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,,Van de vuistregel dat Vlaams geld In Vlaamse handen behoort te blijven is er nog 
bitter weinig gerealiseerd. (...) Iedereen heeft de mond vol van de federalisering van 
het onderwijs maar als de financiering van een dergelijke operatie ter sprake komt 

dan verdwijnt het onderwerp snel naar de achtergrond." 
(Jan Veestraeten in „Gazet van Antwerpen" van 19 september '87) 

BRT in de branding 
Vlaanderen en franstalig België zijn twee dermate gescheiden 

werelden dat, wat markante gebeurtenissen zijn in de ene gemeen
schap, nauwelijks echo vindt in de andere. 

Zo is in Vlaanderen weinig of geen aandacht besteed aan het 
voor de franstalige gemeenschap belangrijke feit dat een paar we
ken geleden een einde is gekomen aan het tv-monopolie van de 
RTBf. Sinds midden september is de luxemburgse zender RTL — 
voor de gelegenheid omgedoopt tot RTL-TVI — de officiële reklame-
zender van de franstalige gemeenschap. 

Het profiel van deze zender kan iedere dag ook op de Vlaamse 
kabelnetten bekeken worden. De nieuwe omroep verschilt in we
zen weinig van de oude RTL, behalve dat de zend- en reklametij-
den gevoelig werden uitgebreid. RTL-TVI drijft vooral op amuse-
mentsfiktie: iedere dag een paar filmen en dertig feuilletons per 
week. De zender heeft reeds het middel gevonden om de wettelijke 
bepaling, dat tv-programma's niet mogen worden onderbroken 
door reklameboodschappen, te omzeilen; om het uur is er een zo
genaamde nieuwsuitzending die in feite slechts een kapstok is 
waaraan de reklameboodschappen worden opgehangen. 

Wie kulturele bekommernis of belangstelling heeft, kan niet an
ders dan het RTLTVI gedoe met huiver gade te slaan. Eenzelfde 
huiver zal hem bekruipen wanneer hij een avond besteedt aan de 
onlangs geprivatiseerde en gekommercialiseerde Franse TFl die 
eveneens — en even onwettig als RTL-TVI — op de Vlaamse kabel 
zit. 

Vlaanderen is bij de ontwikkeling in zoverre betrokken dat deze 
franstalige reklamezenders op ons grondgebied worden aangebo
den. En dat ons vroeg of laat de start van een Vlaamse reklame-
zender boven het hoofd hangt. De franstalige voorafbeelding van 
wat ons wellicht te wachten staat, is niet van aard om geestdrift en 
vertrouwen te wekken. 

In het steeds sterker gekommercialiseerd medialandschap zal de 
rol van een konkurrentiekrachtige openbare omroep, die zich ten 
volle kwijt ook van zijn kulturele en vormende opdracht, belang
rijker dan ooit worden. Des te spijtiger is het dat de BRT, die deze 
rol in de Vlaamse gemeenschap blijvend zal moeten waarmaken, 
de jongste weken weer zo sterk in opspraak is gekomen. 

In een lezenswaardige Vrije Tribime van de (CVP-georiënteerde) 
,,Nieuwe Gids" heeft de gekende tv-journalist en -hoofdredakteur 
J. Schodts verleden zaterdag een genuanceerd standpunt ingeno
men naar aanleiding van de zaak-Buyle. Hij onderstreept dat deze 
zaak geleidelijk een simboolfunktie heeft gekregen die de man en 
diens peripetieën in ruime mate overstijgt. Voor de enen staat de 
naam Buyle voor onafhankelijke, kritische en moedige journa
listiek; voor anderen is de man een schoolvoorbeeld van eigenge
reidheid, verregaande linkse subjektiviteit en agressieve journa
listiek. Schodts is de mening toegedaan dat Buyle zelf een grote 
verantwoordelijkheid draagt voor de opbouw van zijn omstreden 
imago en voor de feiten die aan de basis liggen van de aanklacht 
die tot zijn ontslag heeft geleid. Maar dit belet niet, zo stelt 
Schodts, dat ook anderen in de loop der jaren grote verantwoorde
lijkheid op zich hebben geladen. Hij somt op; de gepolitiseerde sa
menstelling van de Raad van Bestuur, de rol van de vorige 
administrateur-generaal, de uitzonderlijke zwaarte van de opge
legde strafmaat, het in gebreke blijven van de tussenhièrarchie , 
het omzeilen van het BRT-tuchtreglement. En hij konkludeert dat 
er geen rechtszekerheid meer bestaat voor BRT-personeelsleden 
tenzij ze in de pas lopen van de politieke meerderheid in de Raad 
van Bestuur. 

Schodts heeft o.i. volkomen terecht de affaire ontdaan van haar 
tipische Buyle-aspekten om ze in het breed verband te stellen van 
de rechtszekerheid, m.a.w. van de uiteindelijke mogelijkheid om 
aan eerlijk, onafhankelijk journalistiek werk te doen. 

Met het vrijhouden en waarborgen van deze mogelijkheid zou 
iedereen moeten begaan zijn, ook degenen die niet begaan zijn 
met het lot van Buyle. Tegen de verminking van die mogelijkheid 
zou iedereen moeten protesteren, die belang hecht aan het behoor
lijk funktioneren van journalistiek en omroep. 

Volgens Schodts valt het niet te ontkenne, dat de besluitvorming 
in de zaak Buyle langs partijpolitieke lijnen tot stand kwam. Het 
is inderdaad zo dat de Tweekerkenstraat al jaren loerde op het 
hoofd van de man. Volkomen onbegrijpelijk daarbij blijft de rol 
van de Vlaamse liberalen, die de kans verzuimd hebben om de 
zaak open te trekken van het individuele naar het principiële. 

tvo, 
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CVP krijgt slaag, VU boekt winst 

Krisislucht 
Aan wie de geur nog niet herl<end zou tiebben, 

l<unnen wij dit verzel<eren: het ruikt weer eens naar 
/cr/s/'s. 

De gisteren gepubliceerde peiling zal de politieke 
gemoederen nog meer doen oplaaien. 

ET opiniepeilingen dient 
voorziclitig te worden om
gesprongen: niet zelden 

vallen verkiezingen immers hele
maal anders uit dan door,.weten
schappelijke" buro's voorspeld 
was geworden. Toch duiden zij 
soms een tendens aan en hoeda-
nook wordt er met deze tussen
tijdse cijfertjes rekening gehou
den in het sanhedrin van de par
tijen. 

De peiling die gisteren ver
scheen, voorspelt winst voor de 
SP, de PVV en de VU (van 12,6 
naar 13,9 %). De CVP daarente
gen krijgt een aardig pak slag 
(van 34,8 naar 30,1 %). Opmer
kelijk is de achteruitgang van 
Agaiev (van 6,2 naar 5,6 %). Ook 
hoofdredakteur Manu Ruys be
vestigt dat de Volksunie opnieuw 
de wind in de zeilen heeft en pro-

nostikeert eveneens op zetelver
lies voor de CVP. 

Uitgerekend gisteren verga
derde de kamerfraklie van de 
CVP in een vakantiehuis-aan-zee 
(misschien wel betoelaagd door 
de CM..?). Het lijdt geen twijfel 
dat deze voor de CVP negatieve 
indikaties aanleiding tot diskus-
sie zullen zijn, al was het maar 
omdat een reeks parlementsle
den hun fluwelen zetel ernstig be
dreigd zien. De kans dat het 
groepje van twaalf mistevreden 
apostelen o.l.v. Suykerbuyk aan
zwelt, is bijgevolg zeer groot. 

Bovendien zijn de uitspraken 
van PSC-voorzitter Gerard De-
prez al evenmin van aard om de 
lont uit het krisis-kruitvat te trek
ken. Maandag verklaarde deze 
leider van een regeringspartij dat 
er geen haar gekrenkt mag wor

den op het hoofd van Happart. 
Wat haaks staat op het standpunt 
van de CVP-kamerleden dat, blij
kens een officiële mededeling, 
wordt bijgetreden door het CVP-
partijbestuur. 

Het wordt nu uitkijken welk ko
nijn meester-tovenaar Martens 
andermaal uit zijn hoed zal tove
ren om uit deze situatie te gera
ken. Wij maken ons echter geen 
illusies, alhoewel de premier er 
terzake goed aan doet te besef
fen dat een nieuwe toegeving 
aan zijn frankofone regerings- en 
zusterpartij zal resulteren m de 
presentatie van een nóg zwaar
dere rekening bij de eerstvol
gende verkiezingen. 

(pvdd) 

Duaal 
In de Heizelpaleizen 

loopt de Burotika-beurs. 
Wij zochten op blad

zijde 28 naar een ant
woord op de vraag of de 
komputer geen „duale" 
samenleving heeft doen 
ontstaan. 
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... en WIJ 

De redaktie ontvangt graag brieven 
voor de lezersrubriek Naamloze bne-
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

De opinie, vertolkt m een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

De redaktie 

BRETOENS 
VOOR BEGINNERS 

Een paar weken geleden bracht dit 
weekblad informatie over heibel in 
Bretagne n a v het weigeren van een 
uitvaartmis in het Bretoens voor een 
dame die zich haar hele levenlang 
ingezet had voor het aanleren van de 
Bretoense taal aan Bretoenen 

Thans bestaat een taalkursus ,,Bre
toens voor beginners" 

Het Internationaal Komitee voor de 
bescherming van de Bretoense taal 
en de leraren Bretoens van de Parijse 
regio organiseren in Vlaanderen een 
kursus Bretoens voor beginners op de 
volgende data 
— zaterdag 17 (namiddag) en zondag 
18 oktober (gehele dag) 
— zaterdag 21 (namiddag) en zondag 
22 november (gehele dag) 

De verdere data zullen tijdens deze 

weekendkursussen vastgelegd wor
den 

Daar de leraren Bretoens, die geen 
vergoeding vragen, hun reiskosten 
met helemaal zelf zouden moeten dra
gen wordt aan de deelnemers een 
bijdrage van 2 000 BF voor die week-
endstages gevraagd 

Inschrijvingen bij Marcel De Herdt, 
Burgstraat 36 te 9120 Destelbergen 
(091/55 82 37) 

BELGISCH VLAGVERTOON 

Zou hef met aangewezen zijn om, in 
vervanging van onze bootjes, mana
ger Ghyselinck naar de Perzische 
Golf te sturen' Ghyselinck is toch bij 
uitstek de expert om mijnen te ruimen 

't Zou de belastingbetalers vele mil
joenen besparen en 't zou minder 
lachwekkend zijn, of met ' 

J. Devise, Maasmechelen 

PROMOTIE 

Om België nog meer toenstisch te 
promoten raad ik minister Gol aan om 
bij de Brusselse rechtbank de vrij
spraak te bevorderen van 25 lieve ad-
intenm Leuvenaars, op basis van de 
(nog door het parlement goed te keu
ren — doch aangezien de aanwezig
heid van enkele unionistische federa
listen kan dit geen probleem opleve
ren —) wet, die bepaalt dat het Bel
gisch wetboek alleen geldt voor Vla
mingen en Nederlandstalige 
Brusselaars 

Met een summiere venwijzmg naar 
rechspraak in o a de zaken Happart, 
Cappart en Snoeck, moet dit voldoen
de duidelijk en aanvaardbaar zijn voor 
de franstalige — door partijpolitiek 
benoemde — rechter 

Mare Hendrickx, Mechelen 

BOKKESPRONGEN 

Sedert enkele weken is de Volks
unie toch weer bij herhaling flink over 
de schreef gegaan De verkettering 
van de andersdenkenden" op Ijzer 
bedevaart of Brusselse 11-julivienng 
ligt nog vers in het geheugen en reeds 
lijkt een nieuw offensief losgebarsten 

BIJ de heisa rond het ontslag van 
Buyie, tengevolge van zijn jarenlange 
manifeste onwil om als ambtenaar op 
een normale manier mee te werken, 
wordt onomwonden de zijde van de 
heilige maar zo hypoknete veront
waardigden gekozen Het is evenwel 
duideliJK dat het verdwijnen van een 
wellicht verdienstelijk journalist die 
zich echter opstelt als een verkampte 
ideologieuitdrager voor de gezondma
king van de BRT (en dus voor haar 
voortbestaan) alleen maar heilvol kan 
zijn 

In volle Buyie-debat stelt de VU zich 
dan hopeloos belachelijk op in het 
mijnvegersvraagstuk Wij veroorloven 
het ons zelfs om de Waalse PS of de 
Nederlandse D'66 langs links te pas
seren 

Dezelfde week dat het definitieve 
faillissement van de zichzelf overle
vende ,,vredes"beweging wordt uit
gesproken (door haar met te volgen 
zullen onze raketten verdwijnen, maar 
tevens die van de Sovjetunie) roept de 
VU op tot deelname aan de komende 
betoging 

De vraag rijst hoelang de VU-sym-
pathisanten die zich in het politieke 
centrum thuisvoelen dergelijke bokke 
sprongen zullen blijven verteren De 
CVP staan een en ander glunderd te 
bekijken zij ruikt nieuw elektoraal 
vee 

Merken we tenslotte op dat boven
genoemde twistpunten geen enkele 
kommunautaire dimensie vertonen 
Hét punt waarrond alle VU-mensen 
zich verenigd weten, de verwezenlij
king van een zelfstandig Vlaanderen, 
blijft bij dit alles op de achtergrond 
Wanneer gaat de partij eindelijk weer 

eens de paden van de godsvrede' 
(met de mond zo hartstochtelijk be
leid) bewandelen en zich ervoor hoe
den om tweedracht en onenigheid in 
de eigen rangen te zaaien' 

Peter De Roever, Berchem 
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Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — tiuur — 
verhuur van café s 

Wij bestellen ten tiuize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen Markt 17 011/43 20 51 
Hulste Brugse stwgl 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 Stwg nr Lichtervelde 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munderThiervan tvat Levende Water TonissteinerSprudel goed en goedkoop eten 

et ^alingljui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel 052-42 32.46 

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

Nationaal Tapkampioen 

Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katanna-Lombeek 
Tel - 053/66 03 46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi s — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
' «loten 

Hboerenhof 
CAFE-RESlAURANT-FRmjUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

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 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel 014-54 40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57.12 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

BROOD — BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenknng 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT 
Alle dagen opgen vanaf 11 u Donderdag gesloten 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

RESTAURANT 

I ^ ^ £ ^ I Wolvengracht 

' ( ' „TT^, Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thuis zi jn 
m 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
^ * ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053 213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

CAFC 
ZAM 

lOGCMCttr 

CAMdkiNU^ 
BRCC 
011/47 28 97 ^ ^ U I tlHI £.0 a r 
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Michel: 
ongewenst 

Vieringen met... 
Tijdens het afgelopen weekein

de werden twee belangrijke ge
zagsdragers gevierd n.a.v. hun 
ambtsjubileum. In beide gevallen 
maakte de Volksunie enkele kant
tekeningen bij het gebeuren; 
daarbij werden niet de gevierden, 
maar wel de organisatoren op de 
korrel genomen. 

In Antwerpen werd goeverneur 
Kinsbergen In de bloemetjes ge
zet omwille van zijn twintigjarig 
jubileum; eerbetoon waar de VU 
zich volgaarne bij aansloot. Als 
gastspreker trad echter minister 
van binnenlandse zaken Michel 
op en dit was duidelijk misplaatst. 

Het is inderdaad vrij hypokriet 
om de Vlaamse goeverneur van 
Antwerpen te komen huldigen, 
terwijl dezelfde minister in Lim
burg een andere Vlaamse goever
neur belachelijk maakt door hem 
te beletten de wet toe te passen. 
Zoals bekend heeft Michel de 
Limburgse goeverneur verboden 
m.b.t. bendeleider Happart de ge
meentewet toe te passen en bo
vendien werd hij verplicht zijn ei
gen deputatie in het ongelijk te 
stellen. 

Toen Michel het woord nam, 
verlieten de meeste VU-mandata-
rissen ostentatief de zittingszaal. 
Buiten werden spandoeken ont
rold om dit verzet kracht bij te 
zetten. 

...VU-inbreng 

In Brugge organiseerde het zg. 
Komitee voor Initiatief ter gele
genheid van de viering tien jaar 
burgemeester Frank Van Acker 
(meteen ook tien jaar deelname 
van de VU aan het stedelijk be
leid!) een tentoonstelling over de 
Brugse burgemeesters van 1830 
tot vandaag. De organisatoren tel
den er acht, gastspreker prof. 
Romain Van Eenoo en de VU 
negen. Het verschil zat hem bij 
oorlogsburgemeester Jozef De-
vroe. 

Los van welke aprreciatie dan 
ook, kan men inderdaad niet rond 
het historisch feit dat Devroe van 
1941 tot 1944 als burgervader de 

M t̂ 
Breydelstad leidde, bestuursda
den stelde en beslissingen nam. 
,,Het bewust negeren van Devroe 
vertoont veel gelijl<enis met de 
door alle historici afgewezen vor
men van ,,Russische geschied
schrijving"; dit en andere regi
mes beijveren zich immers met 
het niet-vermelden en nadrukke
lijk doen vergeten van een aantal 
politieke verantwoordelijken uit 
het verleden, waaraan liefst niet 
herinnerd wordt", aldus de Brug
se VU. 

Het verdoezelen van zaken uit 
het verleden is geen goede zaak 
voor de demokratie: men kan im
mers slechts een juist oordeel 
vormen en eventuele konklusies 
formuleren indien men korrekt 
weet hoe het vroeger was. 

Besluitend vraagt de VU of bij 
een soortgelijke ekspositie te Ant
werpen geen aandacht zou be
steed worden aan de burgemees
tersperiode van Leo Delwaide... 

Poëzie schuilt overai! 
Vorige week deelde de redaktie mee dat ,,Wij" 

op 29 november a.s. te Mechelen een Kunst- & 
Kultuurdag organiseert, 't Klapgat heet het tref
fen. De redaktie ontving positieve berichten over 
dit initiatief. Een aansporing alvast om het opzet 
tot een goed einde te brengen. 

