tenslotte aan alle bestuursleden en hun bereidwillige dames. Voor
het vele en stille werk. Voor en achter
de schermen. Met zo'n ploeg moet
het lukken in 1988.
Bart Swaenepoel

VVM-kursus te Bilzen

Werking en beleid In
de gemeente
Op zaterdag 21 februari startte te Bilzen een drieledige kursus
„Werking en beleid in de gemeente, de rol van een goede
mandataris".
Het eerste kursusdeel ging reeds hieronder en welke initiatieven kundoor en t>ehandelde de bevoegdhe- nen op dit vlak genomen worden?
den van raad, kollege, burgemees— Wat is de zin en/of onzin van
terr, schepenen en OCMW. Het deel deze initiatieven?
van zaterdag 28 februari wil het tema
— Aan welke voorwaarden moet
„Doeirr)aüg beleid" behandelen.
een dergelijk beleid beantwoorden
Daarin komen aan txxl:
om niet in de hoek van het ,,politiek
— Hoe verloopt de werkwijze bij opportunisme" te tielanden?
besiuitvormmg?
— Wat is hierbij de rol van de
mandataris?
— Welke soorten planning kunnen
Wie de eerste lesdag gemist heeft
wij onderscheiden?
— Beleid voeren: zin (en onzin) van kan toch nog inschrijven. Dat gebeurt
t>est bij Johan Sauwens, Parklaan 5 te
tieleidsnota's, wat t>edoelen wij met
3740 Bilzen of Laurens Appeltans,
een geïntegreerde aanpak, een effiGrote Hoolstraat 102 te 3910 Her-deciënt en systematisch t>eleid, e.a.
Stad.
Op zaterdag 14 maart zal het derde
De lesdagen gaan door in het Onten laatste kursusdeel handelen over
moetingscentrum De Wandeling,
de „Demokratlsche besluitvorming
Hospifaalstraat 15h te Bilzen. Ze benaar de burger". Daarbij staan volginnen om 9u.30 en lofjen tot 16u.
gende onderwerpen op de agenda:
Dokumentatie is voorhanden. De kursus is een organisatie van WM-Lim— Het gemeentelijk inspraak- en
burg.
informatiebeleid Wat verstaan wij
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Senator en nationaal sekr. Paul Van Grembergen, Ene Waelkens, arr.
voorzitter, Dirk Bossuyt stichter VU-Deerlijk — volksvertegenwoordiger Franz
Van Steenkiste, mevr. Jaak Gabriels, nationaal voorzitter Jaak Gabriels, Dirk
Demeurie voorzitter VU-Deerlijk en Janneke Verhrugge ere-voorzitter VUDeerlijk.

Uiteenzetting te Gistel

Waarheen met de land-en tuinbouw?
Op woensdag 4 maart organiseren
VU-Gistel en Oudenburg een gespreksavond met de heren Kamiel
Adriaens, nationaal ABS-voorzitter en
Jaak Vandemeulebroucke, Europees
parlementslid over de land- en tulnbouwproblematiek.
Kamiel Adriaens zal het in zijn uiteenzetting hebben over de Belgische
landbouwpolitiek, over de vraag:
landbouwer zijn in Vlaanderen waar-

heen en IS er nog wel een toekomst in
dit land?
Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke zal het hebben over
het Europese landbouwbedrijf en de
toekomstmogelijkheden voor het familiaal bedrijf
Deze gespreksavond onder de titel
,,Waarheen met de land- en tuinbouw" gaat door in feestzaal ,,De
Reisduif", Stationsstraat 85 te Gistel
(naast Rijkswacht). Aanvang; 20 uur.

STAD MAASEIK
Openstelling van betrekking
De hiernagenoemde betrekking is te begeven bij het stadsbestuur van
Maaseik.
1 Kultuuranimator m/v deeltijdse betrekking
Inliciitingen betreffende de aanwervingsvoorwaarden kunnen bekomen worden ten stadhuize Personeelsdienst 011/56.57.06.
De eigenhandig geschreven aanvragen vergezeld van de nodige
bewijsstukken moeten onder aangetekende zending ingediend worden
aan het adres van de heer Burgemeester, Markt 1 te 3680 Maaseik, en
ten laatste op 14 maart 1987 per post besteld worden.
De sekretaris.
P. Graux

LIMBURG
FEBRUARI
26 MUNSTERBILZEN .Grote kaartavond in lokaal Bloemenhof om 20u.
Onder de prijzen een vet varken
Kaarters op post Org . VU-Munsterbilzen.
27 HECHTEL-EKSEL: Hoorzitting
over de Limburgse mijnproblematiek
met als gastsprekers Roger Reynders, ACV-afgevaardigde en Jaak Gabnëls. In Nieuw Toeristenhof, kort bij
het Don Bosco-kollege te Hechtel om
20u Org VU-Hechtel-Eksel i s m
aktiekomitee ,,Red onze mijnen"
MAART
7 ZUTENDAAL: Vienng 10-jarig bestaan VU-Zutendaal in restaurant ,,De
Klok" om 20u
7 HEUSDEN-ZOLDER: Kaas- en
Wijnavond in fanfarezaal ,,De Ware
Vnenden" Dorp, Zolder-Centrum
Vanaf 20u. Deelname 150 fr. (4575077121-50 met vermelding Kaas en
wijn). Org VU-Heusden-Zolder
7 ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER: Bal
van schepen en provincieraadslid Jan
Peumans in zaal Lido vanaf 20u.

De burgemeester,
G. Vermassen

10 GENK: Een avond met Louis De
Lentdecker over de vernieling van de
IJzertoren m het Kultureel CentrumGemeentehuis, om 20u. Org.: VUGenk.
11 LUMMEN: Kaderdag FVV. „Bevolking en gezin in Vlaanderen" in
Intermotel, Klaverbladstraat 7 om
20u
13 GENK: Genkerlentebal m zaal
Rembrandt, Europalaan Aanvang:
20u30. Org.. VU-Genk

FEBRUARI
26 IZEGEM: De genetische evolutie Voordracht en debat met een
medisch team van de VUB Om 20u
m de Bar van het Muziekauditorium,
Kruisstraat 15 Org • VSVK
26 MENEN: ,.Vluchten in eenzaamheid" om 20u. in het Trefcentrum,
leperstraat 65 Org.- Welzijnszorg
West
26 WERVIK: ,,Depressies" m het
Wiener Koffiehuis, Ooievaarsstraat
om 20u. Org.: Welzijnszorg West
27 KOMEN: „Werken — Werkloosheid — Gezondheid" m Huize Robrecht van Kassei, Kastelenlaan 109
om 20u Org • Welzijnszorg West.
27 ARDOOIE: Debat ,,De Vlaamse
landbouwer en de Europese overschotten" in ,,Clubhuis", Prinsendreef Aanvang- 20u Org - VVB-Ardooie 1 s.m. B.Boerenbond, ABS, 't
Boerenfront, LVZ en Staatssekr. vr.
Landbouw.
28 LEDEGEM: 3de Krokus TD in
zaal de Kring te Sint-Eloois-Winkel
met Studio Rainbow Om 20u. W K :
50 fr ; deur 70 fr. Org - VUJO-Ledegem.
28 LAUWE: VU-bal inzaai „Club".
Aanvang: 20u.30. Inkom 100 fr. W K
80 fr Org VU-Menen-Lauwe-Rekkem.
MAART
1 DIKSMUIDE: Uitgebreide arrRaad — koóptaties — om 9u30 stipt
in het Vlaams Huis.
2 lEPER: Bezoek aan de Kaasmakerij te Passendale, Statiestraat 111
Vertrek om 13u30 aan het lepers
Nieuwerck met de beschikbare wagens. Inschrijven vóór 23/2 op het
sekretanaat van WV-leper, Slachthuisstraat 29 (057/20.24.68).
3 GISTEL: Gespreksavond met
Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke en ABS-voorzitter Kamiel
Adriaans: Waarheen met de landbouw? Is er nog een toekomst voor
het familiaal bedrijf? In feestzaal ,,De
Reisduif", Stationsstraat 85 om 20u.
Org.VU-Gistel-Oudenburg-lchtegem-Eernegem.
4 OUDENBURG: „Waarheen met
onze land- en tuinbouw?" door Jaak
Vandemeulebroucke in feestzaal De
Reisduif, Stationsstraat 85 te Gistel
om 20u. Org.: VU-Oudenburg.
4 OOSTENDE: Dienstbetoon van J
Desseyn m het trefcentrum om 19
uur.
6 ALVERINGEM: Kantonnaal ledenfeest met J. Gabriels in Gasthof
,,De drie Ridders" om 20u. Inschrijving zo vlug mogelijk: 550 fr. Org. VUarr.OVD.
7 KORTRIJK: WGK stelt werk tentoon van eigen leden m het,,Vlaams
Huis", Groeningestraat. Opening om
17u.door J. Buyse. Ook op 8/3 van 14
tot 19u.,9/3van 10 tot 12u.envan 14
tot 19u. en op 10/3 van 14 tot 19u
11 GISTEL: Dienstbetoon van J.
Desseyn in zaal ,,Uilenspiegel", Stationsstraat, Om 19u. stipt.
13 OUDENBURG: Gespreksavond
met dr. Mich Van Opstal in feestzaal
,,Walkenburg" om 20u.30. Org.: VUOudenburg.
14 DE HAAN: Kaas- en wijnavond
met dr. Kris Lambert, provincieraadslid. Om 20u. In de Raadskelder te
Vlissegem (kerk). Deelname: 300 fr.
Org.: VU-De Haan
18 DIKSMUIDE: Dienstbetoon van
Julien Desseyn in het,,Vlaams Huis"
om 19 uur

Kantoor van Notaris Frangoise PROOT te Brugge,
Meestraat, 2-4, tel. 050/33.96.86
OPENBARE VERKOPING v a n :
STAD BRUGGE - Zwankendamme
Perceel LANDBOUV^GROND, gelegen te BruggeZwankendamme,
palende aan de Zijdelingse Vaart; bekend kadaster Brugge 14e afdeling
sectie B nummer 140/4 (voorheen Brugge 12e afd sie O nrl40/2D) voor
een grootte van ZESENTACHTIG AREN TWEEENZESTIG CENTIAREN (86 a. 62 ca)
VRIJ van GEBRUIK
ENIGE ZITDAG voor TOEWIJS: dinsdag 3 maart 1987 om 15u. te
Lissewege-Brugge, In de herberg „In de Oude Toren", bij Fernand
Verstappen, Onder de Toren, 14.
De kopers dienen zich te voorzien van hun trouwboekje en huwelijkskontrakt of uittreksel geboorteakte
Echtenoten dienen beiden samen tegenwoordig te zijn
Alle inlichtingen ten kantoor.
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Hoe dit drama het Hageland trof

Marcinelle nog niet vergeten!
Deze dagen is het 30 jaar geleden dat In Marcinelle de laatste doden van de mijnramp in de Bois-duCazier werden bovengehaald. De ramp die op 8 augustus 1956 het hele land schokte kwam wel
biezonder scherp aan in het Hageland. In onderstaande evokatie vertelt Willy Kuijpers waarom.
„In die tijd", zegt de gemeentesekretaris van Betekom „telden wij hier in het dorp wel honderd
mijnwerkers, nu geen enkele m e e r l "
Achter de jongensschool, op het klassieke dorpskerkhof, werd — in streekgebonden ijzersteen —
een zware mijnwerkerslamp opgericht, als dodenhulde voor dit hard werkende Demervolk.
In 1921 verscheen de eerste degelijke verhandeling over de achterstelling van Hageland, Demerland en
Zuiderkempen Het was de Leuvense
hoogleraar Emiel Vliebergh (18721925), in Zoutleeuw geboren als zoon
van een Oostvlaamse rijkswachter,
die op de uitbuiting en achterstelling
van dit deeltje Vlaanderen wees Hij
verhoopte dat de ontginning van het
Limburgse kolenbekken voor de Demer- en Hagelander het mijnwerk
dichter bij huis zou brengen
Naar Wallonië...!
inderdaad, uit de volkstelling van
1970 leren we dat er m het Hageland
nog 46 177 pendelaars waren Meer
dan 67 % daarvan had dagelijks een
reistijd van meer dan twee uur Per
twee aktieve mensen in het Hageland, zaten er een in de pendeM En
heel wat onder hen in het mijnwerk
De laatste volkstelling voor Marcinelle, deze van 1947, vermeldt voor het
arr Leuven 2 040 mijnwerkers, waarvan zowat 650 dagelijks naar Wallonië trokken en 1 390 naar Limburg
En dat zou zo jaren aanhouden In
160 werkten er nog voor de hele staat,
ongeveer 103 800 personen in de mijnen (Wallonië = ongeveer 65 800,
Limburg ongeveer 38 000) Dat getal
IS nu afgeslankt tot ongeveer 18 000
en dit alleen voor de Kempen De
laatste Waalse mijn sloot haar poort te
Farciennes in 1984 De produktie in
de 60'er jaren liep nog op tot 22,5
miljoen ton per jaar, nu nog ongeveer 6 miljoen
In het Sint-Annaregeringsplan wilde men nog drie Kempense mijnzetels sluiten, waardoor 3 740 werkplaatsen zouden verloren gaan
Wie had dat toendertijd gedacht'
De mijnwerker was een ,,held van
de arbeid" en de kolen het ,,zwarte
goud". Busuitbaters, met opdracht
van de Waalse mijnen, ronselden in
onze streek de mijnwerkers en zorgden voor het pendelvervoer, wat op
zich al een verbetering betekende ten
aanzien van de vroegere onregelmatige treinverbindingen Maar van Begij-

nendijk naar het bekken van Charleroi
gaan werken per bus, betekende toch
nog in de 60'er jaren een werkdag van
13u 30
Hageland, Zuiderkempen
Het mijnwerk vormde voor dit toendertijd demografisch sterke gebied
een belangrijk welvaartsvoordeel De
lonen lagen hoof in het mijnwerk En
daarnaast had men met veel meer
dan de landbouwkampanjes (bietenhakken en rooien, hoppluk, dorsen en
hooien, aardappelen rooien en fruitpluk) en de bouwnijverheid (metselen
en steenbakken) Dit alles was een
toevlucht voor de vele laaggeschoolde — maar inzetrijke — mensen uit
ons arrondissement tussen Demer,
Dijle en Gete In die tijd leverde het
zowat 1/7e van alle seizoenarbeiders
in deze staat De meeste onder hen
trokken naar de streek van Nijvel,
Hoei, Luik, Namen en Charleroi Maar

Intussentijd is ons arrondissement aangegroeid tot
421.000 inwoners. Maar de werkloosheid in het arr.
Leuven klom van 1.413 eenheden (jan. 1970) naar
31.433 (jan. 1986) en hierin zijn niet eens de ongeveer
8.000 bruggepensioneerden begrepen!
Het op gang brengen van nijverheidsterreinen ten-

Beiden zullen een stand van zaken
opmaken over Brussel, onze hoofdstad Verder op de agenda een eerste algemene benadering van het waterprojekt,,Water is waardevol" door
Rudie Bollaerts en de ,,politieke aktualiteit" door kamerlid Luk Vanhorenbeek Het vragenkwartiertje besluit de raad
Niet vergeten vrijdag 27 februan
om 20u m ,,De Knng" te Kessel-Lo

MEUBELEN -DE KEIZER

DE KKrZKR
V A N H E T t.OKK

Klc-inmfubrl«n

Lusters

Oest henkartikelcn

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons
OpcninKMiirn; lïi.. woo., vrij. v»n l.'i tol 1»u.30
[Jo., /ut. van 10 lol 19u. 30
/.onduK v a n M tot m u.

Zaakvoerder
Staf Kiesekc

Albert Goossens, een Berlaarse autobusvervoerder, was er weer eens
Vroeg uit die morgen Vanaf 4u 30-5u
moest hij ,,zijn mijnwerkers" gaan
ophalen in Heist-Goor, Itegem,

In 1958 werden: het Hageland, de Zuiderkempen en
de Borlnage als testgebied erkend voor mikro-ekonomische ontwikkeling. In datzelfde jaar ook werd de
mijnarbeid verboden aan jongeren beneden de 18 jaar
(het jongste Marcinelle-slachtoffer was slechts 14 jaar
oud!). Ten gevolge van deze ramp werden ook de
mijnreddingsdiensten, onder de voogdij van de EGKS
in studie gesteld en Europees gekoordineerd. (Duitse,
Franse en Nederlandse deskundigen hadden immers
uren moeten wachten om In Marcinelle te mogen en te
kunnen afdalen...) Plannen waren er nauwelijks voorhanden!