Devroe: 
,,vergeten' 

Justitie 
Men kan het de burger echt met 

kwalijk nemen dat hij op bepaalde 
ogenblikken ernstig twijfelt aan 
de rechtlijnigheid van de Belgi
sche magistratuur. 

Neem nu iemand die ten einde 
raad een ongedekte check uit
schrijft of een kontrakt onheus 
wijzigt, in de hoop aldus uit de 
moeilijkheden te raken: indien hij 
betrapt wordt, vliegt hij binnen de 
kortste keren achter de tralies 
wegens valsheid in geschrifte. 
Maar wapentrafikanten die op 
grote schaal dokumenten verval
sen om aldus de doeaneregle-
menteringen te kunnen omzeilen 
(en daardoor miljoenen op zak 

SCHRIJFT ons een leraar 
uit een Westvlaams kol
lege: ,,Graag ook onze 

simpatie voor het initiatief jon
gere dichters een kans te ge
ven." 

Inderdaad, ons weekblad 
wil als een van de ingrediën
ten van 't Klapgat jongelui tot 
en met 25 jaar (°1962) een 
eerlijke kans geven om hun 
poëtische pennevruchten te 
publiceren. 

In Vlaanderen wordt veel 
poëzie geschreven maar jon
geren geraken moeilijk aan de 
bak. Voor de serieuze literaire 
tijdschriften zijn ze ofwel te 
jong, ofwel hebben ze niet vol
doende lange arm. De grote 
pers heeft voor hen en voor de 
poëzie in het algemeen weinig 

of geen interesse. Met poëzie 
is ook zo weinig te verdienen, 
nietwaar. Op TV wordt poëzie 

mWém 

JH,*<>ÖAr - Hst weeklsUd 
, WTf^sx^^kt foftff poBhJKh tEUmt 

<it0 lip tl» Kunst * ïEiriftmrt&g 

msr . t«r. SartéittienplimiZ 

^ OT-«r Petfm Cratf ̂ CeoMitet te-J 

Zelfs de kranten kunnen er niet 
over zwijgen... 

naar een laat CODA-uur ver
schoven. Jongeren die willen 
uitgeven moeten eerst met 
centen op tafel komen en wan
neer de overheid al eens een 
bundel koopt gaan de centen 
doorgaans naar de uitgever, 
want die klaagt steen en been. 

En toch blijft Vlaanderen 
poëzie schrijven. En goede 
zelfs, 't Klapgat staat achter 
deze jongeren en wil hen een 
handje toesteken. 

En zeg nu zelf lezer wat zou 
het leven zijn zonder dat 
vleugje poëzie. Want poëzie is 
weggelegd voor ieder van ons. 
Luistert u maar eens wat Pol 
de Genestet reeds In de vorige 
eeuw bedacht: 

,,Poëzie schuilt overal, 
overal mijn vrinden! 
't Is de vraag maar, 

wie haar al, I 
wie ze niet kan vinden." 

Helpt u dit initiatief een 
handje mee en bezorg ons de 
adressen van jonge Vlaamse 
dichters want net zoals poëzie 
schuilt talent overal! ' 

Zondag 29 november te Mechelen 

MENSEN 
HET NIEUWS 

steken) worden, zelfs na bekente
nissen, ongemoeid gelaten door 
de medewerkers van vrouwe Jus-
titia. 

,,Een misplaatste show", noemde VU-voorzitter Jaak Gabriels de 
rechtstreekse BRT-reportage over het vertrek van de Belgische mijnen
vegers, ,, waardoor de ware en ernstige toedracht van deze operatie — 
het sturen van militairen naar een oorlogsgebied — dreigt verloren te 
gaan " (toto Oesoete) 

Maandag onthulde De Ivlorgen 
dat er op uiterst dubieueze wijze 
tientallen Chinezen via ons land 
in de maffia,,verdwenen" zijn. Dit 
handeltje gebeurde met medewe
ten van de kabinetschef van justi
tieminister Gol. Deze laatste stel
de meteen dat er van enige ge
rechtelijke vervolging geen spra
ke is. Wie evenwel op onheuse 
wijze een eksotisch beestje bin
nensmokkelt, mag zich — als hij 
gevat wordt — ongetwijfeld gedu
rende ruime tijd bezighouden met 
de studie van inheemse diersoor
ten van de luizenfamilie m de 
,,geborgenheid" van zijn gevan
geniscel. 

Alles op alles 
Zowel Happart als Capart (de 

Nederlandsonkundige en daarom 
geschorste OCMW-voorzitter van 
Kraamem) kwamen de voorbije 
dagen nog maar eens in het 
nieuws. 

Op een bijeenkomst van wallin-
ganten ontpopte Happart zich an

dermaal als platte en anti-Vlaam
se demagoog, daarin toegejuicht 
door vertegenwoordigers van alle 
frankofone partijen. 

Belangrijk daarbij is de vaststel
ling dat PS-voorzitter Guy Spl-
taels alles op alles zet ter verdedi
ging van de onwettig benoemde 
burgemeester en dit bij gebrek 
aan andere oppositie-punten. De 
PRL- en PSC-woordvoerders wer
den op gejoel onthaald, maar al
vast de voorzitter van de PSC zei 
daags nadien op een perskonfe-
rentie dat ook zijn partij als één 
man achter Happart blijft staan. 

Capart van zijn kant legde het 
schorsingsbesluit van de goever
neur en de gemeenschapsminis
ter naast zich neer en zat doodge-
moederd de jongste OCMW-ver-
gadenng van Kraamem voor. 

Spitaels 
en Happart: 
één strijd 

Goed en sleclit 
Goed nieuws is ongetwijfeld de 

belofte van de meeste landen om 
het gebruik van o.m. gassen in 
spuitbussen te beperken, tenein
de de beschermende ozonlaag 
van een verdere en hoogst ver
vaarlijke afbraak te vrijwaren 

Eveneens vermeldenswaard Is 
het referaat van Frans van Me
chelen, voorzitter van de Bond 
van Grote en Jonge gezinnen, 
over de nefaste demografische 
evolutie in ons land en in Europa. 
Ondanks alles blijft hij optimis
tisch, indien o.m. de overheid ein
delijk eens een echte gezinspoli
tiek gaat voeren. 

Ondanks de zeer harde verwij
ten vanwege het verenigd dweil-
orkest — bestaande uit het VBO, 
de Société, de Vlaamse rege
ringsleden met Gaston Geens 
aan het hoofd — blijft Frans Crols 
hootdredakteur van het magazine 
Trends Heel wat,.achtbaren" uit 
deze verderfelijk-invloedrijke krin
gen hadden immers gehoopt dat 
Crols' kop zou rollen omwille van 
enkele zinnetjes uit zijn scherp 
kommentaarstukje n.a.v een 
nieuw boek van André Leysen. 
Deze laatste werd door Crols her
innerd aan zijn pro-Germaanse 
jeugdjaren, en dit kon of mocht 
blijkbaar met. Gelukkig vond 
Crols in de persoon van direkteur 
Rik de Nolf een man op zijn 
plaats. Doorduwen, Frans! 
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Zestien 

Zaterdag kwam nog maar eens 
een F-16-toestel van de Belgische 
luchtmacht iets vroeger en brutaler 
dan voorzien terug in aanraking 
met de begane grond. Deze crash 
kostte het leven aan de piloot, toe
vallig de zoon van de PSC-
voorzitter van Brussel. 

Behalve het onschatbare men
selijke leed, blijft daar ook het ver
lies aan kapitaal. Sinds het in 
dienst nemen van dit soort ge
vechtsvliegtuigen door de Belgi
sche luchtvaart, zijn er reeds 
zestien verongelukt op een totaal 
van 116 (of bijna 14 %). 

Het zou boeiend zijn eens 
eventjes de percentages van an
dere landen te weten, teneinde te 
kunnen nagaan of dit wel ,,nor
maal" is. 

Wapen-
kommissie 

Na het biezonder tumultueus 
optreden van Asco-baas Roger 
Boas vorige week, trekt de 
wapenhandel-
onderzoekskommissie vandaag — 
donderdag — naar Zeebrugge. 

De kommissieleden, eksperten 
en joernalisten worden er uitgeno
digd door het MSZ-havenbestuur. 
Na een teoretische uiteenzetting 
(met dokumenten) is ook een be
zoek aan de haven zelf gepland. 
Men hoopt aldus duidelijk te ma
ken hoe het be- en verhandelen 
van een munitielading precies ver
loopt. 

Een soortgelijk bezoek-ter-
plekke is tevens gepland aan de 
luchthaven van Zaventem. 

Ondertussen zullen de kommis
sieleden ook nog een reeks getui
gen horen, waaronder de chef van 
de Zweedse doeane-recherche 
Sigvard Falkenland. Vooral ten
gevolge van zijn opzienbarende 
verklaringen aan dit weekblad. 

was de opnchting van een onder-
zoekskommissie onvermijdelijk ge
worden. Falkenland wordt op 15 
oktober in Brussel verwacht. 

De kommissie moet rond zijn 
met haar werkzaamheden eind 
volgende maand. 

In Oostenrijk werden inmiddels 
een reeks topverantwoordelijken 
van de wapenfinna Voest-Alpina 
gearresteerd, omwille van illegale 
wapenleveringen aan Iran. 

„...zichzelf 
ontbinden..." 

„Dat de CVP voor de zo
veelste keer eist „dat de rege
ring thans op ondubbelzinnige 
wijze arresten en advizen van de 
Raad van State toepast en zon
der verder dralen een eindpunt 
zou plaatsen achter een aansle
pend schandaal", maakt op ons 
niet de minste indruk meer. Het 
is immers slechts de zoveelste 
demonstratie van „houdt me te
gen of ik sla!" 

Dat sommige CVP-parle-
mentsleden verder gaan en drei
gen het vertrouwen aan de rege
ring te onttrekken als Happart 
niet wordt geliquideerd, beroert 
ons evenmin. Deze parle
mentsleden weten immers maar 
al te goed dat de zaak-Happart 
geen kwestie Is van vertrouwen 
maar van politieke moed. (...) 

Niet de CVP-parlementsleden 
moeten het odium op zich laden 
de regering te doen vallen, maar 
de regering zelf moet ofwel een 
einde maken aan een zielig 
schouwpsel van arrogantie, 
maar ook van minachting voor 
wet en gezag, ofwel bij gebrek 
aan politieke moed zichzelf ont
binden. " 
(Hoofdredakteur Leo Marynissen 
in ,,Het Volk" van 17 september 
•87) 

,,Onze jongens" waren amper hetstai<etsel van Oostende voorbij gevaren, of de berichten over ernstige „in
cidenten" in de Golf namen toe. Dinsdag vielen er zelfs doden na een interventie van VS-mariniers. Waarop 
de Iraanse ayotallatis „beloofden" l<eihard terug te zullen terugslaan... 

Het meest wijze besluit dat de Belgische regering nu kan en moet nemen? De „Breydel", „Bovesse" en 
„Zinnia" direkt rechtsomkeer laten maken, richting Oostende. 

Museumwapens zijn bruikbaar oorlogstuig 

Gefoefel op Linkeroever? 
De voorbije maanden onthulde dit weekblad nogal 

wat over de handel in oorlogsmateriaal vanuit ons land 
naar allerlei duistere bestemmingen. 

Recentelijk kregen wij echter ook zicht op een om
gekeerde trafiek: de invoer van wapens uit andere lan
den naar ons land... 

OOR de gekende gunstige 
wind kwamen wij inder
daad in het bezit van en 

kele inlichtingen over de invoer 
van wapens. 

Hoedanook een vreemd ver-

TV in het dorp 
f N de duizenden dorpen, 

dorpjes en gehuchten van 
Niger wordt de voorvader 

lljke avondwake onder de pala-
verboom thans vervangen door 
het gezamenlijk kijken naar tv. 
Het schemervuurtje bij de fetis
jenhut heeft de plaats geruimd 
voor het geflikker van de 
beeldbuis. 

Ook in dorpen waar geen wa
ter is of geen dispensarlum en 
die duizend kilometer verwijderd 
zijn van het dichtsbij gelegen 
elektrisch stopkontakt schemert 
's avonds een tv-toestel, gevoed 
door zonne-energie. Naast de 
kijkkast draagt een soort bui
tensporige antenne de zonnepa
nelen. In dit land van praktisch 
eeuwige (en genadeloze) zonne
schijn Is althans déze vorm van 
energie voor dit soort van toe
passing geen probleem. 

De uitrusting tot en met van 
het allerlaatste dorp gebeurde, 
in het kader van een groot
scheeps projekt, met de ontwik
kelingsgelden van een der grote 
multilaterale onderafdelingen 
van de Verenigde Naties. Ergens 
in een studiebureau vier-en-
vijftig hoog van een Newyorkse 
building werd de verleidelijke 
gedachte geboren dat de Sahel 
In één ruk aansluiting zou krij

gen op de twintigste eeuw dank 
zij televisie. 

Verleidelijk was de gedachte 
inderdaad. Onderwijs In land
bouwmethoden, in voeding en 
hygiëne, In gezondheidszorg en 
famlliebeheersing: het zou voor
taan op de schaal van een half 
kontinent mogelijk worden dank 
zij zonne-energie en een te-
veetje. 

De nodige gelden werden vrij
gemaakt, de nodige deskundi
gen lieten zich neer In de gekli-
matiseerde hotelkamers van Nia
mey, de nodige apparatuur werd 
aangevoerd. Binnen de kortste 
keren van een wéinig-jarenplan 
was het opzet uitgevoerd tot en 
met In de laatste negorij en de 
verste oase van de woestijn. 

Daar hield het dan bij op. De 
rol van de donor was gespeeld. 
De ontvanger — het berooide, 
straatarme Niger — bleek noch 
technisch, noch geestelijk, noch 
financieel in staat om te zorgen 
voor didaktlsche omkadering, 
om les- en leerprogramma's te 
produceren, om een zinnig ge
bruik te maken van de peper
dure infrastruktuur. 

De gevolgen kan je ledere 
avond zien, in de dorpen van de 
Nigerijnse Sahel. Stokoude 
Amerikaanse feuilletons (en 
soms al eens nieuwe zoals Dal
las), stupiede Franse B-filmen 
vullen de avondlijke dorpswake. 
Het „nieuws" in dit door militai
ren geregeerde land bestaat uit 
lange toespraken, citaten van 
het staatshoofd en grafisch af
val, vaak doorspekt met publici
teit, van satellieten en Ameri
kaanse networks. 

In de hongerdorpen ratelen 
onder de palaverboom opge
wekt de machinepistolen van de 
Onkreukbaren of vertelt Coluche 
een grove mediterrane grol. 

„ Wij leven", zegde me een Ni-
gerljn met Europese opleiding, 
„in de getransistoreerde Midde
leeuwen". 

haal, de moeite waard om uit: te-
diepen. 

Machinegeweer 
ontbreekt 

We schrijven mei 1987. Een 
schip van de rederij FINNBELGIA 
wordt uitzonderlijk een kadeplaats 
aan de Antwerpse linkeroever toe
gewezen (doorgaans kiezen zij 
voor een dok aan de rechteroever). 
De firma WESTERLUND heeft 
voor de lading een vergunning op 
naam van titularis GESI spri, een 
bedrijf uit Recogne. 

Het betreft volgens de doku
menten een lading oude wapens, 
die officieel bestemd zijn voor mu
sea en verzamelaars. Daarop is ta-
nefpost 99.05 van toepassing; dit 
betekent een BTW-aanslag van 
6%. 

De doeaneverifikateur van 
dienst stelt echter vast dat de kon-
tainer geopend is en dat één stuk 
ontbreekt, een oud machinege
weer. Diefstal dus. Hij verwittigt de 
rijkswacht van Beveren, die on
middellijk proces-verbaal maakt. 
Daarop moeit de gerechtelijke poli
tie van Aalst zich met de affaire en 
legt, in opdracht van de prokureur 
des konings van Dendermonde, 
beslag op vijf stuks van de lading. 

Proefbank 
van Luik 

De?e verzendt het spul naar de 
proefbank in Luik, waar wordt vast
gesteld dat deze wapens helemaal 
met gedemilitariseerd zijn. Het 
gaat integendeel om oude, maar 
nog biezonder „goede" oorlogs
wapens. 

De centrale administratie van de 
doeane beslist, terecht, dat in dit 
geval tariefpost 93.03B van kracht 
Is, of 19% BTW. Er dient dus alles
zins een supplement betaald. 
Daarenboven meldt de doeane 

van Antwerpen dat er ook een 
nieuwe vergunning nodig is voor 
de invoer van dit soort tuigen. On
dertussen blijft deze kontainer op 
de kade. 

Plots schrijft minister Olivier een 
briefje aan zijn kollega Eyskens, 
met de vraag waarom er nu moei
lijkheden worden gemaakt. Olivier 
besluit zijn schrijven met het drin
gend verzoek de zaak spoedig af 
te handelen. 

Wat ingewijden met voor moge
lijk hielden, gebeurt dan toch; de 
diensten van minister IVIaystadt le
veren prompt de noodzakelijke 
nieuwe vergunning af en het ge
rechtelijk onderzoek wordt stop
gezet. 

Vragen... 
Bij dit ogenschijnlijk weinig op

zienbarende verhaal, blijven wij 
met een reeks vragen zitten. 

Vooreerst lijdt het weinig twijfel 
dat zowel de invoerende firma als 
het bedrijf dat deze lading 
bestelde, goed op de hoogte wa
ren van het feit dat het niet om mu
seumwapens maar wel om bruik
bare oorlogswapens ging. Het ver
moeden is gewettigd, dat zij aldus 
bewust het probleem van de speci
ale invoervergunning en de hogere 
aanslagvoet poogden te omzeilen. 

Bovendien is het minstens mer
kwaardig te noemen dat sommige 
ministers zich geroepen voelen om 
over een zaak, die nog juridisch 
behandeld wordt, tussenbeide te 
komen en aan te dringen op een 
spoedafhandeling. 