Brussel, een stand
van zaken...

Salons

8 augustus 1956

Als aandenken aan de Marcinelle-slachtoffers van het Hageland
werden op tal van plaatsen mijnwerkerslampen opgericht..

Schriek, Booischot, Keerbergen, Tremelo. Baal, Betekom, Rotselaar enz

Het Hageland: geen Europees
ontwikkenngsgebied!

Biezondere raad arr. Leuven te Kessel-Lo

Deze biezondere raad van het arrondissement Leuven van morgenavond 27 februan is grotendeels gewijd aan het vraagstuk Brussel
De EVA-medewerker Herman Verheirstraeten, aktief in het Brusselse
socio-kulturele werk zal er het woord
voeren Ook het Brusselse kamer- en
gemeenteradslid Vic Anciaux, tevens
auteur van het VU-voorstel voor Brussel

ook Noord-Frankrijk — tot voor Parijs
— bleef tot het einde der 50'er jaren in
trek In tegenstelling tot de mijnwerkers verplaatsten deze pendelarbeiders zich voor meer dan 80 % met de
trein (1956) Vandaar dat de meesten
slechts wekelijks naar huis terugkeerden en thuis diende er dan nog bijkomend gewroet te worden in de groenten- en fruittuin Het is onbegrijpelijk
dat op een eind van een wereldstad
(Brussel) en vlak nabij Leuven — waar
een wereld-hogeschool huist — het
Hageland en de Zuiderkempen zo
onderontwikkeld bleven Voor een
groot deel is dat nog steeds zo gebleven

K K I Z t R S T R A A T 2 1740 TKRNAT 02 582.22 22
(op sU'cht!. 15 km v»n llrussol contrum)

5 kwamen er met opdagen die dag
Wachten kon met, want de honderd
kilometer naar Charleroi moesten bijtijds verreden worden om van 7u tot
15u 1035 meter diep af te dalen in
,,Les Charbonnages Bois du Cazier
D'Amer coeur"

Taille de Flamins
Was een onderdeel van die verouderde mijn in Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi Zonder veel
investenngen ploeterde men er echt
gevolge van de wet van 19.1.1958 bracht wel enige in de 19e eeuwse sfeer Het grauwstrukturele opbouw. Maar het Noord-Oostelijk gedeel- vuur vond er dan ook een grotere
kans dan waar ook De dood boekte
te, aanleunend tegen de Zuiderkempen en Limburg
er op 6 augustus 1956 de tweede
bleef verhoudingsgewijze achterop.
grootste mijnramp van de eeuw met
Op 31 juli 1985 stelde de EEG een einde aan de 262 slachtoffers (33 Vlamingen, 62
erkenning van dit gebied en zo werden 123.707 Euro- Walen, 167 buitenlanders —hoofdzakelijk Italianen)
peanen weer wat verder achterop geduwd.
Noch de Vlaamse, noch de centrale regering hebben Albert Goossens zou maar 5 van
bij de EEG een juiste verrekening naar voren gebracht. ,,zijn mannen" terugzien, allen
Inderdaad: het Hageland vormt met hogergenoemde zwaargekwetst In 14 dorpsgemeentwee gebieden een ekonomisch-soclale werkelijkheid schappen uit onze streek heerste er
stomme verslagenheid En de officieen deze dient erkend te worden. Een dossier waar men Ie liturgie rond de uitvaarten milderde
het Hageland stopt bij de andere en rijkere delen van de rouw met
Brabant is foutief. En dat zullen wij steeds van ons
Willem De Roover uit Betekom, VUmandaat uit blijven bekampen!
propagandist van het eerste uur,
maakte een sobere gelegenheidsfilm
Willy Kuijpers,
30 jaar later ontroert hij nog steeds
Lid van het
en doet hij nadenken i
Europees Parlement

Dienstbetoon
te HaHe
Vanaf deze maand start de Vlaamse Kring van Groot-Halle met een
maandelijks dienstbetoon Kom gerust even langs op zaterdag 28 februan e k tussen lOu 30 en 12u 30 m
herberg ,,Het Rustig Hoekje", Minderbroedersstraat 1 te Halle (naast de
Paterskerk)

ZOeK€JiC]€
D Dame, 22 jaar en wonende in het
Mechelse zoekt werk als kantoorbediende, kennis van bednjfdadministratieve informatievenwerking, ref
nr 1111
Belangstellenden kunnen kontakt
opnemen met Senator Joos Somers,
via het Vlaams Nationaal Centrum,
Fr Halsvest 104, Mechelen, tel 015/
20 95 14 Gelieve het ref nr te vermelden
D 22j tweetalige ongehuwde bediende m het bezit van rijbewijs B, met
reeds een paar jaar ervanng, zoekt
een nieuwe betrekking in het Brusselse of Halle-Vilvoorde Voor ml zich
wenden tot senator-burgemeester dr
J. Valkeniers, tel 02/569 16 04

BRABANT
FEBRUARI
26 HALLE: Eerste gespreks- en debatavond van Vlaamse Kring GrootHalle over ,,FVK een Vlaams-nationaal Kuituur- en Strijdfonds" In de
vergaderzaal van het Pajottenlands
Centrum voor Maatschappelijk Werk,
P Van Ruycheveldstraat 2 Gastspreker E Van Vaerenbergh Inkom gratis Iedereen welkom
27 KORTENBERG:
Gespreksavond ,,Waarheen met België Vlaanderen — Wallonië" in het Gemeentecentrum, Leuvensesteenweg om 20u
Medewerkers zijn Willy Kuijprs, José
Fontaine en Henk Cuypers Gratis
toegang Org VU-Groot-Kortenberg
27 TERALFENE: Kantonale vergadenng Asse, in Natekenshof, Daalstraat 8, om 20u
27 LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn
m de Parochiezaal van Sint-MartensLennik vanaf 18u Ook op 28/2 vanaf
18u , 1 en 2 maart, telkens van 12u
Org VU-Lennik
28 SINT-KATARINA-LOMBEEK:
17e Haantjeskermis in zaal ,,Uilenspiegel", Kerkstraat 24 Van 18 tot
23u Ook op 1 maart van 12 tot 15u
en van 17 tot 22u En op 2 maart van
18 tot 22 uur Org VU-LombeekTernat-Wambeek
28 DILBEEK:
Voorjaars-Eetmaal
1987 in zaal Centrum, Roelandsveld-

straat 40 vanaf 18 uur Ook op 1 maart
van 11u30 tot 20 u Org VU-Dilbeek
MAART
6 WEMMEL: Film- en debatavond
met TAK Om 20 u in de zaal van Het
Hooghuis Toegang gratis Org VUWemmel
7 HOEGAARDEN: Volksunie-dansfeest met optreden van Jef Burm
,,Een Vogel in het Paradijs" In Zaal
Warande, Tiensestraat 111 om 21u
InkomlOOfr ,VVK80fr Tombola met
5000 fr prijzen Org Vü-Hoegaarden
7 TERALFENE: Volkseetmaal van
17u30 tot 20u in het Natekenshof
Ook op 8/3 vanaf 11 u 30 tot 's
avonds Org VU-Teralfene
7 LEUVEN: Voordracht inzake militie m de Bovenzaal van het Cafe Sint
Jan, Martelarenplein 2 om 16u Na de
voordracht is er gelegenheid tot vragen stellen Org VU-Leuven
14 DILBEEK: „Nacht der Wilde Nagerechten" in de luxe-jeugd-kelders
van het Saviocentrum, met taarten,
IJS, fruit- en andere coctails, Irish Coffee, enz Org VUJO-Groot-Dilbeek
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vu-voorzitter Gabriels
entoesiast ontvangen in Lede
Vorige vrijdag viei voorzitter Jaal< Gabrieis een entoesiast
onthaai te beurt in Lede Na een ontvangst op liet gemeentehuis,
in aanwezigheid van ondermeer voii<svertegenwoordiger Jan Caudron en provincieraadsiid Wiliy Van iVlosseveide, werd hij in zaai
Edelweiss weii<om geheten door burgemeester Jules Henderickx,
die na maanden afwezigheid wegens zieitte voor het eerst weer in
het publiel< optrad.
Het werd door de talrijke aanwezigen zeer op prijs gesteld en het ap-

Kort nieuws
uit Aaist
D Gemeenteraadslid Danny Denayer heeft van de kunstvolle karnavalaffiche van dit jaar een set van vier
fraaie postkaarten laten maken die
verkocht worden ten voordele van
„Onze Kinderen" uit Erembodegem
Een set kost 100 fr maar er zijn ook 50
genummerde sets, die bovendien
door de kunstenaar Jef Van den
Steen ondertekend werden en 150 fr
kosten Men kan er ondermeer voor
terecht in het Gulden Vlies
D De konkrete ciifers van de 11-Uil-aktie in Aalst werden pas vonge
week bekendgemaakt Met een opbrengst van 1 235 629 fr werd een
rekord genoteerd en staat Aalst ook
tweede gerangschikt m Oost-Vlaan
deren
D Op de Siesegemlaan, een hon
derdtal meter van het kruispunt met
de Gentsesteenweg, komt een lifthalte van Taxistop, die door het stadsbestuur zal worden ingericht en onderhouden

plaus maakte ook de voorzitter duidelijk hoe geliefd Jules m Lede wel is Hij
noemde hem een leeuw en betrok in
zijn hulde ook het dynamisch afdelingsbestuur van Lede
In zijn toespraak gaf hij verder enkele markante voorbeelden van de
nog steeds voort durende Vlaamse
onmacht Brussel, de nationale sektoren de CVP Dat we in onze hoofdstad die leeft dan zij de gratie van
Vlaanderen, blijven tolereren dat we
in een marginale situatie worden gedrongen, noemde de voorzitter Vlaanderen onwaardig En dat zelfs de
oudstrijders gemobiliseerd werden
om tegen de geplande VRT ten strijde
te trekken, vond hij een gebrek aan
zelfrespekt

Klare rekeningen
HIJ kon natuurlijk onmogelijk voorbij
aan de dreigende sluiting van enkele
Limburgse mijnen, wat met alleen
voor Limburg, maar voor gans Vlaanderen onaanvaardbaar is Zwartberg
en de staking van '70 werden in
herinnering geroepen toen de VU
alleen aan de zijde van de mijnwerkers stond Vandaag krijgt een Gandois voor 80 % nationale middelen
terwijl voor de mijnen 90 miljard
Vlaamse en 8 miljard nationale middelen worden uitgetrokken Dat voor-

al dank zij de Martensen en De
Croo s die beletten dat klare rekenin
gen worden gepresenteerd waarvan
de Walen steeds opnieuw profiteren
Ze worden daarbij gretig geholpen
door de CVP die met veel woorden
zand strooit in de ogen van de naïeve
burger maar steeds opnieuw zwicht
voor het Belgisch belang Van Swaelen heeft de VU dan ook zeker geen
lessen te ontvangen
Met een oproep om in de politiek
andere waarden te hanteren dan deze
van macht en machtswellust en met
de overtuiging dat het tij zal keren —
denk aan Leuven '68 — besloot de
voorzitter zijn toespraak, waarvoor hij
met een staande ovatie werd bedacht

Voorbeeid voor
meneer H.
De onwil van een Voerense burgemeester om Nederlands te leren en de onwil van de regering
om aan deze onverkwikkelijke situatie een eind te maken, kwamen
natuurlijk ook ter sprake in Lede
In schril kontrast daarmee werd er
ons door OCMW-voorzitter op gewezen, dat een jong Iraans gezin
— politieke vluchtelingen — zijn
uiterste best doet om zo vlug mogelijk Nederlands te leren Ze
waren met weinig fier na amper
enkele dagen de OCMW-bediende met ,,goeiedag" te kunnen begroeten Een voorbeeld voor meneer H '

Kameriid Neiiy l\/iaes over de Boelwerf:

Waas front nodig!
Is het gebal(i<eiei over de vraag van wie de Boelwerf gered heeft,
niet ronduit beiachelijl<?
De zege heeft meestal vele vaders, maar de nederlaag geen.
Herinneren wij ons nog het roemloos einde van Nobels Peeiman?
De bladen schreven terecht dat alle
politieke instanties uit de streek zich
ingespannen hebben, vóór en achter
de schermen Parlementaire tussenkomsten en persartikelen spreken
voor zichzelf Persoonlijke tussenkomsten komen meestal met in de
pers, behalve als ze daarvoor een
voorwendsel zijn
Maar de geschiedenis van de Boelwerf wordt nog volop geschreven en

daarbij blijven sommige vragen onopgelost

Open vragen
— Waarom is er nog altijd geen
eensgezind Waas front rond de Boelwerf met alle vakbonden, personeelsleden en partijen samen'
— Waarom is er van de arbeiders
van de Boelwerf zo weinig eensgezinde aktie kunnen uitgaan''

— Welke rol hebben vroegere stakingen gespeeld in de houding van de
privé kapitaalbezitters en hun belangstelling voor de scheepsbouw''
— Van waar komt de allergie van
minister De Croo tegenover de nochtans even blauwe kapitaalverstrekkers''
— Waarom moest het zo lang duren
eer de regering tot de voorlopige redding van de werf besloot, vermits de
pnvé inbreng er uiteindelijk in bestaat
dat de regenng nu geld van de werf
achterhoudt dat zij toch slechts in het
najaar moest uitbetalen''
Hoofdvraag en de enige die absoluut moet beantwoord worden, is de
vraag of de regering minstens tot
1990 de overlevingskansen van de
scheepsbouw wil waarborgen, in de
hoop dat de markt dan definitief nieuwe kansen zal bieden
Zal de werf intussen ook van privé
zijde voor de nieuwe toekomst toegerust worden?

Waas front
Indien deze vragen met positief beantwoord worden, moet er een serieuze rekonversie tot stand gebracht
worden Aangezien het hier om een
nationale sektor gaat, moet daarvoor
de nationale solidariteit spelen zoals
dat voor Cockenll Sambre gebeurd is
Voorlopig mag Boelwerf dan gered
zijn De eerste minister kan voor mijn
part een prijs voor politieke handigheid krijgen en Willockx één voor
handigheid in de publiciteit Maar de
grote vragen blijven onbeantwoord'
Er IS een eensgezind Waas front
nodig waarbij iedereen doet wat in zijn
mogelijkheden ligt met de definitieve
redding van de arbeidsplaatsen als
doel
Het gaat om de eieren en met om
de pluimen!
Nelly Maes, kamerlid
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OOST-VLAANDEREN
FEBRUARI
27 GENTBRUGGE Dia voorstelling
over ,Canada' door senator O Van
Ooteghem in voordrachtzaal van
Dienstencentrum
Gentbrugge
Braemkasteelstraat 35-39 om 20u In
kom gratis Org
Dr J Goosse
naertskring Gentbrugge-Ledeber

ritief konijn met appelmoes en pruimen Nadien danspartij Inlichtingen
en inschrijvingen bij Arthur De Vijlder
(091/22 14 63) na 19u
13 DE PiNTE-ZEVERGEM: Gespreksavond met Vic Anciaux ,Volksunie zinvoller dan ooiti ' In Zaal
Blancatony om 20 uur Org VU-De
Pinte Zevergem

28 TEMSE: Amnestie en Voeravond in café Cambrinus' Kasteelstraat 4 om 20 uur Met TAK film over
amnestieakties en film over Toens
tisch Voeren" Gastsprekers zijn
Walter Peeters en dhr Frans Log
noul Org A Verbruggenknng Tem

14 LATEM-DEURLE 5de Waterzooiavond en ledenfeest Deelname
in de kosten 500 fr Inschrijven bij de
bestuursleden van VU-Latem-Deurle
vóór 10 maart (091/82 38 54 — Jan
Van Dooren)

iVIAART

17 EVERGEM: ,Knminaliteit onder
de jeugd Inbraakpreventie" door Guy
Van Damme, Freddy Carlier Lefevre
en Van Theun Bij Lescrauwaet Bel
zeelsestraat om 19u 30 Org FVV
Belzele