Blijft er tot slot de levensgrote 
vraag waarvoor deze oude maar 
immer bruikbare wapens eigenlijk 
wél bestemd zijn? Vermits zij niet 
echt bedoeld zijn om in musea te 
worden opgeborgen of aan de 
rustieke schouw van verzamelaars 
omhoog te hangen, zegt onze 
natte vinger ons dat er wel eens 
een kansje zou kunnen bestaan 
dat deze tuigen opnieuw worden 
uitgevoerd, naar landen waar men 
,,blij" is met dit soort goederen... 

Net voor het ter perse gaan ver
nemen wij overigens dat de hele 
lading ook effektief werd vrijgege
ven, blijkbaar zonder verder juri
disch gevolg. Begrijpe wie kan. 

(pvda) 
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NADAT WE JARENLANG DE THEATERS GESUBSIDIEERD HEBBEN, 
KRIJGT U NU EEN SUBSIDIE 

OM TE GAAN KIJKEN OF ZE HUN GELD WAARD ZIJN. 

Straks mag de tv weer uit. Want dan maakt Vlaande
ren zich op voor het nieuwe theaterseizoen Onze acteurs, re-
gisseurs, grimeurs, souffleurs, decorbouwers en andere thea
termensen staan klaar Ze hebben wekenlang gerepeteerd, 
gestudeerd en getimmerd aan een nieuw en boeiend repertoire. 

U heeft ook een rol te spelen die van toeschouwer 
Een hoofdrol Want theater leeft per slot van rekening alleen 
bij de gratie van het publiek 

Met deze bon krijgt u bovendien tot 31 december 
50 frank korting in een van de vermelde theaters. Zo krijgt u 
zeker waar voor uw geld. 

VLAANDEREN LEEFT - KUNSTLAAN 46 -1040 BRUSSEL 02/514.10.10 
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Kamerlid Vic Anciaux: 

„Belgisch vlagvertoon 
onnodig en hypokriet" 

Het is uitgegroeid tot een traditie in ons parlementair bestel: begin september 
gaat de eerste kreet op om de vervroegde bijeenroeping van de kamers te 
vragen. 

Dit jaar geschiedde net hetzelfde. Met dit verschil evenwel: aanleiding was de 
uitzending van mijnenvegers naar het Golfgebied. En al bestaat er naar de letter 
van de grondwet geen verplichting, een mededeling vanwege dd' regering en 
een pleinair debat waren hier zeker op hun plaats. Politiek fatsoen en demokrati-
sche ingesteldheid zijn deze regering evenwel reeds langer vreemd. 

STILAAN vallen de parle
mentsleden opnieuw bin
nen in het Paleis der Natie 

Het kommissiewerk hervat zich 
Vandaag bvb komt Binnen
landse Zaken samen om naar 
een interpellatie van Johan Sau-
wens te luisteren over het nog 
steeds aanwezige Voeregeltje 
Ook wordt m Sociale Zaken van 
gedachten gewisseld over de zie
kenfondsen De VU staat hier on
dubbelzinnig op de eis, een on-
derzoekskommissie te belasten 
met het dossier 

Ondertussen zetten de onder-
zoekskommissie wapenhandel 
en deze die in de senaat werd in
gesteld naar aanleiding van de 
kernramp te Tsjernobyl, onver
droten hun werkzaamheden 
verder 

„L'honneur 
du pays" 

Dat een probleem als dit van 
de mijnenvegers in een kommis
sie dient afgehandeld, tart elke 
verbeelding Vooral wanneer de 
echte oorzaak hiervan Happart 
noemt Bij een plenaire vergade
ring dreigde immers een stem
ming over de Happart-moUe die 
net voor de parlementaire vakan
tie werd ingediend En d.at kan de 
regering momenteel missen als 
de pest ,,/s het misschien dat 
wat de Waalse liberalen bedoel
den met l'honneur du pays'^' 
vroeg Vic Anciaux zich cynisch 
af 

Ten gronde noemde de gewe
zen voorzitter de beslissing totaal 
fout, onnodig, politiek en militair 
onvoldoende voorbereid Dit 
laatste brengt mee dat onze mili
tairen in een gevaarlijke situatie 
terechtkomen ,,Overigens zijn 
onze mijnenvegers slechts 
gespecialiseerd in de Noordzee, 
wat blijkt Uit het verzoek van mi
nister de Donnea om bibbergeld 
toe te kennen 

De argumenten van de Eerste 

minister deed Vic Anciaux af als 
weinig overtuigend, ja zelfs hypo
kriet 

Het vrijwaren van de vrije 
scheepvaart"^ ,,Hierover waken 
reeds voldoende landen Mocht 
dit toch niet volstaan, dat is een 
initiatief nodig van de Verenigde 
Naties'" 

Vitale ekonomische belangen? 

,,De Belgische oliebevoorrading 
via de Perzische Golf is met van 
wezenlijk belang Snijden Iran en 
Irak met eerder in hun eigen vin
ger?" 

De Westeuropese solidariteit'' 
,,Een lachtertje De verbrokkelde 

akties wijzen ve.eleer op de on
mondigheid van Europa " 

Kwakkel 
Bij wijze van besluit wees de 

VU-woordvoerder op het hypo-
kriete vande beslissing Eén van 
de oorlogvoerende landen be
trekt grondstoffen voor chemi
sche wapens uit ons land, terwijl 
aan het andere springstoffen 
worden geleverd Het is bijna ze
ker dat deze springstoffen wer
den gebruikt voorde mijnen die 
we nu gaan opruimen. 

Op deze laatste aantijging gaf 
Tindemans een onthutsend ant
woord ,,Het IS onjuist te beweren 
dat België als wapenleverancier 
bij het konflikt betrokken is " Een 
telefoontje met zijn partijgenoot 
Bourgeois, voorzitter van de on-
derzoekskommissie over de wa-

Gelijk hebben 
en krijgen 

GELIJK hebben is e&n. 
Qelijk krijgen i$ $vm-
wel h&0i ŵ at anders, 

Jarenlanci reeds vraagt 
Daan Vmvmt aandfloN voor 
êe teioofgatig van de yrbants-
tisohe etjgenfieid van de imoió-
smd. Met kracht deed fiij dit 
nogmaals, net voor de parie-
mentaïre vakantie, bij de be
groting van het Brussels ge
west. 

Om van Brussel opnteüw 
een! ge^ejiige, JevendSge stad 
te rnaker* rrvoet zyns inziens 
mgegre|)en worden op het 
vlak van wonen, werken ert 
rekreatie. Dit uiteraard vanuit 
een globaal koncept. 

Veel vertrouwen in het be-
lejd heeft lii| bierijij niet. De 
ministeriële wiÜeHeyr boezemt 
hem terecbt waittrOitwen 'm. 
Oe ftefaste woonpolitiek wil hij 
dan ook wetgevend «n de tó^m 
smoren. Een wetsvoorstel 
staat op stapel: „Het moet 
gedaan zijn met Jcaakslager» 
zoals de^e rond het Moordsta-
tiQft, waaï wdrtlngen de plaats 
moesten ruimen voor kantorert 

eti aldus beei het sociaal weef-
söt werd gePcraakt." 

Zijfi rekreatte-isetoof was er 
een voor groene ruimtes en 
waler. Groots voorziet hij de 
oprichting van twee konventks-
mie waterzuivertngöStations, 
één ten zuiden en één ten 
noorden van BrussöL mntier 
groots plant ïtij alternatieve 
waterzuivering iangs de J>eken 
'm de nog }andeH|ke gebieden 
var> Örussel. Waarom geen 

Water is w^i&rdevof. DH g^tdt 
vofgerts $0mior D. V$rv&&t 
ook voQf cnzB hoofdstad. 

rietvelden aan de sterk vervuii-
de Pedebeek, de Vogelzang-
Peel; !n Anderlecbt ot de Mo-
fenbeeK te Jetfe? 

Heef kleinscbaiig tot slot 
raadde hij de elcseiierttieiS aan, 
op snyffeltochi te gaan langs-
freen Brusseise straten en 
pleirten voor de aanleg van 
waterscliaten en forjteinen. 

Tot zijn grote vertering 
kreeg Vervae! over de ganse 
iijR gelt|k van bst irto de Oon-
nêa, Bascour en Thys. JH 
deet de diagnose van de beer 
Vervaët over de urbanistische 
problemen." zei de Donnéa. 
Bascour van zijn kant zegde 
toe met zi|n visie over water
zuivering en aanweziglieid 
van water In het stadsbeeld 
rekening te houden, Tbys tot 
slot- „De beer Verveel heeft 
gelijk om de mentaliteftsveran-
dering inzake stedebouw en 
bulsvesting te onderstrepen," 

Vervaet mag zjeisgsiüWg 
zijn. Het gel»|k «e aan zsjn kant, 
Re«t hem nu ftog de derde 
staf>* de uitvoering verkrijgen! 

Het beroep op de vrijwanng van de 
vrije scheepvaart, de vitale ekono
mische belangen en de Westeuro
pese solidariteit noemde Vic Anci
aux weinig overtuigend, zelfs hypo
kriet 

penhandel, zou hem behoed heb
ben voor deze kwakkel 

Voor het overige bracht het de
bat enkele opvallende dingen 
aan het licht Eerst en vooral, de 
kommunautaire scheidingslijn 
Terecht kon Nelly Maes de 
Eerste minister zeggen ,,Aan 
franstalige kant zou u een over
weldigende meerderheid heb
ben l\Aaar is het u met opgeval
len dat de tonaliteit aan Vlaamse 
kant anders is ' Ik geloof dat in 
Vlaanderen voor deze beslissing 
geen meerderheid is." 

Wirwar 
van belangen 

Al even opvallend noemde 
Nelly Maes de geringe be
langstelling voor de geo-politieke 
kontekst Door de recente evolu
tie in de Golfstaten dreigt een 
verwijding van het militair kon-
flikt Bovendien staat hier het be
lang van de grootmachten boven
aan ,,lran lag vroeger binnen de 
Amerikaanse invloedssfeer en dit 
zouden de Amerikanen graag te
rugwinnen De Russen van hun 
kant zien liever een Iraanse staat 
die oorlog voert, dan een staat 
die bezig is zijn invloed in Afgha
nistan uit te breiden " 

Kortom, aldus Nelly Maes, in 
deze moeilijke geo-politieke 
toestand en wirwar van belangen 
van de grootmachten had een 
land als het onze zich moeten 
onthouden Een effektieve stop
zetting van alle wapenlevenngen 
zou meer helpen' 
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BUREAU 
Wij zeggen 
niet neen, maar... 
m » 0 0 R de 28ste keer reeds heeft in het tentoonstellingspark van de Heizel te Brussel het mternatio-
\ t naai salon van de burotika, de informatika, de telekommunikaite en de kantooruitrusting plaats 
W Het feest fonkelt er tot woensdag 30 september en is elke dag van 10 tot 18u te bekijken, dins 

dag 29 zelfs tot 20u , maar op zondag 27 september is het rustdag Voor 150 fr , katalogus inbegrepen, 
komt iedereen binnen en kan beladen met uitgebreide dokumentatie er weer uit 

Het salon van de burotika blijft groeien ondanks de vele aanverwante beurzen en tentoonstellingen 
Het zakencijfers van de sektor loopt rond de 150 miljoen Bfr en zo'n 20 000 landgenoten verdienen er 
hun brood 

Zoals blijkt uit de bijdragen die ons weekblad aan de sektor besteed is de overheid met altijd zo scheu
tig om zich in de burotika te gooien, maar daar schijnt verandering in te komen Voor het eerst verzorgt 
het ministerie van Financien een eigen stand 

Ons weekblad wil de informatika positief benaderen, zij is met meer weg te denken uit het leven Maar 
er zijn ook veel maars Vooral in het onderwijs, waar de informatika zijn plaats heeft veroverd zijn er 
nogal wat vragen Wij stellen ze boudweg 

Niet iedereen is thuis in de wonderlijke wereld van de informatika, met iedereen wil er instappen Onze 
bedoeling kan dan ook alleen maar zijn de drempel iets meer overschrijdbaar te maken 

De grenzen worden onophoudelijk verschoven 

Komputer 
en maatschappij 

Naar aanleiding van tiet salon Bureau '87 willen we even stilstaan bij de ont-
wil<keling van de komputer en zijn invloed op de maatschappij. 

Is de toenemende invoering van informatikasistemen een noodzakelijk kwaad 
of een reële vooruitgang ? De oorsprong van de moderne komputer ligt veel ver
der in het verleden dan meestal wordt beweerd maar kon destijds om technische 
redenen niet worden gerealiseerd. Vandaag rijst de vraag: zullen er morgen 
komputers zijn die kunnen denken ? 

REEDS in de 17e eeuw wer
den mechanismen ge
bouwd om berekeningen 

uit te voeren Pascal ontwierp 
een telmachine en Leibnir een 
wiel om de vier rekenkundige be
werkingen uit te voeren 

De 19de eeuwse Britse wiskun
dige Charles Babbage ondernam 
een mislukte poging om een uur-
werkkomputer te konstrueren 
Toch kan Babbage de vader van 
de huidige komputer genoemd 
worden Het teoretisch koncept 
van zijn machine was immers 
korrekt maar hij trachtte van een 
uurwerk een apparaat te maken 
dat in de eeuw van de elektronika 
thuishoort Hij bleef dan ook een 
profeet van het elektronisch tijd
perk in de hoogdagen van de 
stoommachine 

In 1936 publiceerde de En
gelse wiskundige Turing een be
langwekkend artikel waarin hij de 
aard en de teoretische grenzen 
van logische machines bepaalde 
voordat er een volledig program
meerbare komputer gebouwd 
was Tot vandaag is er nog geen 
komputer gebouwd die de beper
kingen heeft overtroffen die door 
Turing werden vooropgesteld 

De eerste komputer 
Voor en tijdens de tweede we

reldoorlog werd door Ameri
kaanse en Europese ingenieurs 
gewerkt aan elektromechanische 
rekenmachines en werden plan
nen gemaakt voor volledig elek
tronische machines Door de 
nieuwe graad van verfijning van 

de vacuumbuizen kon de eerste 
echte komputer gebouwd worden 
in 1948 (ENIAC) Deze Eniac was 
bedoeld om het wiskundige werk 
m verband met de atoombom 
sneller te doen verlopen In 1949 
werd de transistor uitgevonden 
en meteen begon een nieuwe 
duizelingwekkende ontwikkeling 
Via de glonetijd van de machi
nale gegevensverwerking (wie 
herinnert zich nog die goede 
oude ponskaarten'') tot de hui
dige mikrokomputer m zakfor 
maat werd een onvoorstelbaar 
technologische vooruitgang ge
boekt Deze ging tevens gepaard 
met een zeer grote prijsdaling en 
een aanzienlijke stijging van de 
prestaties Vandaag wordt een 

(lees door biz 8) 
Wie had dat gedacht'^ Die goeie ouwe Pascal als een van de vaders 

van onze komputer 
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Vervolg van pag 7 

betrouwbaarheidspeil bereikt dat 
de perfektie benadert 

Niet alle de machines (hard
ware) maar ook de programma's 
(soltware) die deze machines tot 
doeltreffende instrumenten ma
ken, evolueerden snel waardoor 
de gebruiksvriendelijkheid, de 
snelheid en de verwerkingskapa-
citeit steeds verbeteren 

De gebruiker 
volgt moeizaam 

Ondanks de overvloedige infor
matie (of IS ze te overvloedig?) 
blijft de mformatika als beheer
sinstrument voor veel mensen 
een gevaarlijk, geheimzinnig en 
te mijden verschijnsel 

De oorzaken hiervan zijn veel
voudig. In het verleden werden 
grove mislukkingen inzake ma
chinale gegevensverwerking 
door de media dik in de verf ge
zet, terwijl de suksessen enkel m 
vakbladen verschenen Verder 
bleven komputers gedurende ja
ren het domein van een selekte 
groep specialisten, met een on
verstaanbaar taalgebruik voor 
oningewijden Tenslotte wordt de 
mformatika vaak ten onrechte be
schouwd als een bedreiging voor 
de werkgelegenheid 

Langzaam maar in stijgende 
mate wordt iedereen rechtstreeks 
en onrechtstreeks een gebruiker 
van de komputer en de mforma
tika Denk maar aan de automati
sche benzinepompen met bank-
kaart, de geldautomaten, tele
tekst, enz Door de komputer 
zijn ook heel wat aktiviteiten ont
staan vooral in de dienstensek-
tor, maar in andere sektoren wer
den bepaalde beroepen volledig 

invloed uitoefent op ons maat
schappelijk bestel De evolutie 
gaat zo vlug dat de mens weinig 
ti)d krijgt om zich aan te passen 
De stoommachine van Newco
mer) werd m 1712 in werking 
gesteld maar de eerste spoorlijn 
met stoomlokomotief kwam er 
pas een eeuw later 

De eerste programmeerbare 
komputer daarentegen dateert 
slechts van 1948, de transistor 
van 1949, de laser van 1960 

uitgeschakeld zoals bv de letter
zetters die m moderne drukke
rijen overbodig geworden zijn, 
om nog met te spreken over de 
komputergestuurde robots die 
routinehandelingen van arbei
ders volledig vervangen 

Het IS duidelijk dat de mforma
tika een wezenlijke en blijvende 

Deze drie vindingen zijn nu reeds 
een gewoon verschijnsel m de in
dustrie Het grote verschil tussen 
de komputer en alle andere tech
nologische vindingen is dat zijn 
werkmgscycli geen produkten 
voortbrengt maar eenheden in
formatie en fragmenten van 
ideeën! 

Artificiële 
intelligentie 

Tegenwoordig leest men vaak 
artikelen over het vermogen van 
de komputer tot rationeel den
ken Kunnen komputers denken 
of zullen ZIJ dit m de toekomst 
kunnen'^ Er zijn deskundigen (en 
met van de minste) die geloven m 
deze mogelijkheden en er wor
den enorme bedragen geïn
vesteerd m het onderzoek en de 
ontwikkeling van artificiële intelli
gentie' Andere evenwaardige 
specialisten wijzen de mogelijk
heid van zelfdenkende kompu
ters af ZIJ die er wel m geloven 
maken gebruik van de boeiende 
(en schrikwekkende'') onzeker
heid van onze technologische 
toekomst Maar zijn deze vragen 
relevant'' Wie durft vandaag nog 
een voorspelling doen over de 
grenzen van de technologische 
ontwikkeling over twintig of over 
vijftig jaar'? 