1 KLUiSBERGEN: „Open arrondis
sementele ontmoetingsdag" in de
feestzaal van het zwembad domein
„Het Kluisbos", Poletsestraat 57
Aanvang lOu 30 Gastspreker Jaak
Gabriels 's Middags Vlaamse hutsepot, koffie en taart (300 fr — kinderen
1/2 prijs) daarna gezellig samenzijn
en volksspelen Org VU-arr Oudenaarde

17 BELZELE: ledere donderdag
van 20u 30 tot 21u30 Yoga in de
gemeentelijke jongensschool FVV en
KVLV

3 EVERGEM-BELZELE FVV start
met kursus van 7 lessen ,,Weven" Bij
Lescrauwaet, Belzeelsestraat 23,
Evergem Inschrijvingsgeld en inlichtingen bij Bngitte Lefevre, Doornstraat 74, Evergem (53 06 23) of Monique Roegiers Buntstraat 47, Evergem (53 04 36)
4 GENTBRUGGE: TAK-film (De
Voer om verliefd op te worden — Reis
naar Rome — Bezoek van Paus aan
ons land — Bezoek Koning aan Antwerpen) in de voordrachtzaal Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 3539 om 20u Iedereen welkom Org
VOS-Gentbrugge Ledeberg
5 GENTBRUGGE: „Onvruchtbaar
heid genezen door dr Frank Comhaire in de voordrachtzaal van het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 3539 om 20u Iedereen welkom Org
FVV-Gentbrugge-Ledeberg
ism
FVV-St -Amandsberg
7 ERTVELDE: ,Werken van Amateurkunstenaars van Ertvelde" in
Vlaamse huis de Veldbloem, Hoge
Averijstraat 5 Deze tentoonstelling
loopt tot 29/3 en is open op wo-do-vrij
vanaf 17u op zaterdag vanaf 14u en
zondag vanaf 10u
7 SINT-DENIJS-WESTREM: Jaarlijks vriendenmaal in zaal ,,Het Gildenhuis", Loofblommenstraat Aanvang 19u30 Deelname 500 fr (300
fr voor jongeren) Op het menu ape-

Latem/Deurie
feest
Leo en Anna Doens-Van Meenen
van de afdeling Latem/DeurIe vierden
op 21 februan hun diamanten bruiloft
midden een sctiare familieleden en
vrienden
En nu op naar een briljanten jubeleumi

Deze week
in Knack Magazine
Het plan van Thyl Gheyselinck
KS-manager Thyl Gheyselinck liet de inhoud van zijn
plan voor de Limburgse mijnen begin deze week op
17.000 eks. verspreiden. Over de inhoud van dat plan
en over zijn auteur, een gesprek deze week in Knack.
De ministers van Geldzalcen
Minister van Financien Mark Eyskens en minister van Begroting
Guy Verhofstadt waren het vorige week niet eens over de manier
waarop de belastingen moeten
worden hervormd Knack zette de
heren samen rond de tafel en ondervroeg ze over hun plannen en
bedoelingen Deze week in Knack
Jevtoesjenico over Gorbatsjov
De door partijleider Mikhael Gorbatsjov beleden nieuwe openheid
in de Sovjet-maatschappij verrast
vriend en tegenstander De omstreden Russische dichter Jevgeni
Jevtoesjenko legt uit hoe hij tegen
die Glasnost aankijkt Deze week
in Knack

Wie was Multatuli?
Honderd jaar geleden stierf Edward Douwes Dekker, beter bekend onder zijn pseudoniem Multatuli Hij is ook in Vlaanderen
een begrip geworden Wie was
Multatuh? Deze week in Knack
1.000 jaar wetenschap
Hoe was het met de wetenschap
in Vlaanderen gesteld onder de
Spaanse bezetting'' Klopt het
beeld dat iedereen van enige importantie naar het Noorden uitweek? Waarom ontwikkelde de
wiskunde zich precies in die jaren
zo sterk? De geschiedenis van
1000 jaar wetenschap in Vlaanderen, ook deze week in Knack.

Keuze
Service
Kwaliteit
en Prijs

Het onklopbare dienstenpakket
van uw Meester-Kleermaker - ^ Ö S

sinds 1870.

^.MG MllsStf
.tP-*^'V.E6P'

weES

*ARTSE1-AAR
35 AAP^^ERDAG.

SKM GESCHENKBON

I

Bij aankopen met een minimumwaarde van
4000 BF GRATIS electronische
pocket-rekenmachine bij afgifte van deze bon.

v'^UDAG

Naam
Adres
Plaats
Geef deze bon aan uw verkoper of verkoopster,
niet aan de kassa.
Niet geldig op promoties en solden. Een bon per
kledingstxik. Geldig tot 30/6/87.

.JE MOET ER GEWEEST ZIJN!!!
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PRB-Balen in opspraak

25 jaar Schiiile

VU-arr. Turnhout eist duidelijkheid
over PRB-betroici(enheid
De Volksunie van het arrondissement Turnhout heeft kennis genomen
van recente onthullingen vanuit Skandinavische zaken- en douanemiddens
omtrent de betrokkenheid van de
PRB-Balen bij munitielevermgen aan
Iran
Uit welingelichte bron blijkt dat

Rouw
te Antwerpen
Op 21 februari 11 overleed te Antwerpen dhr Eugenius-Leopoldus Ludovicus Bertho De afgestorvene was
de echtgenoot van mevrouw Octavie
Blanche Van de Roye Hij was te
Antwerpen geboren op 24 november
1903, de familie nam in intieme kring
afscheid van de overledene die volgens uitdrukkelijke wens zijn lichaam
ten dienste van de wetenschap heeft
gesteld
Aan de echtgenote van de overledene en de ganse familie bieden wij
onze blijken van medelieven
Rouwadres Tulpstraat 31 te 2000
Antwerpen

PRB-Belgie, in samenwerking met de
Zweedse firme Bofors een deel van
het Bofors-kontrakt ter levenng van
wapens aan Iran heeft gekregen en
uitgevoerd Meer bepaald zou het
bedrijf vanaf 1983 zowat 700 ton munitiepoeder hebben uitgevoerd naar
Iran Het grootste deel ervan werd
waarschijnlijk op Deense kargo's vanuit Zeebrugge vervoerd en bereikte
naderhand, via Joegoslavië of Kenia,
de Iraanse havenstad Abass De
Volksunie wijst erop dat PRB zich
hiermee in de onwettelijkheid begeeft, daar de Belgische wetgeving
terzake uitdrukkelijk wapenlevenngen aan oorlogvoerende naties verbiedt

Klaarheid!
Zonder afbreuk te willen doen aan
de bedrijfsbelangen, aangezien de
produktie eveneens bestemd is voor
burgerlijk gebruik en voor het Belgisch leger en vanuit een oprechte
bekommernis voor de tewerkstelling
in onze regio, wenst de VU-arr Turnhout toch dat PRB spoedig klaarheid
zou brengen in deze omstreden kwestie, teneinde de druk van verdachtmakingen die op het bedrijf rust weg te

werken en aldus te vermijden dat PRB
helemaal gediskrediteerd zou worden
De VU van het arr Turnhout hekelt
tevens het mistgordijn van dubbelzinnigheid en geheimdoenerij dat door
de Belgische regering rond deze
kwestie wordt opgetrokken De VU
eist daarom, tegen de achtergrond
van de vaststelling dat Belgische wa-

pen- en munitielevermgen onvermin
derd de nationale en internationale
wetgevingen blijven overtreden, dat
de Belgische rechterlijke macht terzake een diepgaand onderzoek zou instellen Tevens dient, aldus nog de
VU, ook op ruimer vlak de internationale wapen- en munitietrafiek het
voorwerp te worden van een Europese parlementaire onderzoekskommissie

Op zaterdag 7 maart 1987 viert de
Volksunieafdeling Schilde-'s Gravenwezel haar 25-jarig bestaan
om 15u euchanstieviering in de
kerk van Schilde-Bergen
omISu receptie m de lokalen van
,,De Liebaert" (naast de kerk)
om 17u kempische koffietafel en
gezellig samenzijn Voor deze aktiviteit dient vooraf ingeschreven te worden De prijs hiervoor werd vastgesteld op 200 fr p p
Deze vienng zal bijgewoond worden door onze algemene voorzitter
Jaak Gabnels, volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz en senator Oktaaf
Meyntjens
WIJ nodigen al onze Vlaamse vnenden en kennissen uit om samen deze
viering bij te wonen