Is de kulturele invloed van de 
komputer met veel belangrijker'? 
En ligt het belang van het onder
zoek naar kunstmatige intelligen
tie met veeleer m het aantonen 
van de positieve eigenschappen 
van de elektronische technolo
gie WIJ geloven niet dat het de
bat over de denkende komputer 
een winner of een verliezer kan 
hebben, omdat het debat in de 
toekomst vanzelf overbodig zal 
worden Komputers hebben van
daag en zullen steeds hun nut 
hebben voor het A/ervullen van 
sommige taken en nutteloos zijn 
voor andere 

Moeten wij ons eigenlijk met 
eerder afvragen of de mens, de 
eigenschappen van de digitale 
komputer kan en wil aannemen'' 
Moeten wij met veeleer de kom
puter zien als een stuk gereed
schap waardoor een kreatief sa
menspel tussen mens en kompu
ter de optimale oplossing vormt 

Boeiende toekomst 
Hoe beperkt deze beschou

wingen ook zijn, zij tonen aan 
hoe boeiend de komende jaren 
zullen zijn. De technologische 
ontwikkeling staat niet stil. Er 
worden voortdurend nieuwe 
mogelijkheden ontdekt en de 
grenzen worden steeds ver
schoven. 

Het Is de taak van de beleids
verantwoordelijken om er voor 
te zorgen dat de maatschappe
lijke strukturen in al hun onder-

B«<ólening-

„plezier. 

mm 
we doen met y mee 

delen aangepast kunnen wor
den aan de nieuwe mogelijkhe
den en dat alle mensen de kans 
krijgen de snelle evolutie zo
veel mogelijk te volgen. 

Niet OP . 
uwco" 

we doen met u mee 

Deze noodzakelijke opdracht 
wordt volgens ons nog steeds 
niet onderkend door het poli
tiek milieu. 

André Geens 

TWEEDELING... 
^M Tweedeling is naast privatise

ring en belastingshervorming één 
van de kenmerken van de Westerse 
ekonomieen in de tweede helft van 
de tachtiger jaren. Ze slaat op het 
feit dat de bevolking kan opge
deeld worden in twee grote 
groepen. 

Ten eerste bestaat er een groep 
met hoge inkomens, hoge scho
lingsgraad en goede toekomstvoo
ruitzichten. De andere groep leeft 
zowat in de marge en komt slechts 
in beperkte mate aan zijn trekken in 
dergelijke ekonomie. 

Het gevoerde ekonomisch beleid 
in de meeste Westerse landen wak
kert deze tweedeling aan. De klem
toon ligt immers, ook in België, bij 
het toekennen van voordelen aan 
de hebbenden (vb. belastingsher
vorming). 

De bescherming van de niet-
hebbenden (sociale zekerheid) 
wordt afgebouwd. 

... TWEESPALT 
^ Deze tweedeling lijkt zich ook 
op wereldvlak door te zetten in de 
schrijnende Noord-Zuid tegen
stelling. 

Deze maand nog publiceerde de 
internationale arbeidsorganisatie 
ILO nog een rapport waarin een 
toename van de armoede in de 
derde wereld vastgesteld wordt, 
die in hoofdzaak te wijten is aan 
een daling van de lonen in het 
Zuiden. Deze is zeer opvallend in 
Latijns-Amerika en ten Zuiden van 
de Sahara, waar de loondaling 
soms 40 % bedroeg sinds 1984. 

Deze spektakulaire loonsdalin-
gen in het Zuiden hangen m hoge 
mate samen met de hoge inflatie-
nivo's in heel wat ontwikke
lingslanden die de koopkracht van 
de werknemers drukt. Een posi-
tieke klank in het rapport zijn de 
geslaagde hervormingen in China: 
hervormingen in de industriële en 

agrarische wereld hebben een 
loonstijging tot gevolg. 

CHINA-
CONNECTION 
ma Positieve geluiden uit China 
krijgen echter een wrange nasmaak 
als we de agressieve houding van 
China op de internationale wapen-
markt bekijken. Met een geschatte 
verkoop van om en bij de 80 miljard 
BFin 1986 behoort China tot de vijf 
grootste wapenproducenten voor 
dat jaar. Wetende dat dit cijfer het 
officiële is, kunnen we deze om
vang allicht nog onderschat 
noemen. 

In de beginfase heeft de Chinese 
wapenindustrie genoten van de sa
menwerking met de Britse wapen-
reus Viches Defence Systems. 
Deze samenwerking staat nu ga
rant voor een hoog technologische 
nivo van de Chinese wapens. Nog 
dit jar organiseerden Britse onder

nemingen een opleidingscyclus 
voor wapentechnologie in Peking. 

Ondanks het hoge technologi
sche nivo van de Chinese wapens, 
gekombineerd met stevigheid, zijn 
Chinese wapens een stuk goedko
per dan de Westerse. Bijgevolg be
reikt China heel wat afnemers, en 
niet in het minst bij vele Derde We
reldlanden zoals Thailand, Brazilië, 
Zimbabwe en Pakistan. Ook de 
Iraans-lraakse oorlog is voor de 
Chinese wapeneksport een goede 
zaak... 

ARM VSA 
^ B Bij het in de verf zetten van de 
armoede in het Zuiden, mogen we 
niet nalaten de tekortkomingen van 
de Westerse „rijke" ekonomie te 
vermelden. De Verenigde Stten le
nen zich tot een uitstekend voor
beeld omdat het door de 
dogmatisch-liberale politici nog 
steeds als een modelland geciteerd 
wordt. 

Tussen '79 en '86 is de armoede 
in de VSA met 35 % toegenomen. 
In 1986 verkeerden 32,4 miljoen 
Amerikanen in armoede. Dit zijn 
slechts enkele klinkende cijfers uit 
een rapport van het Centrum van 
Begrotings- en Beleidsprioriteiten. 

Bespaa 

Niet OP 

SuTóie"'"^-

veilié held' 

jSLKS 
we doen met u mee 
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Clock-O-Matic na Japan nu ook in Arabië 

Vlaamse elektronika op 
Arabische minaretten 

De beiaard is een bij uitstel< Vlaams muziel<instru-
ment dat z'n ontstaan vindt in de 14de eeuw. Het is 
de stad Aalst die prat gaat op de oudste mekanische 
beiaard van de wereld (1469). Maar Mechelen is met 
zijn internationaal bekende beiaardschool het we
reldcentrum van de beiaardkunst. 

Vreemd genoeg is het Japan dat de enige groei
markt is voor beiaarden, m Osaka werd in 1984 een 
beiaarschool opgericht. 

DE klok en de beiaard als 
middel om te informeren, 
het lijkt uit de tijd Maar 

dat IS het met 

Technivisie, het tijdschrift van 
de Koninklijke Vlaamse Inge
nieursvereniging bracht onlangs 
het verheugend nieuws dat het 
Vlaamse Clock-O-Matic nu met 
alleen de-dapanse markt blijft be
zetten maar ook de weg naar de 
Arabische wereld heeft gevon
den En met sukses' 

Elektronika 
Toen Clock-0-Matic in 1950 

van start ging waren er nog een 
Vijftiental klokkengieters, nu is er 

nog een konkurrent De Simpe-
laere in Menen 

Onmiddellijk na de tweede we
reldoorlog, waarin de bezetter de 
klokken tot kanonnen had gego
ten, zat het goed voor de klokken
gieterij Om en bij de 7000 klok
ken dienden gegoten, maar eens 
deze klus geklaard ging het 
bergaf 

Het gekende Leuvense bedrijf 
Sergeys ging zowat volledig op in 
Clock-0-Matic dat de elektronika 
in de klokkenindustrie bracht 
Suksesvol blijkt, want tijdens de 
vakantie werd de fabrieksruimte 
(500 m2) te Herent verdubbeld 
Hugo Frere, zoon van de stichter 
Germaan Frere, leidt de produk-

tie en diens schoonbroer Ene 
Smaege is verantwoordelijk voor 
de verkoop Beide ingenieurs 
staan aan het hoofd van deze fa
miliale vennootschap die 43 men
sen tewerk stelt en m 1987 een 
omzet van 100 miljoen zal be
reiken 

„Apollo" 
Clock-O-Matic heeft vele pro-

dukten m huis van wijzerplaten 
tot de meest gesofistikeerde elek
tronische beiaarden Een tele-
bestuurd, elektronisch tijdssis-
teem voor torenklokken, - uurwer
ken, beiaarden en speechproces-
sors Het produkt heet ,,Apollo", 
maar is m het buitenland onder 
diverse namen bekend 

Een absoluut topprodukt van 
Clock-O-Matic is een automati
sche beiaardsimulator waarmee 
men muziek kan editeren, op
slaan en weergeven door middel 
van gedigitaliseerde klanken 

Tot de topprodukten behoort 
tevens een spraaksimulator of 
speechprocessor dia als spre
kende klok werkt en op dit ogen
blik uitsluitend naar de Arabische 
wereld wordt verscheept De 
sprekende klok wordt in minaret
ten geplaatst Via geluidsverster-

Clock-0-Matic van de oude Vlaamse beiaard naar digitaliseerde 
Islamgebeden (foto E Peustjens) 

king maakt ze de gelovigen attent 
op het gebedsuur 

Vredessimbool 
De export staat voor 40 % van 

de omzet De helft ervan wordt in 
Europese munten verzilverd Een 
vierde van haar exportcijfer be
haalt de firma in de Verenigde 
Staten, een ander vierde m Ja
pan De Japanse markt is overi
gens de enge echte groeimarkt 
voor dit soort produken Japan is 
een exportland dat geen ei gen 
bouwers kent en dat grote inte
resse toont voor beiaarden 

Om de konkurrentie voor te blij
ven wil Clock-O-Matic tot 8 % van 
de omzet besteden voor een toe
passingsgerichte ontwikkeling 

Zoveel eeuwen na de eerste 
Vlaamse beiaard bieden Japan 
(waar men de klokken steeds is 
blijven beschouwen als een sim-
bool van vrede) en de Mohamme
daanse wereld (waar men met 
vies IS van de digitaliseerde ver
sie van gezongen Islamgebeden) 
een Vlaamse KMO de kans om 
op de wereldmarkt een eigen 
plaats te veroveren 

ADVERTENTIE 

IBM Personal System/2 
et Principe van de Tbekomst 
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Van Abu Ja'far Mohammed ibn Musa, al Khowarizmi tot... 

Informatica in iiet onderwijs 
Het gebruik van de informatieverwerking met com

puter heeft de jonste jaren een enorme groei ge
kend. De behoefte aan informatie en de snelheid van 
de huidige micro-computer zijn daar zeker niet 
vreemd aan. Waar vele ouderen nog enigszins 
moeite hebben met het feit dat de computer een 
steeds belangrijker rol speelt in ons dagelijks leven, 
is het voor vele jonge kinderen reeds een alledaags 
gebruiksvoorwerp geworden. 

IN het onderwijs is deze revo
lutie van onderuit begonnen. 
Zoals het gebruik van zakre-

kenmachines, dat door behouds-
gezinde leerkrachten werd afge
wezen en later een vast gegeven 
werd in de wiskundeles, zo heeft 
de micro-computer ook zijn intrede 
gedaan in de scholen langs de hui-
scomputers en de computerhob-
byclubs. Nu is de computerkennis 
in het onderwijs als vak ingevoerd 
zodat iedereen kan kennis maken 
met deze boeiende materie. 

De informatica binnen het on
derwijs kan opgesplitst worden in 
drie deelgebieden: De informatie
verwerking ten dienste van het on
derwijs, als hulpmiddel van de ad
ministratie, de informatica als vol
waardig leervak en de informatie
verwerking en de computer als 
leermiddel. 

informatica 
I ais leerstof 

Algoritmen als basis voor Infor
matica 
. Toen omstreeks het jaar 825 

Kivan onze tijdrekening de in Bag
dad levende Arabische gefeerde 
Abu Ja'far Mohammed ibn Müsa, 
al Khowarizmi boeken schreef 
over praktische rekenvaardighe
den in de rekenkunde, meetkunde 
en algebra, wist hij beslist nog niet 
dat zijn naam zou gebruikt voor 
Tiel in de meeste boeken van lo
gisch denken gebruikte woord al-
jgoritme. Eigenlijk betekende zijn 
naam Vader Ja'far, zoon van Mo-
zes afkomstig uit Khowarizm. En 
zoals wij al vlug iemand noemend 
naar de plaats van herkomst, zo
als Vanherk, Vanaken of Vanparijs 
en dergelijke, werd zijn naam ook 
afgekort als de man van Khowa
rizm. Later, in de 12de eeuw wer
den zijn boeken vertaald in het La
tijn en schreef men ,,dixit Algo-
rithmi", dit is ,,zo spraak Al-
Khowarizmi". Zo ontstond het 

BUREAU 

woord algoritme als een voor
schrift, rekenregel waarbij elke be
werking stap voor stap wordt aan
gegeven. 

Algoritmen zijn in de informatika 
erg belangrijk. Gezien de compu
ter een domme machine is en blijft 
dient het stap voor stap alle op
drachten een voor een en in de 
juiste volgorde te krijgen. De 
eerste lessen informatica worden 
hoofdzakelijk gewijd aan het inoe
fenen van de logica van stap voor 
stap behandelen. 

De opleidingen 

De Informatica als leerstof kan 
men verder opsplitsen in 
* Het opleiden van specialisten zo
als programmeurs, analisten en 
systeem-analisten, kortom de in
formatici. 

* Een opleiding in de informatica 
als hulpmiddel bij andere discipli
nes zoals kommerciële en ekono-
mische disciplines, wetenschap
pen, engeneering, sociale weten
schappen, enz. Hier moet de stu
dent vertrouwd geraken met de 
computer, wil hij deze later kunnen 
benutten en er alle mogelijkheden 
van beheersen. 

Deze twee opleidingen horen 
thuis in het hoger onderwijs. 

* Het gebruik van de computer bij 
het oplossen van problemen. Hier
voor moet de student een hogere 
programmeertaal, dit is een niet
machinetaai, bv. Basic of Pascal, 

kennen. Zo vergemakkelijkt hij de 
memorisatie van kennis door een 
algoritmische benadering van het 
probleem. Voorbeelden hiervan 
zijn het oplossen van een wiskun
dig probleem door er een pro
gramma voor te schrijven. 
* Het leren gebruiken van paket-
ten; hiervoor moet de student 
geen specifieke programmeertaal 
kennen. 

Raketten zijn een reeks op voor
hand klaargemaakte program
ma's, die de gebruiker toelaten 
een bepaalde toepassing te ma
ken. Voordelen zijn hier dat de ge
bruiker de mogelijkheden van een 
systeem leert kennen en ver
trouwd raakt met de mogelijkhe
den van deze toepassing met de 
computer, bv. een boekhouding 
op computer, automatisch reken
blad (spreadsheet), tekstverwer
king, enz. 

vervolg zie pag. 11 

g? 

'n Dringende aankoop ? 
Met mijn lening 

loopt alles op wieltjes. 

Hoe moet het als u snel 
met een pak géid<]|) tafel 
moet komen? Voor een 
nieuwe auto bijvoorbeeld. 
Of voor een andere dure, 
maar noodzakelijke inves
tering. Een lening brengt 
dan uitkomst. Maar niet 
elke lening schikt u goed. 
Want niet elke interest is 
redelijk. En niet elke voor--
waarde is aannemelijk. 
Dus kiest u het beste voor 
een lening bij de ASLK. Bij 
de ASLK leent u immers 
op duidelijke condities. 
Tegen een aantrekkelijk 
lage interest. Laat uw 
ASLK-agentschap u even 
uw voordeel voorrekenen. 
Dan loopt straks alles op 
wieltjes. 

LU 
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vervolg van pag. 10 

De computer 
als leermiddel 

De Computer Gestuurde 
Opleiding, CGO of Computer As
sisted Instruction, CAI heeft bij 
vele leerkrachten nog niet de ver
wachte belangstelling genoten die 
deze metode eigenlijk zou moeten 
krijgen. Het doel van een compu
ter gestuurde opleiding is de com
puter als leermiddel te gebruiken 
bij het geven van lessen of delen 
van lessen. Sommige vakken le
nen zich hiervoor uitstekend, an
dere weer met. Het probleem van 
de computer gestuurde opleiding 
ligt eigenlijk helemaal anders. Al
hoewel de ontwerpers van derge
lijke pakketten beweren dat de 
aanpak van een dergelijk pro
bleem haast kinderspel is, is het 
voor een klassiek geschoolde leer
kracht niet zo vanzelfsprekend om 
zijn/haar leerstof om te zetten in 
een degelijk computer on
dersteunde opleiding. Pogingen 
dienaangaande van bekwame 
vakmensen die daarenboven nog 
computerfreaks zijn, worden 
hoogstens sporadisch benut. Ont
wikkelingen van eigen lessen door 
leerkrachten gebeuren haast nooit 
door gebrek aan kennis van de 
mogelijkheden. Daarbij komt nog 
dat de kosten voor de aankoop 
van een dergelijk pakket vaak 
hoog liggen in verhouding van het 
aantal mensen dat er zou gebruik 
van maken. Nochtans zou een 
dergelijke aanpak de mogelijkheid 
bieden om elke leerling een indi
vidueel ritme van opleiding te ge
ven. Dergelijke mogelijkheden 
worden tenvolle benut in het be
drijfsleven bij de opleidingen van 
personeel. Dit omdat men vanuit 
kosten-baten-standpnt een derge
lijke opleiding voordeliger vindt. 