Happart niet weilcom te Hoboicen
In het ,,Reklaamblad van Hoboken" van 5 febr II vernam VU-Hoboken dat de Jong Socialisten van Hoboken, het plan hadden José Happart
uit te nodigen
De stellige overtuiging van de brave
zielen dan de JOSO, dat dit dé gelegenheid bij uitstek zou zijn, om op alle
vragen i v m de kommunautaire problemen een antwoord te krijgen, is
een pure provokatie
WIJ moeten het toegeven de JOSO

zijn naar alle waarschijnlijkheid knappe koppen die de Franse taal perfekt
onder de knie hebben, want op de
vragen zou de ,,Bourgemestre des
Fourons" zeker met in hun moedertaal geantwoord hebben
Tot onze grote vreugde en opluchting IS de avond met doorgegaan
Zogenaamd onder druk van extreem
rechts en anonieme bedreigingen
Van enige tegenmamfestatie waren

WIJ met op de hoogte maar uit betrouwbare bron vernamen wij wat ouderen van de SP zich volledig hadden
verzet tegen het initiatief
WIJ zijn het trouwens volledig met
de JOSO eens, dat er geen Voerense
toesfanden in Hoboken moeten
plaatsvinden en dat de Kapelstraat
best gespaard kan blijven van ,eventuele straatgevechten" Er zijn invoeren zelf al genoeg veldslagen gestreden i

Aanbevolen huizen
Etn. BERT pvba
Assesteenweg 101-103
TERNAT

Tel.:

02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten- verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

FERAUTO

Handelaars...

Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26.50

-zelfstandigen (enz.)
voor uw publicitaire boodschap in «WIJ» neem kontakt met

Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

Karel S E V E R S
(onze publiciteitsman)
02/219.49.30..

Gezellig met zijn t w e ^ i oud worden zonder de dagdagg^^e beslommernissejrternidderj^an groen en
kort b^ÉÊ^S^^SlU^I^ in het rustoord
R o o ^ i ^ ^ w a a r sf^^ale kamers zijn
vooi_
^'^"1
Leuvenm, 016-

Ouder dan 60 en het t ^ om alles
alleen te moeten öoenlJKism dan bij
ons w o a e o ^ WIJ b i e d t e e n Vlaamse
f a m i l i p ^ e r - ^ M É ^ B ^ I h om rustig en
zelf!
I n f l ^ S i s t c ^ r ^ R ^ b e e k , Leuvens e s t e ^ ^ g , f 1 £^ ^fli/fièlJtersem,
016-73 Sfwir^,,
'^

Juwelierszaak
D. Du^rez-Delbaere pvba.

GUIDO VANHOVE

Bellegemstraat 22
8450 Bellegem (Kortrijk)
tel 056-22 07 41

vioolbouwer

EEN MODERNE ZAAK MET
STANDING EN TER TROUWE'

Zoutenaaiestraat 1 0
8 4 8 0 Veurne

Het ganse jaar door 10 % korting in
aankoopwaardebons

GELD

<T~~\ STUDIO
JL-U DANN

DE PRIJSBREKER

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

van het goede meubel

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel 03-236.45 31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

Tel. 426.19.39

KEUKENS-SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582 29 15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

m^
mlgrostraat 128
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FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 64 75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei
Tel. 02-460 68 93
Import - Export

KLEDING LENDERS
Smt-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Dames- heren- en kinderkleding

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89

Autocars, autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

SIAM-import
uitzonderlijke aanbieding
tot 31-12-'86
Kaarsen voor winkels
en restaurants.
Uitz. lage prijzen
Inl Stationsstraat 70,
9120 Destelbergen
091/28 03 00 of 091/28 04 73

Houtzagerij

DEROOSEN.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaven)
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldsiraat 114
Tel 054 33 17 51
054 33 11 49

w&
Heropening ,Den Klauwaert'
te Wommelgem
Op vri)dagavoncl 6 maart beginnen
de feestelijkheden van de heropening
van ,,Den Klauwaert" te Wommelgem Drink aangeboden door nieuwe
uitbater Enk Jaspers, van 20 tot 22
uur
Om 20 uur verwelkoming door VUafdelingsvoorzitter Rik Mangelschots
De voorzitter van de Vlaamse Vriendenkring en VU-gemeenteraadslid
Jet Van Haesbroeck schetst een
sfeerbeeld van de voorbije 10 maanden hard labeur
Om 21 uur Jef Van Haesbroeck
leidt parlementslid Hugo Schiltz in,
die m 1976 ook al de eer had ,,Den
Klauwaert" voor open te verklaren
Vlaamse Leeuw en heildronk
Muzikale omlijsting door Walter
Van der Smissen
Zaterdagavond 7 maart
Drink aangeboden door Volksunieafdeling Wommelgem, van 21 tot 22
uur
Om 21 uur verwelkoming door VU-

afdelingsvoorzitter Rik I^angelschots
Gelegenheidstoespraak door VUfraktieleider, en reeds 17 jaar gemeenteraadslid. Rik Vande Weghe
Om 21 u 45 brengt nationaal voorzitter Jaak Gabriels de groet en het
woord namens onze partij
Vlaamse Leeuw en Heildronk
IVIuzikale omlijsting door Akkordeongroep Aventi

OCMW-Hasselt
Het O C M W van Hasselt gaat
over tot de aanleg van 'n werfreserve
van half-time kinesisten m/vr, halftime ergotherapeuten m/vr en fulltime ziekendien(st)ers m/vr Kandidaturen moeten voor 20 maart worden
ingestuurd Voor verdere inlichtingen
zich wenden tot Raymakers Louis,
Stokrooieweg 21, 3511 Stokrooi-Hasselt, tel 011/25 06 38
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ANTWERPEN
FEBRUARI
26 KONTICH: TGV-debat in zaal
d Ekster, Ooststatiestraat 1 om 20u
Inkom gratis Deelnemers Dirk Van
Melkebeke Jos De Greef, Erwin
Brentjens en Hermal Welter Inl E
Brentjens 03/457 72 40 Org VUKontich
27 TURNHOUT:
Weerkundige
Yves Collier spreekt over de weersvoorspellingen, vroeger en nu (dia's
en film met o a satellietbeelden) Om
20u 30 in De Schalmei Org Vlaamse Kring
27 ZWIJNDRECHT-BURCHT:
Kwistornooi ,,Wisselschaal Maunts
Van Hauteghem", tweede schiftingsronde (6 ploegen) Om 20u in het
Vlaams Huis, Polderstraat, Zwijndrecht Org vzw Vlaams Huis ,,Were
Dl"

28 TURNHOUT: Vienng 3 jaar
Vlaams-nationaal Ontmoetingscentrum ,,De Schalmei" om 20u
28 KONTICH: VU-afdelingsbal Kontich-Waarloos in zaal Berkenhof,
Ferd Maesstraat Aanvang 20u 30
Inkom 50 fr
MAART

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U WACHT

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR

lepel & vork...