Informatica als 
administratieve 
hulp 

Ook de inschakeling van de in
formatica als administratieve 
hulp binnen het schoolgebeuren 
staat nog in haar kinderschoenen. 
Dit IS deels te wijten aan de archaï
sche aanpak van de administratie 
door de hogere overheid, deels 
door de voortdurende aanpassing 
van de administratie door die
zelfde overheid. Een fatsoenlijke 
automatisering van de administra
tieve diensten is hierdoor haast 
onmogelijk. Een eenvoudig voor
beeld zal dit verduidelijken. 

Een getuigschrift dat nu eens zo 
IS opgesteld wordt het volgende 
schooljaar zonder enige blijkbare 
grondige reden gewijzigd, als was 
het maar dat de tussenlijnen ver
anderen. Op dergelijke basis kan 
er geen ordentelijk schooladmi-
nistratie pakket opgesteld worden 

Daarenboven wordt verwacht van 
de makers van een dergelijk pak
ket dat ze de voortdurend wijzi
gende reglementering via mi-
nistriele omzendbrieven op de 
voet volgen en reeds aangepast 
hebben Reeds vele softwarehui
zen hebben de poging gewaagd 
vele scholen hebben reeds gefun
geerd als pilootschool en velen zijn 
er al over gestruikeld Het beste 
voorbeeld van automatisenng van 

een onderwijsadministratie is het 
loonstrookje van het ministerie van 
Nationale Opvoeding: een en al 
onduidelijkheid, soms bladzijden 
lang met plusbedragen en minbe-
dragen. Dit is dan waarschijnlijk 
hoofdzakelijk te wijten aan de 
voortudrend wijzigende reglemen
tering. 

Een recente en schuchtere po
ging informatica te gebruik m de 
schooladministratie is het opstel
len van lesroosters. Alleszins is het 
zo dat het roosteren van de lessen 
vlugger en gemakkelijker gaat, ge
zien de snelheid van de machiene 
om de diverse mogelijkheden te 
onderzoeken. Nochtans blijft het 
een vereiste dat degene die de les
roosters uitwerkt het reeds vroeger 
manueel moet hebben gedaan, wil 
men niet in het euvel vervallen een 
lesrooster in mekaar te fiksen die 
wel rekening houdt met de diverse 

De informatika heeft zijn intrede gedaan in het onderwijs. Maar 
misschien mocht het ministerie van Onderwijs wel het voorbeeld geven 
voor een nuttig en bevattelijk gebruik ervan... 

leeropdrachten maar het pedago
gisch aspekt totaal over het hoofd 
ziet. 

Nog verre van... 
Informatieverwerking in het on

derwijs heeft weliswaar al sinds 
1982 zijn intrede gedaan Noch
tans dient er toch nog heel wat te 
gebeuren alvorens we de informa
tica als volwaardige discipline kun
nen beschouwen Daarbij dient 
wel gezegd dat de informatica als 
leerstof al het best op punt staat, 
ondanks de verschillende benade
ring, afhankelijk van de opleiding 
van de leraar Informatica 

De toestand echter van geauto
matiseerde administratie en de 
computer ondersteunde opleiding 
IS nog verre van wat het hoort te 
zijn Alvorens dat op punt Staat zul
len er waarschijnlijk nog heel wat 
ministriele omzendbrieven ver
schenen zijn (hjo) 

ADVERTENTIE 

STOP DE TIJD, 
PAK'N STELLA. 

ii/sf^^imm^^ 

24 SEPTEMBER 1987 



12 -14^ 
UJ 

CC 

Q 

KOMEN IN VERLEIDING 

Kenners kiezen Karaat. Een produkt waar wij dan ook trots op zijn. 
Verrassend van vormgeving. Fraai ogend. Kwaliteit, komfort en klasse. 
Zeldzame klasse. De klant voelt zich de koning te rijk. 

Hier spreekt vakmanschap van een kwarteeuw. En het prestige van de 
Vlaamse fabrikant nummer één van het betere kantoormeubel. 

Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen 
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een 
betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te 
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de 
21ste eeuw. 

^ BUL 
kantoormeubelen n.v. 

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.) 
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918 

Kontrole op 
nukleair afval 
gebeurt door 

Amper 
14 
man 

Naar aanleiding van 
de recente ontliullingen 
en oml<operij bij de afval-
werking het Studiecen
trum voor Kernenergie, 
oppert de VU een reel<s 
bedenkingen bij liet rei
len en zeilen van de nu-
kleaire sektor. 

Z
o IS het onbegrijpelijk, zegt 
Volksunie-voorzitter Jaak 
Gabriels, dat de onregel

matigheden met smeergelden en 
normoverschrijdingen inzake lo
zingen jaren ongestoord kunnen 
plaatsvinden 

Dit IS een teken aan de wand 
voor het gebrek aan een water
dicht en voldoende uitgebreid 
kontrolesysteem 

Het kriminele 
Het IS inderdaad onvoorstel

baar en op het randje van het kri
minele dat er in België slechts 14 
ambtenaren belast zijn met de fy
sische kontroles op de migraties 
en de bestemmingen van het nu-
kleaire afval 

Van deze veertien zijn er twee 
belast met de kontrole op de een
vormigheid bij verzending van af
val naar de verwerkingseenhe-
den bij het SCK en Belgoproces 
Bij de Dienst voor Bescherming 
tegen Ioniserende Stralingen 
voeren amper twaalf mensen de 
kontrole uit op alle apparatuur 
waarin ioniserende elementen 
zijn verwerkt, dit betreft dus zo
wel de zeven kerncentrales, het 
SCK en Eurochemic tot en met 
de tandarts- en ziekenhuisappa-
ratuur en de rookdetektoren 

Van onverantwoordelijkheid 
gesproken 

Publieke kontrole 
Een tweede belangrijk element 

— dat zeker mee aan de basis ligt 
van de toestanden die nu aan het 
licht werden gebracht — is de 
aanwezigheid van als privé-
ondernemingen optredende or
ganisaties binnen de cyklus van 
de nukleaire afvalverwerking Het 
IS voor de VU helemaal met van
zelfsprekend dat een prive-
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De kontrole op alle apparatuur 
waarin met radio-aktieve materia
len wordt gewerkt — zoals bij 
Eurochemic-Dessel — gebeurt 
door hooguit een dozijn mensen. 

geleide onderneming (zoals het 
SCK) belangrijke verantwoorde
lijkheden krijgt binnen de afval
verwerking, evenals de kontrole 
daarop. 

De VU wijst bovendien op de 
anomalie die erin bestaat dat een 
instelling, die jaarlijks twee mil
jard fr. overheidssubsidie krijgt, 
tegelijkertijd rechter en part is 
over haar (gevaarlijke) aktivitei-
ten. ,,Het is strikt noodzakelijk 
dat deze sektor volledig onder 
publieke en van de private sektor 
onafhankelijke kontrole wordt ge
plaatst." 

Tot slot verbaast de VU zich 
over de achteloosheid waarmee 
op de lozing van radio-aktief ma
teriaal in de rivieren — meer m 
het bijzonder in de Nete — wordt 
gereageerd, In het kader van 
haar kampanje rond het zuiver 
water heeft de Volksunie gesteld 
dat hieraan onmiddellijk een 
einde dient gemaakt. Verdunning 
van het afvalwater tot de norm 
wordt bereikt is een slechte 
oplossing, die de kern van het 
probleem niet raakt en bovendien 
heel wat katastrofale risiko's op 
termijn inhoudt, 

SCK onbekwaam? 
De Volksunie verwacht van 

een instelling als het SCK dat het 
deze problemen fundamenteel 
aanpakt, i p,v de symptomen er
van mee te helpen verdoezelen. 

Zoniet getuigt het SCK van on
bekwaamheid en moeten er vra
gen worden gesteld bij de zin 
ervan,,. 

ADVERTENTIE 

Als we u alles vertellen over de 5400 BCS, 
gelooft u uwelgen oren niet. 

De Bell Telephone ingenieurs ontwier
pen een telefooncentrale voor de toekomst. 
Integraal digitaal. Een kompleet bedrijfs-
kommunikatiesysteem. De 5 4 0 0 BCS 
schakelt tegelijkertijd spraak en data. Zo 
kunnen uw PC's met elkaar praten via deze 
centrale. Probleemloos en ekonomisch. 

Met de eenvoudig aan te sluiten rand
apparatuur krijgt u alle mogelijkheden : 
kostenregistratie (AMR), voice-mail,trafiek-
analyse, enzovoort I 

Dankzij de doorkiesmogelijkheid krijgen 
al uw medewerkers als het v\/are een privé-
nummer. 

Bell Telephone 
Manufacturing Company N.V. 
Business Communication Systems 
Berkenrodelei 33 
B-2710 Hoboken, België 
Tel. (32/3) 829 51 11 
Telex 32512 Bello B 
Telefax (03) 828 76 28 

A L C A T E L 

BELLTELEPHONE 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 26 sept. 
" BRT 1 - 14 00 
Zoekwerk, serie over werkzoeken 
I BRT 1 - 14 30 
Mijn stem in de gemeente, Kieskeu
rig in je gemeente 
Z BRT 1 - 16 00 
De man met de karabijn, film 
~ BRT 1 - 18 10 
Merlina, serie 
" BRT 1 - 18 35 
Meester, hij begint weer!; satinsch 
programma 
Z BRT 1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 

Z BRT 1 - 20 20 
Stark, TV-film in 2 delen 
Z BRT 1 - 21 55 
Rigoletto, grappige fragmenten 
Z BRT 1 - 22 25 
Sport op zaterdag 
Z BRT 1 - 23 25 
De vereffenaar, sene 
Z BRT 1 - 0 15 
Poolshoogte, astronomisch ma
gazine 
Z Ned 1 - 15 25 
100 jaar auto, dok 
Z Ned 1 - 17 00 
Kro's tekenfilmfestival 
Z Ned 1 - 17 41 
Ik trouwde een familie, serie 
Z Ned 1 - 18 30 
Kro's tekenfilmfestival 
Z Ned 1 - 20 28 
Kabaret marathon 1987 
Z Ned 1 - 21 20 
Daar heb je hem weer, serie 
Z Ned 1 - 21 55 
Voedselvoorziening India, info/dok 
Z Ned 2 - 19 12 
De smurfen, tekenfilmserie 
Z Ned 2 - 19 46 
Ragtime, film 
Z Ned 2 - 23 25 
Zinnelijke gemeenschap, film 

Zondag 27 sept. 
Z BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, politiek debat 
Z BRT 1 - 15 40 
Geen mooier geschenk, jeugdfilm 
Z BRT 1 - 15 45 
Eiland, kunstmagazine 
Z BRT 1 - 16 45 
Wij, heren van Zichem; sene 
Z BRT 1 - 18 05 
Prikballon, kleutermagazine 
Z BRT 1 - 18 20 
Leven... en laten leven, milieukwis 
Z BRT 1 - 20 10 
Sportweekend 
Z BRT 1 - 20 45 
Een jaar uit het leven, 3-delige film, 
laatste deel 
Z BRT2 - 15 00 
Stadion, sportmagazine 
Z Ned 1 - 14 25 
Studio sport, Formule 1 
Z Ned 1 - 15 30 
Vriend of vijand, jeugdfilm 
Z Ned 1 - 16 35 
Bert Haanstra: Chimps onder el
kaar; dok 

~ Ned 1 - 18 00 
In het spoor van de regengod, dok 

James Cagney maakte na 20 jaar een opgemerkte come-back in 
,,Ragtime", een portret van New York rond de eeuwwisseling Zater
dag 26 sept op Ned 2, om 19u 46 

Z Ned 1 - 18 45 
Met ontferming bewogen, dok 
Z Ned 1 - 2010 
Fanfare, film van Haanstra 
Z Ned 1 - 21 55 
St. Elsewhere, sene 
Z Ned 2 - 12 45 
Prijswinnaarsgala concours Konin
gin Elisabeth 1987 
Z Ned 2 - 20 10 
Monty Python's Flying Circus, serie 

Maandag 28 sept. 
Z BRT 1 - 18 10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
L BRT 1 - 19 05 
Jukebox, clips 
Z BRT 1 - 2010 
Music-Hall, sene 
Z BRT 1 - 21 05 
Wikken en wegen, verbruikersma
gazine 
C BRT 1 - 21 55 
Ommekaar: stap-tussenbeide, info 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 15 
Extra-time, sportmagazine 
~ BRT2 - 20 50 
Blikvanger, modemagazine 
Z BRT 2 - 21 35 
Hans Flower: Wat doen we met de 
liefde?, dok 
Z Ned 1 - 17 46 
Morgen gebeurt het, ook voor jou; 
jongeren en technologie 
Z Ned 1 - 19 00 
Morgen gebeurt het, vervolg tot Ou 
Z Ned 2 - 19 52 
De baas in huis?, serie 
Z Ned 2 - 2017 
Bergerac, sene 
Z Ned 2 - 21 47 
Golden girls, serie 

Dinsdag 29 sept. 
Z BRT1 - 18 10 
Het gebeurde hier, De kruisvaarder 
~ BRT 1 - 18 20 
Europese volksverhalen, 
~ BRT 1 - 18 35 
De kruisboog, jeugdsene 
Z BRT 1 - 19 00 
S0 + , seniorenmagazine 
Z BRT 1 - 20 20 
I.Q., kwis 
" BRT 1 - 20 50 
Sinja Mosa, serie 

~ BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT2 - 20 15 
Het vuur van de Provence, dok 
" BRT2 - 20 50 
Argus, praatshow 
Z Ned 1 - 15 30 
Rosco's rad van avontuur, kinder
serie 
Z Ned 1 - 15 55 
Het erfgoed Guldenburg, serie 
Z Ned 1 - 17 46 
Tros popformule, 
Z Ned 1 - 20 28 
De bananasplitshow, verborgen 
camera 
Z Ned 1 - 22 50 
The dogs of war, film 
Z Ned 2 - 20 00 
Multatuli, dok 
Z Ned 2 - 20 50 
De parabel van de Japanse steen
houwer, Multatuli 
Z Ned 2 - 21 25 
Voor de bevrijding, onthulling 1ste 
homo-monument 

Woensd. 30 sept. 
Z BRT 1 - 15 00 
Mik, Mak en Mon, sene 
Z BRT 1 - 15 10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
^ BRT 1 - 15 35 
Meester... hij begint weer, satire 
Z BRT 1 - 16 00 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
Z BRT 1 - 16 25 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
Z BRT 1 - 16 40 
Sprookjesteater, serie 
^ BRT 1 - 18 10 
T.K.K.G., jeugdsene 
Z BRT 1 - 18 35 
Rondomons, jeugdprogramma 
Z BRT 1 - 19 00 
Mobiele mensen = auto, magazine 
~ BRT 1 - 2010 
De stripkwis 
Z BRT 1 - 20 50 
Wie schrijft die blijft, over Europalia 
Oostenrijk 
_ BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
~ BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
~ BRT2 - 20 15 
Sabotage, film 
Z BRT 2 - 21 30 
De aarde is bewoond, tekenfilm 
" BRT 2 - 21 45 

Festival van Vlaanderen, historische 
happening 
" Ned 1 - 15 10 
Ghostbusters, tekenfilmserie 
" Ned 1 - 15 35 
Club Veronica Clips, muziekpro
gramma 
Z Ned 1 - 16 05 
Pompie de Robodoll, kinderfilm 
" Ned 1 - 19 00 
Countdown, popmuziek 
Z Ned 1 - 20 33 
The Master, serie 
" Ned 1 - 22 02 
Moonlighting, film 
Z Ned 1 - 23 40 
Erotische verhalen. De liefdeslist 
Z Ned 2 - 20 00 
Multatuli II, dok 
Z Ned 2 - 20 50 
Saidjah, sprookje van Multatuli 

Donderdag 1 okt. 
~ BRT 1 - 18 10 
Fame, jeugdsene 
" BRT 1 - 18 55 

Jukebox, clips 
" BRT 1 - 2010 
Kunst-zaken, kunst en kuituur 
Z BRT 1 - 20 20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
Z BRT 1 - 20 55 
Panorama, aktualiteiten 
" BRT 1 - 21 45 
Chateauvallon, serie 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
Z BRT 2 - 2015 
Wraak, film 
Z BRT 2 - 21 50 
Leven met borstkanker, mfo/dok 
Z Ned 1 - 10 15 
Vrouw zijn, magazine 
Z Ned 1 - 16 00 
Daktari, serie 
Z Ned 1 - 19 24 
Flap uit, jeugdprogramma 
Z Ned 2 - 19 12 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
Z Ned 2 - 20 10 
Ja, natuurlijk; over natuur en natuur
behoud 

Vrijdag 2 okt. 
Z BRT 1 - 18 05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmsene 
Z BRT 1 - 18 30 
Bingo!, hitparade 
Z BRT 1 - 20 20 
Premiere, filmnieuws 
~ BRT 1 - 20 50 
Hoofdstuk twee, film 
" BRT 1 - 22 50 
Filmspot, filmaktualiteit 
Z BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
~ BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
Z BRT2 - 20 25 
Extra-time, sportmagazine 
Z BRT 2 - 21 00 
De wereld in de jaren dertig, dok 
Z Ned 1 - 14 30 
The Band Wagon, film 
Z Ned 1 - 17 46 
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie 
Z Ned 1 - 19 00 
Mini Playbackshow 
" Ned 1 - 21 00 
Miss Marple, sene 
Z Ned 1 - 0 00 
De terugkeer van Harper, film 
Z Ned 2 - 20 10 
Voor het doek opgaat, Andre Van 
Duin-revue 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 26 sept. 
Ragtime 
Amerik film van Milos Forman uit 

1981 Amenka is in hel begin van de 
20ste eeuw het toneel van heel wat 
verandenngen de opkomst van de 
auto, wolkenkrabbers, musicals en 
de aanleg van de grote spoorverbin
dingen De mens wordt soms verge
ten (Muziek van Randy Newman) 
(Ned. 2, om 19u.46) 

Zondag 27 sept. 
Brussels By Night 
Vlaamse film van Mare Didden uit 

1982 om o a Ingnd De Vos en Fran-
gois Beukelaers Max is een 40-jafige 
man die met meer in het leven ge
looft HIJ trekt naar Brussel en begin 
een vreemde verkenningstocht door 
de stad (RTL, om 20u.30) 

l\/laandag 28 sept. 
Pour La Peau D'un Flic 
Choucas (Alain Delon) heeft zijn 

baantje bij de politie opgegeven en 
werkt nu als privedetektive Op een 
dag krijgt hij een vreemde opdracht 
van een oude mevrouw Franse poli
tiefilm uit 1981 (Ant. 2, om 20U.30) 

Dinsdag 29 sept. 
The Dogs of War 
Britse avonturenfilm van John Ir

ving uit 1981 Huurling Shannon 
krijgt van een Bnts zakenman de op
dracht uit te zoeken of het regime van 
president Kimba stabiel genoeg is om 
in dat land investenngen te doen 
(Ned. 1, om 22u.50) 

Woensd. 30 sept. 
Sabotage 
Carl Verloc baat een kleine bios

koop uit maar de zaak draait met al te 
best Carl wil beslist hogerop en 
besluit daarom steun te verlenen aan 
een groep terroristen Thriller van Al
fred Hitchcock uit 1936 (TV 2, om 
20U.15) 

Donderdag 1 okt. 
The Hit 
Britse misdaadfilm uit 1982 met 

o a Terence Stamp, John Hurt en 
Laura Del Sol Gangster Willie Pakker 
heeft de leden van zijn bende verklikt 
en wordt tijdens hun proces als ge
tuige opgeroepen (TV 2, om 
20U.15) 

Vrijdag 2 okt. 
Chapter Two 
George Schneider, een schrijver 

die onlangs weduwnaar is geworden, 
wordt door zijn broer in kontakt ge
bracht met Jennie Madame, een pas 
gescheiden aktrice Amerik film uit 
1979 met o a James Caan en 
Marsha Mason (BRT 1, om 20u.50) 

24 SEPTEMBER 1987 



1 
Wie van een 

Lourdesbedevaart 
terugkeert klaagt 
wel eens over de 
kommercle die er 
schaamteloos 
geetalleerd wordt. 
Daarbij terecht op
merkend dat het 

I ^ ^ ^ ^ » J slijk der aarde er 
^ ^ H ^ i f t stroomt als het 
^ ^ ^ ^ ^ 9 water uit de mira-
^ ^ ^ ^ ^ ^ kuleuze bron. 