1 WOMMELGEM- Bezoek aan het
Borm Dokumentatie- en Aktiecentrum
te Antwerpen Verzamelen Kerkplaats 13u 30 (met auto, iedereen kan
mee)
Inl
Ward
Herbosch
(353 36 94) Org VU-Wommelgem
1 EDEGEM: Aperitiefgesprek met
senator Toon Van Overstraeten over
zijn ervaringen in Namen en Brussel
Om 10 uur in Drie Eiken, Dne Eiken
straat 128
3 MERKSEM: Nelly Maes spreekt
over ,,Vrouw en politiek" in lokaal

zaal Wilgenhof, Moeshofstraat 138
Org VU-Merksem
7 SCHILDE: Viering 25-iaar VUSchilde Om 15u Eucharistieviering
in de kerk van Schilde-Bergen Om
16u Receptie in ,,De Liebaert" en om
I7u Kempische koffietafel Speciale
gasten zijn Jaak Gabriels, Hugo
Schiltz en Oktaaf Meyntjens Deelname 200 fr p p
7 TURNHOUT: 6e Mosselsouper in
parochiezaal Vosselaar om 20u Met
,,De Vaganten" Org VNJ-Beerse
10 MORTSEL Paul Van Grembergen spreekt op uitnodiging van VUMortsel m lokaal 't Centrum, Osylei 43
om 20u Tema ,,De basisbeginselen
van de Volksunie" Iedereen welkom
12 BERCHEM:FVV-Kaderdag „Bevolking en gezin in Vlaanderen" in
Kultureel Centrum, Driekoningenstraat 126 om 20u Gastspreker Rita
Bollen
12 KAPELLEN:,,BRT, weg ermee''
Doe er wat mee'" Eerste deel Om
19u 30 in Buurthuis De Regenboog,
Hoevensebaan 100 Deelname 150 fr
Dl"
Org VUJO-Kapellen i s m L Dosfel7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon in
kring Tweede deel op 19/3 om
zaal ,,De Boterham", Veltwycklaan
19u30
23 Van 13u 30 tot 14u 30 Org VU14 WESTERLO: Bal van de BurgeEkBrsn
meester in de Gemeentelijke Sporthal
7 SINT-AMANDS A/D SCHELDE:
te Zoerle-Parwijs Orkest Ron Elly
Vlaams-nationale feestavond van VUInkom 100 fr
afdeling Feestbanket, dansnacht
14 ESSEN: Voordracht- en ge
Toespraken door Walter Peeters en
spreksavond met Hugo Coveliers
Walter Luyten In zaal ,,De IJzer",
, Dekreet Coveliers-Suykerbuyk en de
Borgstraat 143 Aanvang 20u Deelgevolgen ervan" In Kiekenhoeve, om
nemingspnjs 550 fr p p Inschrijven
20u Org Essense Open Scene i s m
bij bestuur (rek 412-2006289-19) vóór
VU-Essen
23/2
18 KAPELLEN. „Rond de IJzerbe7 DUFFEL: VU-bal in zaal ,De devaarten", gastspreekster mevr
Kroon", Kapelstraat 1 Aanvang 21 u
Baert-Geerinck Film- en dia-avond, in
Inkom 50 fr Orq VU-Duffel
vergaderzaal POB om 20u Org FVV
7 MERKSEM: Jaarlijks dansfeest in
en VTB

Vlanac Bredabaan 360 Aanvang
20u Org VVV-Merksem
4 HERENTHOUT: Kaderdag FVV
Bevolking en gezin in Vlaanderen"
in zaal Lux Markt te Herenthout
Gastspreker is Jo Belmans Aanvang
20u
6 BORSBEEK: Vertoning videomontages ,,De kleine nvier" en
, IJzerbedevaart 1986" in parochiecentrum ,,Den Jakobs", Jan Goovaersstraat 33 Gastspreker Lionel
Vandenberghe Aanvang 20u Inkom 50 fr Org VAB-VTB i s m DFBorsbeek
6 WOMMELGEM: Feestelijke tweedaagse opening van Taverne Den
Klauwaert, Dasstraat 23 Welkomwoord door Jef Van Haesbroeck,
feestrede door Hugo Schiltz Receptie van 20 tot 22u Ook op 7 maart
Feestelijke avond met Jaak Gabriels
6 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kwistornooi ,,Wisselschaal Maunts Van
Hauteghem", finale Om 20u in het
Vlaams Huis, Polderstraat, Zwijndrecht Org vzw Vlaams Huis „Were

m

Midijkaas
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P V B.A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42

V\/ymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

I firtve-in |

Tel 582.10.93

S.M.B.

Affligem

Doorlopende promoties
Uitgelezen wi)nkeu7e

H
EUINCKA

Overname — huur —
verhuur van cafe s
Wi) bestellen ten huize

RESTAURANT

TZastaiaant

„ xzJtassakbat^

Nieuwelaan 47
1860 Meise — 02/269 70 45

"

Apentiefhapje
Huisgemaakte ganzelever
Sorbet
Asperges
Vis-sortiment
Fruittulpje
Menu 4 diensten

800 fr p p

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

I

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat
Tel 217 91 53

W a a r Vlamingen
thuis zijn
in 't hartje van Brussel
Banketbakkerii

Dortmunder Thier-Braü-hoven

ANTWERPIA

Koffiebranderij

Benngen Markt 17-011/43 20 51
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich Kon Astridlaan 85 034/57 30 32
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72
2 Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter Oude Markt 7
Torhout Stwgnr Lichtervelde 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munderlhiervan tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten

JOOST GOSSYE

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87
Joris Van den Drtessche
zaakvoerder

BROOD — BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
De familiezaak met traditie
Jaarlijks verlof december

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Nationaal Tapkampioen

Taverne Pallieter
Bosstraat 96
1742 Smt-Katarma-Lonnbeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi s — Pannekoeken
Open alledagen vanaf 14 u Dinsdag
- jsloten

'tboerenhof
CAFE-RESTAURANT-FRraiUR
Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr
groepen
koffietafel v/è 180 Bfr
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren
Tel 087-68 67 03

Hotel Restaurant

CAK

Hof De Draeck

CAI1BR.iNUt>
BR.CC

Hoofstraat 6
3793 TEUVEN (Voeren)
Tel 087/68 76 17
Het adres voor een rustig verblijf en betaalbare gastronomie.

^

^

011/47
97
u i i / « r 28
io 91

ÈÈaAik

Geraardsbergsestraat
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

38

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
TeL 011/65.73.05-65.89.40
Groothandel melk — kaas —
boter — eieren — slagroom

VANMEULDER
Callenberg 10
Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02/376.96.74
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Geeske Krol en Steven Sterk over 25 jaar C W ^ \

„Wij zijn de luis
in de pels van Holland"
LJOUWERT — In de rand van het EVA-kongres in
de Friese hoofdstad hadden wij een gesprek met mevrouw Geeske Krol en Steven Sterk. Met hen spraken wij over het ontstaan — nu 25 jaar geleden —
van de Fryske Nasjonale Partij, de komende verkiezingen en het streven van de Friese nationalisten
voor een zo ruim mogelijke onafhankelijkheid van
Nederland.
EESKE KROL-BENEDIKTUS is landbouwingenieur en voorzitter van de
driekoppige FNP-fraktie in de
Provinciale Staten van Friesland,
zeg maar onze provincieraad.
Voor de komende verkiezingen
w^erd mevrouwt Krol opnieuw aangeduid als lijsttrekker.
Steven Sterk is de skriuwer,
sekretaris, van het FNP-partijbestuur.

G

de FNP de Friese belangen hoger stelt dan deze van Nederland
werd ze vanaf het begin scheef
bekeken. Toen de partij zich dan
in 1966 voor het eerst bij verkiezingen aandiende werd in de

WIJ: De werking van de FNP
stoelt op twee pijlers...
G. Krol: „Toen het nog goed
ging met de ekonomie kwamen
hier allerlei filialen van grote bedrijven, maar wanneer de oliekrisis toesloeg werden die weer
gesloten. De werkloosheid nam
schrikwekkend toe. De bezuinigingen toegepast op de uitvoerende tak van het Rijk troffen niet
de ambtenaren in Den Haag
maar deze in de regio's. Door de
besparingen in het onderwijs gingen tientallen betrekkingen verloren.
Het beleid van de Nederlandse
regering is een randstadbeleid
waarvan de omliggende provin-

'

Randstad wordt minder voor het
gas betaald dan in het Noorden,
bovendien blijft Friesland met de
nare gevolgen van de winning
achter want de bodem zakt hier
zoetjes aan weg..."
WIJ: Heeft de gaswinning
dan voor geen werk gezorgd?
G. Krol: „Nooit! Naast de
pompstations zijn er slechts de
installaties om het gas te wassen
en te zuiveren. Dan loopt het gas
in buizen naar het Westen maar
keert niet in centen terug. De
FNP wenst dan ook dat een gedeelte van de gaswinsten in de
eigen regio zou geïnvesteerd
worden!"

',

Hoongelach
De FNP werd in 1962 door
twee studenten opgericht Aanleiding daartoe was de groeiende
teleurstelling binnen de Friese
beweging over de manke vooruitgang in de erkenning en aanvaarding van de Friese taal
G. Krol: ,,De oprichting van de
FNP gebeurde tegen de zin van
de traditionele partijen en werd
door de pers op lioongelach onttiaald. Toen deze zo opdringerig
werd dol(en de jonge lui onder en
besloten van verdere akties af te
zien, nadat de storm was gaan
liggen werd de FNP definitief bevestigd. Dat was einde 1962.
Voor die tijd was er een bedrijvige
Friese kultuurbeweging geweest
die teruggaat tot 1844 maar die
nooit politiek aktief was. Nederland is sinds 1815 een centraal
bestuurde staat waann pleiten
voor regionale belangen als onwettig werd besctiouwd."
WIJ: Wat was de onmiddellijke aanleiding tot de stichting?
G. Krol: ,,/n de oorlogsjaren
waren er plannen gemaakt om
het Fries eindelijk meer ruimte te
geven maar dat kwam zo niet uit,
bovendien raakten toen de
nieuwe plannen voor Ruimtelijke
Ordening bekend. Deze waren zo
sterk op de steden gericht en niet
op de dorpen zodat het ongenoegen nog meer gevoed werd. Door
die plannen zou Friesland met
zijn 400 dorpen geen nieuwbouw
krijgen waardoor het platteland
dreigde leeg te lopen. Om zich
daar tegen te verzetten werd de
FNP opgericht."

Verboden?
WIJ: Waarin onderscheidt de
partij zich van de anderen?
S. Sterk: „De FNP eist de gelijkwaardigheid van het Fries en
het Nederlands en voor de provincie alle bevoegdheid om eigenmachtig te beslissen over
taal, kuituur en onderwijs en over
alles wat met het welzijn van
Friesland te maken heeft. Omdat
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Geeske Krol en Steven Sterk zijn wel geen ,,mensen van bij ons", maar de onverdroten strijd met de FNP
waarin zij militeren maakt hen tot „mensen zoals ons"...

Tweede Kamer nog geopperd dat
ze ongrondwettelijk was en diende verboden te worden.
Voor het eerst werd ook de link
gelegd tussen de kulturele verdrukking en de sociaal-ekonomische achterstand. In 1970 berekende de FNP dat de financiële
verhoudingswet de kleine gemeenten in hoge mate diskrimineerde. Zo lag de uitkenng voor
onderwijsmiddelen per schoolkind 100 gulden lager dan in de
rest van Nederland.
In het aanklagen van dergelijke
onrechtvaardigheden heeft de
FNP baanbrekend werk geleverd."
WIJ: De FNP beweert het
slecht geweten van Holland te
zijn...
G. Krol: ,,Wij zijn de luis in de
pels van de traditionele partijen.
Toen onze eerste verkozene in
de Staten van Friesland steeds
maar bleef eisen dat het Fries
een eerlijke behandeling zou krijgen, sloeg dat zo sterk aan bij de
bevolking dat de PVDA een Friesgezinde fraktievoorzitter aanduidde. Onder onze druk kregen
de Frieszinnigen binnen de traditionele partijen meer ruimte."

>4B«llllirifri

cies afhankelijk worden. Bovendien zitten wij hier van oudsher
met een hoge landbouwbedrijvigheid, de Europese melkkwota en
de weliswaar noodzakelijke mestwetgeving, doen het aantal boeren sterk verminderen..."
WIJ: ...en er is ook het Friese
aardgas.
S. Sterk: ,,Vijf jaar geleden is
de FNP als eerste partij begonnen het schandaal van het Friese
aardgas aan te klagen. Per jaar
vloeit één miljard gulden verdienste aan Fries aardgas in de
Hollandse schatkist. En het ziet
er naar uit dat dit bedrag tot 2 miljard zal stijgen. Dat is vier keer zo
veel als de hele provinciale begroting. De vraag van wie die
winsten nu wel zijn wil onze partij
niet op een gemakkelijke wijze
beantwoorden. Wat zij echter duidelijk eist IS dat Friesland recht
heeft op een gedeelte van de
winst. In ieder geval komen ons
de precedentenrechten toe die
Limburg op zijn steenkolen kon
laten gelden en die tot uitdrukking kwamen in extra toelagen
aan de provincie en door een
goedkopere prijs voor de in eigen
streek gewonnen brandstof In de

„Rijke" provincie
WIJ: Geniet Friesland als
zwakke regio EG-steun?
G. Krol: ,,Dat is juist het ongerijmde van de zaak. Terwijl Friesland elk recht op zijn aardgas ontzegd wordt, rekent Den Haag de
gaswinsten wel bij het Bruto Regionaal Produkt. Zodoende staan
Friesland, Groningen en Drente
als de rijkste provincies van Nederland gekatalogeerd. Daardoor
kan Friesland niet in aanmerking
komen als ekonomisch zwakke
regio. Dit gebeurt niet zo maar,
maar met bewuste opzet."
WIJ: Tweede pijler is de
Friese identiteit.
S. Sterk: ,,De erkenning van
het Fries door de Tweede Kamer
in 1976 als ,,tweede rijkstaal" is
een gein gebleken. Een taalwet
waarbij de positie van het Fries
zou worden geregeld is afgewezen. In plaats daarvan is er een
bestuursovereenkomst gekomen
die „kan bijgesteld worden als zij
met blijkt te voldoen".
De verplichting om het Fries op
de basisschool te onderwijzen
wordt vooral in de steden licht opgenomen. Op sommige plaatsen

is een uurtje Friese liedjes zingen
per week of zelfs per maand
reeds een hele prestatie. Van het
,,ruimhartig beleid" t.o.v. het
Fries door minister-president
Lubbers beloofd is niets in huis
gekomen!"
G. Krol: ,,Uit een eigen onderzoek is gebleken dat in het basisonderwijs 50 % van de onderwijskrachten die Fries moeten
aanleren geen Fries kunnen
schrijven. In het voortgezet onderwijs is er geen tijd beschikbaar voor lessen Fries. Bovendien laat de opleiding Fries van
de leerkrachten te wensen over!"
WIJ: Wordt er nog wel voldoende Fries gesproken om de
bevolking warm te maken voor
Fries onderwijs?
8. Sterk: ,,Zekerop het platteland, minder in de steden en in
bepaalde hoeken die reeds eerder gekoloniseerd werden door
Hollanders of Zeeuwen. Van de
600.000 Friezen zijn er zeker
350.000 die Fries spreken, 90 %
van de Friezen verstaan het en
70 % kan het lezen."

Indiaan
WIJ: Hoe is de FNP gestruktureerd?
S. Sterk: ,,De FNP is een bescheiden partij. Er zijn 1000 leden en iedereen weri<t op vrijwillige basis. Er is een hoofdbestuur
en in haast elke gemeente is er
een plaatselijke afdeling. Het zijn
de ledenvergaderingen die het
hoofdbestuur kiezen. In de Provinciale Staten zitten drie FNPleden en haast overal zijn er gemeentemandatarissen, hier en
daar een paar wethouders. Verder steunt de FNP het eerste kamerlid Henk Waltmans van de
PPR. "
WIJ: 25 jaar wil ook zeggen
feestvieren?
S. Sterk: „De FNP houdt nu
zaterdag een grote feestdag met
tentoonstellingen, kulturele manifestaties en de uitgave van een
gedenkboek. Dat gebeurt allemaal in en rond het FNP-huis te
Ljouwert. Vorig jaar hebben wij
van een aantal FNP-veteranen
een huis kado gekregen en in de
tuin ervan wordt een beeld onthuld ons door een Friese beeldhouwer geschonken. Het stelt
een indiaan voor en simbolizeert
de strijd van de verdrukte volkeren, maar ook de internationale
dimensie van onze strijd."
WIJ: De verkiezingen staan
voor de deur. Wat zijn de verwachtingen?
G. Krol: ,,Dat is moeilijk te
voorspellen want er is net een
grondwetswijziging geweest die
stelt dat de totale Eerste Kamer
door de Provinciale Staten verkozen wordt. Daardoor probeert
men deze provinciale verkiezingen een nationaal karakter te geven. De grote politici trekken het
hele land rond en de televisie
brengt slechts programma's van
de grote partijen, zij bepalen het
politieke beeld. Daarom spreekt
men hier van een TV-demokratie
die de verkiezingen onttrekt aan
het provinciale niveau. In wezen
is ook dat een vorm van centralizeren. Den Haag is daar steeds
zeer sterk in geweest!"
m.v.l.
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