^ ^ ^ ^ ^ Sinds de Maagd 
^ ^ ^ er in 1858 Berna-
^ ^ ^ ^ P dette Soubirous in 
^ ^ ^ F het Oksitaans aan

sprak komen elk 
jaar honderdduizenden gelovigen 
en ongelovigen naar die kleme plek 
in de Hoge Pyreneen. 

Al die ti|d deden er zich wonderlij
ke feiten voor door de tussenl<omst 
van Hogerhand, maar even verwon
derlijk zijn er de financiële mirake
len. 

Tot deze zomer een Franse krant 
rond de aardse kant van Lourdes 
het stilzwijgen verbrak. "Welke 
stad in Frankrijk rijft elk jaar meer 
dan 2 miljard FFr binnen?" Ant
woord: „C'est Lourdes, la cité ma
riale". 

Mirakelrinkel 
Aldus komt dit tot stad uitge

groeid dorp op de derde plaats — na 
Parijs en Nice — van de financiële 
handelingen. De cijferaar bereken
de om en bij de 3 miljard, waarvan 
70 % buitenlandse munten. 

Wat de overnachtingen betreft 
overvleugelt Lourdes zelfs de Licht
stad, want de balans van het heilig
dom loopt slechts van Pasen tot 
Allerheiligen. 

Deze cijfers, zo beweert de bron, 
zijn slechts bij benadering, want de 
grens tussen devotie is een pad dat 
met twijfels is bezaaid. 

Hotels melden hun cijfers wél aan 
de plaatselijke VW, maar kloosters 
en semi-religieuze instellingen zijn 
slechts de Heer verantwoording 
verschuldigd. Het blijft dus gissen. 

Wat de blote financies betreft be
treurt de Franse Nationale Bank 
overhoop te ligen met Les Banc-
ques Lourdaises, deze weigeren de 
juiste cijfers bekend te maken. En 
de plaatselijke bankiers voelen zich 
goed gedekt. Verklaart de Nationale 
Bank: ,,Onbegonnen werk Lourdes 
te kontroleren. Bedevaarders zijn 
geen gewone toeristen. Hun reizen 
worden in het buitenland volledig 
georganiseerd, zij hebben haast 
nooit Frans geld bij zich. De wissel 
gebeurt in Lourdes zelf. Maar zeker 
is dat deze transaktie de belangrijk
ste van heel Frankrijk is. Men schat 
de wissel op 200 miljoen FFr per 
jaar." 

En toch maakt de plaatselijke 
VVV zich zorgen. De stroom bede
vaarders is de jongste 5 jaar nauwe
lijks gestegen. In 1985 4,4 miljoen, 
in 1986 4,5 miljoen. In de hotelakko-
modatie werd letter geïnvesteerd. 

Klacht van de W V : de gemiddel
de leeftijd van de pelgrims schom
melt rond de 60 jaar. Té oud, vindt 
de VVV. Komt, omdat eigentijdse 
infrastruktuur ontbreekt. Moderne 
pelgrims willen meer dan het stof 
van de voeten doesjen, ze verlan
gen de weg naar de sauna. Boven
dien, zo vindt de WV, moeten nieu
we landen aangeboord worden. 30 
% van de pelgrims komt uit Frank
rijk, 25 % zijn Italianen, 12 % komt 
van over het Kanaal, 9 % zijn Bel
gen, 6 °/o Duitsers. Waar blijft de 
rest? 

Daarop ging de VVV praten met 
het vliegveld van Tarbes-Orsun-
Lourdes. Resultaat van het ge
sprek. Vanaf volgend jaar komt er 
een rechtstreekse lijn Lourdes-
Rome en terug. Zo krijgen Canade
zen en VSA'ers die de Heilige Stad 
steevast op hun Europese reis heb
ben Lourdes aangeboden opge
fleurd met een Pyreneenrit uit de 
Ronde. Het einde van de mirakelrin
kel is nog niet voor morgen! • 

m 15 

Ons landje wordt alsmaar verrijkt. 
Nu weer met zo van die klantvriendelijke eetsuper

markten, waarvoor op een ,,landelijk strategische" 
of,,stedelijk opportune" ligging dan altijd wat moois 
uitgeroeid of afgebroken wordt. 

Nadat Vlaanderens gelaat — onherstelbaar ver
minkt weliswaar — de vastgoedverloedering over
leefd heeft, zijn we nu aan het genot van de ,,fast 
food" toe... zowat de kulinaire SST-versie: Super-
Snel en Triestig. 

N U IS ,,te rap eten" niet al
leen een vaak van onze 
ouders gehoord vervi/ijt, 

maar ook al een oud gastrono
misch zeer Brillat-Savann was 
fijnproever en wijsgeer Hij 
schreef (1825) ,,Hij die zijn vrien
den te gast noodt en geen per
soonlijke zorg aan de maaltijd 
besteedt, is met waardig vrien
den te hebben " En dan maar 
schrokken en slikken zeker Zijn 
allergrootste kollega Auguste 
Escoffier schreef later, profetisch 
als het ware ,,Een diing is het 
grootste gevaar, de ongeëve
naarde haast waarmee onze tijd 
eet en de haast die er dientenge
volge in de moderne keuken 
moet heersen " Deze wijze chef 
van de Ritz schreef dit al drie
kwart eeuw geleden en voegde 
daaraan toe ,,Het is de taak van 
de kok de zenuachtige over
haasting van onze tijd tegen te 
gaan, wil de kookkunst met on

omkeerbaar in verval geraken " 
We zijn flink op weg 

Ook voor de restaurantbezoe-
ker schreeft Brillat-Savann be-
hartenswaardige woorden ,,Een 
klant moet wachten op het ge
recht en met omgekeerd " En hij 
vervolgde ,,Een gast die langer 
dan een kwartier op zich laat 
wachten, is meer een vlegel dan 
een fijnproever " 

Eén keer werd in de kulinaire 
anekdotiek wel op haast aange
drongen Van Brillat-Savann is 
geweten dat hij tot op respekta-
bele leeftijd met smaak een goed 
maal tot zich wist te nemen Zo 
ook zijn oudste zuster Pierrette 
ZIJ sloot twee maanden voor haar 
honderdste verjaardag voor goed 
de ogen, terwijl de familie aan ta
fel zat Haar laatste woorden 
moeten geweest zijn ,,Vlug, 
breng met het dessert Ik voel 
m'n einde naderen " 

^MeeSpeLan. 

De citaten uit het magistrale ,,De boer die sterft" 
van Karel van de Woestijne werden duidelijk goed 
herkend door een reeks lezers. 

Jacueline Vermandel uit Ronse is één van hen en 
wint ons boekenkado. Proficiat. 

IN memoriam gevallen kame
raden aan het Oostfront Zo 
luidt de ondertitel van het 

gedicht, waaruit wij graag enkele 
verzen afdrukken 

Wie schreef ze en welke titel 
prijkt daarboven"? 

WIJ zwijgen thans, die zingend 
opmarcheerden 
gij vondt ons toen wellicht nog 
jong en onbesuisd, 
Wat wist gij van de drift waarmee 
w'ons deel begeerden ^ 
gij hebt ons met gekend, het wa
pen in de vuist 

WIJ zwijgen thans, die makkers 
zagen vallen 
en mets meer konden doen dan 
vloeken van verdriet 

en veilig met hun lijk het eigen lijf 
om wallen 
gij kent de harde smart der kame
raadschap met 

WIJ zwijgen thans maar ééns zult 
g'onze stem weer horen, 
in 't uur der rekenschap, voor 't 
aanschijn van de God 
die in der volkren groei, ons, 
jongren, heeft verkoren 
een rottend lijk te zijn tot borg
som voor uw lot 

Antwoorden zijn welkom tot 
dinsdagochtend 6 oktober op het 
bekende adres WIJ, ,,Meespe
len (192)", Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 

Veel geluk' 

£/y MT ff UN /<0£l£t1 

f(jy^ ^ 
en rllMD£ll fliLK 
ULLÊH b£v£N 

Sommige kerkhoven hebben een vaak aandoen
lijke charme of indrukwekkende grootheid. Vol 
nostalgische luister is in St.-Petersburg het kerkhof 
aan het einde van de Njevski Prospekt waar de grote 
komponisten en schrijvers uit de tzarentijd rusten. 
Als je op het oude kerkhof van Genua wandelt, lijkt 
het wel of je in de Scala zit met de Middellandse Zee 
als orkest. Het Jodenkerkhof van Praag ademt een 
dramatiek waar zelfs Kaf ka van gerild moet hebben. 
En natuurlijk is er Père Lachaise, een van de abso
lute ,,musts" voor wie Parijs bezoekt. Maar ook 
Vlaanderen heeft merkwaardige dodenakkers. 

T USSEN onze dodenakkers 
neemt het Campo Santo 
te Gent Sint-Amandsberg 

een plaats met een voor ons volk 
uitzonderlijke betekenis m Jaar
lijks organiseert het Beschermko-
mitee m samenwerking met de 
Stad Gent daar een Campo 
Santo-herdenking waarop tel
kens een of meerdere illustere 
Vlamingen herdacht worden die 
er begraven liggen Dit jaar gaat 
de plechtigheid door op 31 okto
ber met een hulde aan een Prins 
van onze Letteren, Filip De Pil-
lecyn 

Sint-Amandsberg dankt haar 
naam aan de St -Amandusheuvel 
waarop volgens de legende de 
heilige Amandus zou gepredikt 
en er een kapel zou gebouwd 
hebben, waardoor de heuvel ook 
Kapelleberg werd genoemd In 
1790 het Philippus van der Noot, 
13de bisschop van Gent er een 
nieuwe kapel bouwen, die hij rij
kelijk begiftige met kostbare relie
ken en ornamenten Na de natio-
naliserin tijdens de Franse revo
lutie weet pastoor Jozef-Frangois 
van Damme in 1830 kapel en 
heuvel van de staat terug te ko
pen, met het plan hier een be
graafplaats te maken, een soort 
van Campo Santo voor ,,perso
nen door hunne hoedanigheden 
en deugden aanzienlijk" 

Op 8 december 1847 wordt het 

kerkhof ingewijd en 10 dagen la
ter wordt het stoffelijk overschot 
er bijgezet van Jonkvrouw Maria 
de Hemptinne, in 1847 overleden 
tijdens een cholera-epidemie en 
omwille van haar sociale inzet 
nog steeds ,,Engel van Gent" ge
noemd Ook in 1846 stierf Jan 
Frans Willems In juni 1848 wordt 
zijn stoffelijk overschot overge
bracht naar het voor hem op de 
heuvel gebouwde mausoleum 
Deze plechtigheid, met zowat 
15 000 aanwezigen, geldt als 
eerste grote manifestatie van 
Vlaams bewustzijn F A Snellaert 
sprak er de historische woorden 
,,Deze heuvel zij de pelgrim-
plaats der Vlamingen" 

Sindsdien werden er zovelen 
op Campo Santo bijgezet, een 
met meer te overziene rij schrij
vers, toondichters, geleerden, 
voorvechters Om er enkele te 
noemen Lodewijk Ledeganck, 
Prudens van Duysse, Rosalie Le
veling, Karel en Gustaaf van de 
Woestijne, Frans Masereel, Leo 
Vindevogel, Jan Grauls, nobel-
prijs Corneel Heymans 

Het in 1962 opgenchte Be-
schermkomitee zorgt voor het m 
eer houden van de nagedachte
nis van de op Campo Santo be
graven personen, hel onderhou
den van de begraafplaats en 
waar nodig het restaureren van 
de grafmonumenten 
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16 Mf 
,,Informatie en Inspraak" 

Geen slogan 
maar een politieke visie 

Herk-de-Stad — De aanwezigheid van dertien ad
viesraden en/of inspraakgroepen m een gemeente 
van goed tienduizend inwoners geeft een politieke 
visie weer waarbij ,,Informatie en Inspraak" met zo 
maar een verkiezingsslogan is gebleven maar een 
eerlijke poging om een politiek idee waar te maken 

Een verkiezmgspamflet uitgeven onder de titel 
,,Gemeentehuis = glazen huis" was ooit een nieu
wigheid maar wordt pas echt als die ook in daden 
wordt omgezet 

HERK DE STAD is sinds de 
gemeenteraadsverkiezin
gen van 1983 een naam 

gevi/orden in de wereld van Infor
matie en Inspraak 

Laurens Appeltans schepen 
van Informatie m deze Limburgse 
gemeente is de promotor van dit 
ideeengoed dat reeds in tal van 
gemeenten met een VU-
medebestuur waarheid werd Wij 
denken hier in de eerste plaats 
aan de gemeente Bree van bur 
gemeester Gabnels 

Schepen Appeltans vertegen 
woordigde de Volksunie op stu 
diedagen te Harelbeke en te 
Turnhout en in een sociale school 
te Geel Over Informatie en In 
spraak kan hij zijn zeg mee 
spreken 

Basisdemokratie 
WIJ: Hoe is deze gedachte 

gegroeid' 
L Appeltans: „Toen iv/y ons/n 

1982 in de gemeentelijke politiek 
engageerden was dat het gevolg 
van het feit dat wij voor de wer
king van de plaatselijke kulturele 
raad weinig gehoor kregen bij het 
toenmalig gemeentebestuur 
(CVP-PVV) Vandaar ook dat wij 
ons op een bepaald ogenblik zijn 
gaan bezinnen hoe wij best onze 
ideeën i v m informatie en in
spraak konden doorgeven De 
meest rechtstreekse wijze was 
zelf op het politieke forum te tre
den " 

WIJ Wat hgt aan de 
grondslag van de idee Informa
tie en Inspraak'' 

L Appeltans De burgers 
hebben een aantal vertegen 
woordigers verkozen Het is dan 
ook niet meer dan normaal dat 
deze mandatarissen hun oor te 
luisteren leggen bij deze kiezers 

Woorden 
in de wind? 
Informatie, inspraak en ad

vies Begrippen die in het poli
tieke milieu sclienng en inslag 
zi|n Vaak zijn het slechts slo
gans en blijven het woorden in 
de wind 

In andere gevallen de schar-
nierwoorden van een voor
uitstrevend en goed werkend 
gemeentelijk beleid 

Met Vü-schepen Laurens 
Appeltans van Herk-de-Stad 
hadden wij een vraaggesprek 
over informatie en inspraak op 
het vlak van het gemeentelijk 
beleid 

Maar met alleen dat de burger 
heeft ook het recht geïnformeerd 
te worden over het beleid Gezien 
het ideeengoed van Informatie en 
Inspraak helemaal geen gehoor 
kreeg bij het vorige gemeente 
bestuur hebben wij vanuit de VU 
het schepenambt van Informatie 
opgeëist gesteld daarbij dat alle 
belangrijke beleidsintenties voor
af moesten bekend gemaakt wor 
den en dat de mogelijkheid 
diende te bestaan om rond de ta 
fel te zitten met mensen die de 
politieke frakties met vertegen
woordigen Wij hadden daarbij 
slechts een bedoeling komen tot 
een kwalitatief betere beleids 
beslissing Anderzijds is het ook 
zo dat wanneer men mensen bij 
het politiek beleid en bij een meer 
demokratisch bestuur wil betrek
ken men moet trachten zoveel 
mogelijk burgers op de hoogte te 
brengen van die problematiek 

WIJ Hoe kan de burger poli
tiek meer bewust gemaakt 
worden'' 

L Appeltans Pas wanneer 
men de problemen kent gaat men 
er zich ook voor interesseren Wij 
stellen vast dat de gemiddelde 
burger totaal a politiek is om met 
te zeggen anti politiek Door de 
mensen bij het beleid te betrek 
ken de problemen aan de orde te 
stellen en ze op een duidelijke 
manier toe te lichten kan men 
hun interesse wekken Wanneer 
men deze informatie dan grondig 
verzorgt zal men samen tot een 
veel betere oplossing komen Zo 
zullen betrokkenen beslist inte 
resse gaan betonen voor het hele 
politiek gebeuren 

Evenwicht zoeken 
WIJ: Een dergelijke inspraak-

politiek brengt ook problemen 
met zich mee? 

L. Appeltans: „Zo'n beleid 
verloopt natuurlijk met probleem
loos In dergelijke adviesraden of 
inspraakorganen zit steevast een 
vertegenwoordiging van politieke 
groepenngen of belangen- en/of 
drukkingsgroepen, waar een be
paalde groep soms zijn visie 
tracht door te drukken of zijn 
voordeel beoogt Vandaar dat het 
leiden van dergelijke groepen een 
bepaalde techniek vergt, men 
moet vooral zorgen dat iedereen 
op gelijk niveau aan zijn trekken 
komt 

Een bijkomende moeilijkheid is 
ook het evenwicht te vinden tus 
sen gezag uitoefenen en de ba 
SIS betrekken bij de besluitvor 
ming 

Schepen L Appeltans , Het zoeken van een evenwicht tussen gezag-
uitoefenen en de basis betrekken bij de besluitvorming moet een blij 
vende zorg zijn' (foto wu) 

WIJ Verdedig je deze ge
dachte ook m de provinciale en 
nationale politiek'' 

L Appeltans Dat is nogal 
vanzelfsprekend maar op dit 
ogenblik zijn wij nog met zo ver 
De pogingen die zeker plaats vin 
den kennen echter te weinig 
diepgang Het is een traag pro 
ces men kan in tien jaar met op
bouwen wat eeuwenlang beperkt 

IS gebleven tot een kleine elite 
Wanneer ik echter zie hoe de pro 
vmciale en nationale besluitvor 
ming tot stand komt dan zijn wij 
nog ver verwijderd van een de 
mokratisch informatie en in-
spraakbeleid 

Zeker op nationaal vlak is een 
kontrole op een degelijke besluit 
vorming ver te zoeken Een voor 
beeld Rekeningen worden te laat 

afgesloten waardoor de verant
woordelijken hun verantwoorde 
lijkheid grotendeels kunnen ont 
lopen 

Vernieuwing, 
zuivere politiek 

WIJ Verdedig je dezelfde 
ideeën ook binnen de partij'' 

L Appeltans Door het feit 
dat het huidige partijbestuur zeer 
resoluut gekozen heeft voor ver 
nieuwing en verjonging en een 
zuivere politiek van de hoogste 
tot de laagste trap vind ik dat de 
ideeën van informatie en in 
spraak terug te vinden zijn in die 
gedachte Naar de toekomst toe 
zullen WIJ een aantal sterke 
krachtlijnen naar voor moeten 
schuiven zullen wij duidelijke lij 
nen moeten trekken van politieke 
zuiverheid en openheid Door 
een vernieuwing (verbreding) is 
er plaats voor verruiming van 
ideeën die vanuit de basis moet 
gehoord worden Daarom is het 
zo belangrijk dat de gewone man 
datans/militant betrokken wordt 
bij het beleid binnen de partij In 
dien we daar met in slagen vrees 
ik dat alle inspanningen van bo 
venuit een slag in het water zul 
len blijven 

WIJ Hoe reageert de partij 
hierop'' 

L Appeltans Volgens mij 
staat heel de partijtop achter dit 
ideeengoed Het probleem is al 
leen hoe je dat in de dagdage 
lijkse werkelijkheid moet bren 
gen dit is een opdracht voor alle 
geledingen van de partij 
Een dergelijke houding vergt na 
tuurlijk heel wat inspanningen en 
entoesiasme Dit entoesiasme is 
op dit ogenblik in groeiende mate 
aanwezig en moet overgedragen 
worden naar de jongeren die voor 
de toekomst zullen moeten m 
staan Een partij moet indien zij 
sukses wil hebben gedragen 
worden door een entoesiaste ba 
SIS Daarbij moet zij steunen op 
het pnncipe van de basisdemo 
kratie 

(hjo) 

ADVERTENTIE 

Deze week 
in Trends Magazine 

De Vlaamse BDBH 
De GOM-Vlaams-Brabant is bij de pinken. En vond een markniche. 

Het bevorderen van uw export. Trends keurt de Vlaamse BDBH. 
Met een eigen filozofie en eigen dynamiek opent Vilvoorde 
wereldwijd poorten. Op de omslag van de nieuwe Trends. 

De hamburgerekonomie 
Trends bekijkt het dienstenplan van 
Ekonomieminister Maystadt en stelt 
hem vragen Is dienstenekonomie 
de hoop van België of een grap'' 

De nieuwe machinebouw 
Machinebouw is een teer kind in 
België Technimount van Fabrilec 
(Sint-Niklaas) bouwt machines voor 
de elektronika Nieuw en toekomst
gericht Trends interviewt Hugo Mi-
chiels 

Groepsverzekering voor arbeiders 
Heeft de pensioenverzekering het 
pleit gewonnen in de vrije verzeke

ring'' Neen, er zijn nieuwe kansen 
voor de groepsverzekering Trends 
spelt voor welke Een motivering 
voor arbeiders 

Metro van Manila 
Manila vraagt om meer Belgische 
metro-expertise Trends was ter 
plekke en schat de kansen in Wie 
zijn de konkurrenten'' 

En verder 
Winkelen in het Centraal Station, 
verwarrende scenario's voor 2000, 
de mformaticascholen, Griek met 
de Grieken, Bobinindus in 
Turkije 
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Gruwel en griezel rond het geslacht Geierstein 

Ongekend werk van John Flanders 

17 

Het is een vast gegeven dat grote schrijvers soms 
nog ongemeen belangrijl< weri< in de lade lieten ste
ken of vrij onopgemerkt lieten publiceren in tijdschrif
ten. Zeer zeker is dit het geval bij de grote Vlaamse 
schrijver Jean-Raymond De Kremer, alias Jean Ray, 
alias John Flanders. Naar aanleiding van het feit dat 
het dit jaar precies een eeuw geleden is dat de fanta
sierijke Gentenaar werd geboren ging men dan ook 
wat dieper graven naar ongekende manuskripten 
van John Flanders. 

G EIERSTEIN was een zeld
zame edelsteen uit de li
teraire ondergrond van 

het Flanders-oeuvre dat zoal „rijk 
was aan kostbare gesteenten, 
kornalijnen, sardonyxen en goud
stenen zoals men er vindt in Ol
denburg, maar van een veel gro
tere waarde " (biz 146) 

Averbode's 
Weekblad 

Albert Van Hageland stelt in 
zijn inleidingswoord terecht dat 
de publikatie van de roman 
Geierstein' een belangrijke ge
beurtenis IS omdat hij een geheel 
nieuw licht werpt op het veelzijdig 
lalent van John Flanders Meer 
nog. Van Hageland merkt op dat 
hij geneigd is ,,Geierstein" in het 
gehele oeuvre van De Kremer on
middellijk na het ongeëvenaarde 
meesterwerk ,,Malpertuis" (ver
filmd door Harry Kumel) te 
plaatsen 

Geierstein kreeg een eerste, 
zeer bescheiden verschijning in 
,,Averbode's Weekblad" uit 
1949 Jean-Raymond De Kremer 
herinnerde zich in 1960 nog dit 
werk maar kon het zelf met goed 
meer lokaliseren Toch vond hij 
het zelf een van zijn betere wer
ken De Kremer, door de Fransta-
ligen ten onrechte uitsluitend ver
eenzelvigd met de magistrale 
magisch-realistisch schrijvende 
Jean Ray, heeft er overigens 
steeds voor uitgekomen dat zijn 
Nederlandstalig Flanders-oeuvre 
minstens evens belangrijk was 
als zijn Ray-werk In Vlaanderen 
heeft men zich altijd te engzijdig 
vergaapt op de ruim 200 ,,Vlaam-
sche Filmkens" die De Kremer 
om den brode onder de schuil
naam John Flanders heeft nage
laten Ten onrechte werd Flan
ders vereenzelvigd met de pulp-
schrijver van boekjes voor de 
jeugd Nooit werd De Kremer op 
zijn juiste waarde ingeschat 
Alsof hij enkel in het Frans 
meesterwerken schreef Menig 
lezer weet intussen dat onder zijn 
vroegere ,,Vlaamsche Filmkens" 
meerdere hoogstaande werken 
schuilen 

Wellington 
en Waterloo 

Het IS de grote verdienste van 
uitgeverij De Dageraad dat het tot 
dusver onbekende meesterwerk 
van Flanders, Geierstein, van on
der het stof werd gehaald Geier
stein situeert zich kort voor en na 
de Slag van Waterloo (1815), 
waar Keizer Napoleon door de 
Mogendheden een vernietigende 
slag kreeg omdat ,,de oude Blu-
cher IS komen opduiken, daar 

waar Napoleon Grouchy hoopte 
te zien verschijnen " (bIz 42) 

Het verhaal speelt zich groten
deels af in Vlaanderen, meer be
paald in Gent, waar ,,het pappe-
rige gekroonde heerschap, Lode-
wijk XVIII af en toe voor de 
vensters van een patriciërshuis in 
de Veldstraat verscheen " (bIz 
8) Hoofdfiguur van de roman is 
John Exham, die zijn intrek heeft 
genomen in het Hotel de Courtrai 
in de Drabstraat De Engelsman 
zit er volop in een smeltkroes en 
hij speelt zijn met onbelangrijke 
rol m het web der internationale 
verwikkelingen Hij ontmoet er 
Arthur Wellesley, Hertog van 
Wellington, bijgenaamd ,,The 
Iron Duke" en er wordt gepraat 
over een legendarisch wapenfeit 
van Exham hij wist ooit de be
ruchte Franse kaper Surcouf voor 
schut te zetten Zo te zien een 
veredeld ,,Vlaamsch Filmken", 
maar Flanders spint er nog iets 
bij Exham blijkt verliefd te zijn op 
Margaret Grierson, wier moeder 
een Wellesley was (en dus een 
familielid van Wellington i) 

Een overigens uitzichtloze 
liefde omwille van de onverzette
lijke houding van ttie Iron Duke 

Magisch-realisme 
Alle Flanders-ingredienten zijn 

verder aanwezig spanning, 
avontuur en vooral ook enig ma-
gisch-realistische inslag ,,The 
Ghost Blaze" (Spook Blaas), de 
mysterieuze man met de groene 
jas en de slingerpanden, de zon
derlinge en spookachtige éénoog 
en het spook van Geierstein 

De kaft van het boek kon dan 
ook met beter geïllustreerd wor
den dan met een fragment uit 
,,de Hooiwagen" van Jeroen 
Bosch Dat het avontuur zich ver
der afspeelt in het oude Gent, het 
mistig-mysterieuze Londen (een 
favoriete plaats voor Flanders-
verhalen), het armoedige Parijs 
en het bijna buitenaardse Oost-
Duitse Meissen, waar Geierstein 
een typisch rui'ne-kasteel is, valt 
dan ook met te verwonderen 
Flanders slaagde er alvast in een 
meesterlijke ,,plot" uit te werken 
waarbij zijn hoofdfiguren als pion
nen in een schaakspel vooruit
schuiven Dit werk verdient een 
verfilming 

John Exham 
Albert Van Hageland wierp m 

zijn voorwoord de handschoen 
,,Voor een nadere ontleding van 
dit werk zullen de kritici wel zor
gen " 

Geierstein is een typisch Flan-
ders-verhaal, een nauwkeurig en 
goed uitgewerkt Vlaamsch Film-

John Flanders 

ken Bijna een synthese van de 
beste Filmkens 

In de hoofdfiguur John Exham 
kan men overigens De Kremer 
zelf herkennen Niet alleen 

luistert de held van het verhaal 
naar de voornaam ,,John", — zo
als ook John Flanders — , de fa
milienaam voert ons naar de 
Gentse schrijver die lange tijd in 

de Ham woonde en dus ,,ex 
Ham" zelve was' 

Flanders is de algemene naam, 
de schrijver Exham is de meer 
preciese, gedetailleerde naam 

Exham is ovengens de avontu
rier en zeevaarder die De Kremer 
altijd beweerde te zijn geweest 
een man die m de Chinese zee 
piraten bevocht, net zoals Exham 
de legendansche kaper Surcouf 
bevocht Een kunstzinnig avontu
rier die de wetten van de vierde 
dimensie kende 

Vlaams 
Dit nog vrij ongekende werk 

van John Flanders bewijst eens 
te meer dat deze Gentenaar een 
onzer grootste schrijers is ge
weest De evenknie van Daisne 
en Lampo, een grootmeester van 
het magisch-realisme maar ook 
de evenknie van Andre Demedts 
voor wie de penode rond 1815 
ook met onbekend was (zie de cy
clus ,,De Eer van ons volk") 
Soms heeft men bijna de indruk 
dat dit een regionalistisch-histo-
rische Demedts-roman is Vooral 
ook het prachtig, bijna archansch 
woordgebruik mag vermeld (voor 
iemand die overleden is schrijft 
Flanders meesterlijk-mooi dat 
hij de kraaienmars geblazen 
heeft ) 

Geierstein is een autentiek 
Vlaams boek, Boschiaans mooi 
en steengoed Het leest zeer vlot 
en IS bereikbaar voor jong en 
oud . . _ .. 

Lieven Demedts 
• ,,Geierstein" loopt als vervolgver

haal m Gazet van Antwerpen 

— Geierstein, John Flanders. 
Ultg. De Dageraad, Antwerpen. 
160 bIz., 345 fr. 

Vlaanderen Morgen 87/4 kijkt 

Over de grenzen 
Vorige W00k fmp em nieuw nttmmer van h0t 

twe^maandelfiks mhier Vimnd&rert Morgen van 
de pers, het vierde van de iopemie jaargang. 

Opmeuw een uitgave dte aanie'tding kan zijn 
voor bezinning en diskussie. ' 

DRIE bijdragen har^dslen 
over aparthetd en <Jit 
betekerïl 'm Vtaande* 

rm altijd voer tot geoofesni* 

Apartheid 
Ir» b&i edltoriaal vraagt ó& 

(&üBktm 23oh af „ftoe apart" 
wij wiHan ztjr»? Aat̂ tei<|lii9 
daartoe zijn de gebeurtenis» 
sen op de jongste Mzörbede-
vaart, „{>& aparth0ki$:v0fge{tih' 
gm die Pmi Pmts wfklm 
wegjouw0ft heöèéo duid^iijk 
g0maakt dal nM de Z0rg om 
hm Vtmmm Votk in zip ver» 
scheiémheid voor hén hodfd-

zmk fs, maeer wof e&n vnj 
MiÉ^itate, aöïNsfe/ROCfafsc^s 
maatëch0f^ïjvi$h. Waarvoor 
de Viaam$0 vfag dekmantatm 
het Zuid-Afffkmns aparthoMs-
r^mét emanatie moetm 
zijn" Maar tevens wordt g&-
waarschttwd dat Jtet „apart-
heldsden}<ert" geen biank mo-
nofjofie is. 

Tör lllustmtte daarvar? Wit-
üm een boeiend vraagge
sprek met Zuld-Afnka-specia-
tlst Siaverr Debroey en een 
kr̂ agjpe analyse van professor 
Ben nam over tiet Burundese 
ófsma itfgedrukl. Voor^ dJt 
iaatste is nieuw leöen de act>-

tergrond van de reeks t>ench-
ten die ook N'ter over dit feon-
fjfktueitxe Afiikaanse larjd ver
spreid werds^. 

KHnstredakieuf Nic van 
ÖnsjSSfiKT staat $81 bi\ de krea-
öes van raode-ontwerper Pte-
ter CöBm, recent winnaar van 
de „Qouéen Spmt". Verder 
ook twee gedicttten van Qust 
Peeters, nabesc^uwingen ia| 
ai<öviteften waaraan Vtaatide-
rm Morgan deefnam en een 
tocti wet erg spitse overweging 
van Karet van de Woesttjne m 
de Wmiwe f!otterdamsch& 
Courant... anno 1907 Pascal 
van Looy waarschuwt ten-
siotte de Vlaamse Beweging 
— terecht — voor .nattocerh 
tnsme" 

Eer» proefnummer aanvrager) 
of abonneren kan vla het redak-
tfe-^dres van Vtaanderen Mor-
ffea, Te Cduwelaerlei 134, 2100 
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Stukjes ,,Wenen" bij ons... 

De Oostenrijkers in Brussei 
Europalia-Oostenrijk brengt tot december massa's 

mensen op de been voor tentoonstellingen, koncer-
ten en theatervoorstellingen. 

De verzameling van het Gulden Vlies, tentoonstel
lingen over Wenen, het Neo-klassicisme, Weense 
muziek, en noem maar op, wat niet te zwaar of te 
heet is werd naar België gebracht om bekeken of be
luisterd te worden. 

WENEN zelf blijft dus veraf 
want dat kan met inge
pakt worden Toch heeft 

Brussel stukjes „Wenen", of al
thans buurten die deden alsof 

Sporen... 
De Oostenrijkers werden hier 

baas in de 18de eeuw en hebben 
hun sporen nagelaten Denken 
we maar aan de omgeving van 
het Koninklijk Paleis waar de Wa
rande, het Koningsplein, het Eg-
montpaleis, en het Museumplein, 
die allen aangelegd werden in de 
periode 1750-1780. Ze zijn opge
trokken in de neo-klassieke stijl, 
een vormgeving die op dat ogen
blik erg geliefd was. Voor deze 
mode moest alles wijken Toeval
lig was pas het oude kasteel van 
de Coudenberg afgebrand en dat 
bood meteen plaats voor deze 
nieuwbouwprojekten 

Maar ook in de laagstad vinden 
we sporen van de Oostenrijkers 
Het Martelarenplein, net naast de 
huidige Nieuwstraat, werd aange
legd middenin de toenmalige ble-
kenjvelden tussen de eerste en 
tweede stadswal Bij de kaaien, 
uitlopers van het eerste kanaal 
Brussel-Rupel verschenen nieuwe 
handelsgebouwen zoals de 
opslagplaats voor de genie die la
ter werd verbouwd tot Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg, of een 
reeks handelshuizen bij de Oude-
en Nieuwe Graanmarkt 

Nieuwe meesters... 
Het Zijn telkens statige gebou

wen, met vlakke, witbepleisterde 
gevels en sobere versieringen zo
als arcaden, fnezen en frontons 

Deze architektuurbeweging zet
te zich door tot een stuk m de 
19de eeuw Zo werd onder het be
wind van Willem I op de plaats 
van de afebroken stadswal een 
reeks nieuwbouwwijken gereali

seerd Deze eerste stadsuitbrei
ding kan men nu nog zien bij het 
Barnkadenplein, of de poortplei-
nen bij de Naamse, de Ninoofse-
en de Lakense-Poort 

...nieuwe 
architektuur 

Vanaf de Belgische Onafhanke
lijkheid moest deze Weense of 
Neo-klassieke architektuur echter 
langzaam maar zeker wijken voor 
de Neo-Gotiek, de Neo-
Renaissance en het Eklectisme 
Deze neo-bewegingen maakte 
elke huisgevel tot visitekaartje van 
de bewoner En, dat sloot aan bij 
de liberale wind die in onze stre
ken kwam overwaaien. De 
Weense architektuur was daaren
tegen uniform, elk individueel 
huis kreeg een gevel als onder
deel en aangepast aan het glo
bale uitzicht Dit onderbouwde 
meteen het politiek denken in de 
18de eeuw het verlicht-despotis-
me of het politiek centralisme. 

Op stap 
Brukselbinnenstebuiten wil Eu-

ropalia-Oostenrijk aangrijpen om 
dit stukje Brussel te laten zien 
Daarvoor staan twee formules ter 
beschikking- ,,Oostenrijkers in 
Brussel" 

— ofwel wil u met een groep een 
bezoek aan Europalia-Oostenrijk 
kombineren met een stadsbezoek 
,,Oostenrijkers in Brussel" Dan 
hoeft u maar kontakt te nemen 
met Brukselbinnenstebuiten en 
afspraken te maken Deze rond
leidingen gebeuren in het Neder
lands of Duits, te voet of per bus 

— ofwel wil u meegaan met één 
van de vastgelegde stadsrondnt-
ten ,,Oostenrijkers in Brussel" Dit 
zijn rondritten per bus, en met 
open inschrijving Ze lopen tot 16 

Het Martelarenplein. Oostenrijkse stadsontwikkeling in het 18de eeuwse Brussel: scharnier tussen de 
Spaanse tijd en de 19de eeuwse industriële explosie .. 

december elke eerste en laatste 
woensdag van de maand. Deze 
bustoers vertrekken telkens om 
16U.30 op het St-Goedele-Voor

plein en eindigen er omstreeks 19 
uur Deelnemen kost 300 fr. Re
serveren bij Brukselbinnenstebui
ten is stellig aangeraden 

Voor verdere inlichtingen. 
Brukselbinnenstebuiten, Leon Le-
pagestraat 9 te 1000 Brussel 
(02/511.78 83). 

ij^M.Mi.mMiMm^^i^jU^j^lUjUL.JL.II.IiM'il'.l'.IN 

Als duive "-̂ n tak 

Aclit liefdi "chten 
BIJ de 

schem e. 
gedicfitm 
fm veren 
ge&st fee 
tot een k 

'•Bpihm 

CHT 
ültge 

Pay! de Bni 
Brandt, Qoe 
BOïtief, Fra 
me, prof. w 

Flywee^ 
Öediciiter 

•il mn fi9<l op je 
n/éngi^rtgedbht 

je Mié..** 
''"'-*eri, die 

jie 

ap 
ïk: 

iks 
t§-

III-

u. • •••• nu • " •mr •••••••••••••••• 
IN daar is James Bond Hele

maal in het nieuw Hij heeft 
zelfs andere maten en een an

der gezicht En eerlijk is eerlijk Timo
thy Dalton bewijst in The Living Day
lights dat hij kan akteren Waren er in 
de Roger Moore Bond's allerlei gad
gets en trukjes ingebouwd, dan blijkt 
nu dat dit enkel was om het gebrek 
aan akteertalent van Moore te verdoe
zelen Timothy Dalton (die net een 
proces won tegen een Engelse schan
daalkrant die had geschreven dat het 
meteen zijn laatste Bond zou zijn) is 
de juiste keuze geweest om 25 jaar 
Bond te vieren 

Opgenomen in Gibraltar, in Oosten
rijk en Marokko de VS, Italië, Enge
land en m de Pinewood-studios, is dit 
een flitsende film geworden die 130 
minuten duurt (en dat is zowat 10 n-n-
nuten te lanĝ  Jeroen Krabbe is een 

zogezegd overloper van de KGB, 
maar in feit is hij enkel een korrupt 
ambtenaar die betrokken is bij een 
grootse wapenhandel, opgezet met 
een nog slechtere (van karakter, met 
als akteur') Joe Don Baker, een gekke 

NIEUW 

IN DE BIOS 

wapenhandelaar James Bond gaat 
samenwerken met Maryam D'Abo 
(iets meer uit de verf komende vrou
welijke rol — minder als ornament ge
bruikt vrouwelijk schoon) en zelfs met 
de goeie C) KG B-baas John Rhys-
Davies om uiteindelijk het hele zootje 
op te doeken Dat gebeurt in Afgha

nistan waar ex-Oxforman Art Malik de 
leider is van de Afghaanse opstande
lingen, die een Russische basis over
vallen Zoals dus gezegd. Bond is te
rug, en hoe' 

Talpan van Daryl Duke (De 
Doornvogels) en met Bryan Brown 
(idem), Joan Chen en John Stanton, 
moet men maar beter zien op televi
sie Zes uren film werden verknipt tot 
een speelfilm met normale duur en 
daardoor krijgt men de meest onsa
menhangende dingen te venwerken 

Whoopi (dat IS haar voornaam') 
Goldberg, de sympatieke zwarte ak-
trice die The Color Purple mee tot 
een hit maakte en later in de snertfilm 
Jumping Jack Flash opereerde is in 
Burglar van Hugh Wilson gewoon 
goed en af en toe een echt komische 
aktrice Bob Goldthwait, de kerel die in 
Police Academy zijn verschrikkelijke 

stem herhaaldelijk wist te ge- en mis
bruiken, krijgt hier enkel ruimte om het 
humoristisch te doen — en geen over
acting zoals anders — alhoewel hij 
duidelijk helemaal een overact is 

Het verhaal is dat van een typische 
B-film, waar men het einde reeds van 
ver ziet aankomen, maar die toch blijft 
boeien door zijn humor, die soms zelfs 
een lekker pikant sausje meekrijgt 
Goldberg is een inbreekster, die door 
een ex-politieman die te weinig pensi
oen trekt en bewijzen heeft om haar 
erachter te draaien gedwongen wordt 
opnieuw op pad te gaan Na een bijna 
mislukte inbraak krijgt ze opdracht van 
een vrouwelijke tandarts om haar ex-
echtgenoot te beroven van haar juwe
len, die werden gekocht met zwart 
geld zodat ze geen officiële klacht 
durft neerleggen, omdat ze anders de 
belastingen over zich heen krijgt Tij

dens de inbraak is ze eerst getuige 
van een wat eeuwigdurend lijkende 
bedscène, later van een moord, zon
der dat ze echter de moordenaar te 
zien knjgt Je ziet het, vera/ikkelingen 
genoeg en dat is pas het begin Wacht 
met op de video, in de zaal is de film 
toch beter' 

Trouwens wie graag wil meepraten 
over film moet uitkijken naar de Nacht 
van de Avant-Premieres, De wordt op 
16 oktober gehouden om 21u30 in 
Antwerpen, Brussel en Luik Vier fil
men voor 500 fr, en daarvoor krijgt je 
ook nog een ontbijt gereserveerd De 
voorverkoop begint op 1 oktober Eén 
film IS reeds zeker The Untouchables 
— nu reeds de film van het jaar ge
noemd met Sean Connery in de rol 
van zijn leven 

Willem Sneer 
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Milieueffektenrapport weerhouden 

TGV-SST 
in het Europees Parlement 

19 

STRAATSBURG — Op dinsdagmorgen 15 sep
tember besprak het Europees Parlement tijdens zijn 
openbare zitting het Verslag over een Europees Net 
van Supersnelle Treinverbindingen. 

V ANUIT Vlaanderen kwam 
er al jaren geleden verzet 
op gang tegen de bouw 

van zulk snelspoornet doorheen 
onze regio De argumenten die 
hierbij aangehaald werden waren 
dan ook met zomaar onder de ta
fel te vegen- landbouwgrond die 
weer eens massaal zou opgeof
ferd worden, natuur- en groenge
bieden die zouden verdwijnen, 
woonwijken die lawaaioverlast 
zouden krijgen 

De Croo... 
De enige die ,,zijn" TGV-

plannen super bleef vinden is de 
liberaal Herman De Croo, mi
nister van Verkeer Hij woont dan 
ook in Brakel, een van de zeld
zame gemeenten die in de uitge
lekte plannen mét vermeld staat 
als mogelijke doorgangsgemeen
te voor de betwiste TGV-SST 

Met belangstelling werd dan 
ook uitgekeken naar het poWieke 
gedrag van de Vlaamse parle
mentsleden tijdens het debat dat 
de stemmingen over dit rapport 
voorafging Daar waar de spre
kers van de grotere frakties vol lof 
waren over de supersrvette trei
nen bij monde van Remade (so
cialist, B), Vanlerenberghe (EVP, 
Frankrijk), Alavanos (kommunist, 
Griekenland), Pasty (liberaaf, 
Frankrijk) klonk de stem van de 
kleinere formaties anders. 

Zowel Kuijpers, Ulburghs als 
Staes trokken aan eenzelfde zeel 
om hun twijfels over de SST uit te 
drukken Kuijpers vermeldde in 
het halfrond het grote verzet dat 
in Vlaanderen leeft ten aanzien 
van het nieuwe snelspoorprojekt, 
dat tot nu toe geen enkele fat
soenlijke besprekirtg onderging 
HIJ stelde ook een aantal kon-
krete vragen Zou zijn amende
ment betreffende een ruime 
kosten-batenanalyse aanvaard 
worden "J Wat met de voorge
schreven Milie-effekrapporte-
ring? Zouden de Gewestplannen 
eerbiedigd worden, en de auto
nomie van Vlaanderen en Wallo
nië erbij'' Ook de opmerking dat 
de benuttiging van de bestaande 
spoorlijnen heelwat tijdswinst kan 
opleveren zodat de investering m 
een apart snelspoor verloren ge
gooid geld IS, en het pleidooi voor 
een geïntegreerd openbaar ver
voer van traag tot snel werden 

door de honderden Europese 
Parlementsleden aanhoord 

Samen met de onafhankelijke 
Waalse ekologist Frangois Roe-
lants du Vivier had Kuijpers een 
reeks amendementen op het 
voorgelegde verslag ingediend, 
mede in naam van vele aktie-
groepen Ze handelden onder
meer over de kosten-baten-
analyses en het milieueffektrap-
port BIJ de stemming bleef alleen 
het laatstgenoemde amende
ment behouden, het andere spij
tig genoeg met' 

Op het EVA-sekretariaat, Belli-
ardstraat 79, 1040 Brussel (tel 
02/234 30 38) kan het Verslag 
over een Europees Net van Su
persnelle Treinverbindingen gra
tis bekomen worden Eveneens 
gratis ligt er het VU-dossier in 
verband met de TGV op geïnte
resseerden te wachten 

Rik Dedapper en Magda Aarts 

Bioliy^ch telen 
door en voor de jeugd 

Zopas publiceerde onze meóewerker Rik De-
dapper een zevende boek over biologisch tuinie
ren. Deze handleiding is niet alleen bestemd voor 
onmiddellijk gebruik maar met een knipoog naar 
de toekomst, naar de jeugdf 

H ET boek werd speciaal 
geschreven voor jonge
lui voor wie de tuin 

een, unieke vorm van opvoe
ding" IS In het boek worden 
dan ook een aantal praktische 
middelen aan de hand gedaan 
de inrichting van zo'n tuin, de 
plant als levend wezen, de bo
dem, de algemene zorgen, het 
gereedschap, oogsten en be
waren van de vruchten 

Liefde... 
Maar naast de praktische be

nadering spreekt uit het boek 
vooral de liefde tot de natuur in 

haar meest natuurlijke vorm 
Jultes Vtcor schreef n a v 

van het verschijnen • ,,Wie aan 
zijn kinderen de gelegenheid 
wil geven om hun aanleg en 
capaciteiten op het vlak van 
biologische landbouw te ont
dekken, kan twee zaken 
doen: ofwel kan hij hen een 
stukje van de tuin toevertrou
wen, waar zij in volledige vrij
heid en onafhankelijkheid 
kenms, ervaring en liefde voor 
het werk kmtnen verwerven. 

Ofw0l kan hij hen het 
nmuwe poek van Rik Dedap
per schenken " 

Als elfvoudige grootvader 
weet Dedapper hoe hij jonge
lui moet aanspreken in zo'n 
boek, hij liet het bovendien 
verluchten met 200 grappige 
tekeningen van Magda Aerts 

Dit mooie werk is ook bie-
zonder geschikt voor de leer
krachten (zie daarover de ru
briek ,,Tum rendez-vous"). 
Wie <rtog) geen kinderen of 
kleinkinderen heeft kan het 

,,Prei moet tijdig gegoten 
worden" 

met genoegen schenken aan 
een geïnteresseerde jonge 
vriend(in) Het moeten met al
tijd mekamsche ka'do's zijn 

— Biologisch telen door en voor 
de jeugd, Rik Dedapper en 
Magda Aerts. Uitg. De Vlijt. 695 
fr. Ook bij R. Dedapper te Geel 
(rek. 230-0005739-36). 

WIJ vertelden in de vorige bijdrage 
dat het voorbije weekeinde bij 

zonder geschikt was om weeuwen-
planten van vroege bloemkool te 
zaaien 

Volgende maandag en vooral 
dinsdg zijn even geschikt om weeu-
wenplanten te zaaien van rode 
groene en wittekool en zelfs van 
spruitbrocoli 

Wie vorig weekeinde geen gele
genheid had om bloemkool te zaaien 
kan het dan ook nog doen mits erop 
te letten dat er met teveel groeistil-
stand kan voorkomen door bv te la
gen temperaturen Het wordt dus wel 
een beetje meer vertroetelen 

In de schooltuin 

W IJ weten met hoeveel schooltui
nen er zijn in het Vlaamse 

land Toch valt het op dat dit aan
tal sterk stijgende is, wat ons dan 
ook bijzonder verheugt 

Behalve in de specifieke land
en tuinbouwscholen, worden de 
meeste van deze schooltuiinen 
volbiologisch beteeld 

X 
o 

Het zou trouwens meer dan erg 
zijn om onze kinderen, groot of 
klem, zomaar met de gifspuit of 
zelfs met xti#ffi*«tie hulprfS*»»»^ 
len te laten rondzeulen 

Er zijn heel wat redenen om 
waar het mogelijk is, een school
tuin aan te leggen ledere jgfepoi 
hoeft tmi zaiiter te gaan ^t«0e 
school, m een Gentse liwgge-
meente, waar men gewoen de 
plaveien gedeeltelijk heeft opge
broken om met minder dan 21 
perceeltjes groente en kisWrutt 
te telen . -5; 

Hienrwe doen ^wf CÖA S!(!>foep' 
aan het onderwijzend personeel 
om na te gaan m hoever 4 ^ mo
gelijk IS om rn eigen schw* de 
jeugd te vergasten op een ' 
schooltuin. 

ï^Hï? 

Rik, prei en sefder, 
wat is dat? 
| jET IS reeds een paar jaren gele-
• • den Op een prachtige herfsdag 
kwam een jongeman uit de buurt van 
Lier, volop op de boerebuiten, op 
bezoek 

HIJ was 24 jaar oud, goed'jso wel 
gehuwd en fiere vader v9H- *wee 
jonge kinderen , ^ . 

HIJ vertelde dat hij de prei ettiÉiÖer 
voor opkuil, besteld door ZIJB,broer 
kwam halen 

WIJ gingen samen de tuin
de jongeman ineens bleef 
vroeg „ftk, prei, wat is 
genlijk?" 

Ik wees hem naar een penj 
dat hij aandachtig bekeek, 
nu prei'" nep hij uit 

En selder. Rik'", vroeg ie \«rder, 
,wat IS da f " 

Ik toonde hem de bleek-«» de 
soepselder, waarbij hij terecW op
merkte dat, hoewel allebei bestemd 
voor de soep, er nogal veel verschil 
was tussen een prei en een sekter 

Zo, beste lezers en lieve lezeres
sen, het ging in dit geval met om een 
groot geworden stadsmus, maar ovef 
iemand van het platteland 

^ Rik Dedapper 

N 

î  
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20 Wi\ 
Onderwijs voor voetbaljeugd 

Met vijf naar de tweede ronde? 
De Belgische klubs hebben het meer dan behoor

lijk gedaan in de eerste heenwedstrijden van de Eu-
ropacups. Anderlecht wint in Malmo. Beveren over
treft zich tegen Bohemians Praag. KV Mechelen wint 
scherp maar laat een uitstekende indruk tegen Boe
karest. Lokeren beperkt de schade in Boedapest en 
enkel Brugge kwam op zijn rug terecht in Leningrad. 

AAR zelfs voor Club is er 
nog niets onherstelbaars 
gebeurd Het kan dus 

dat vijf Belgische l<iubs doorstoten 
naar de tweede rond en dat zou 
dan toch wel als een triomf moe
ten worden beschouwd. 

Overigens is er binnen ons voet

bal een en ander gaan bewegen 
De verjonging van de bondslei
ding laat zich gevoelen. Michel 
D'Hooghe mag dan bijalles en ie
dereen in het gevlei proberen ko
men — een benaderingstaktiek 
die in deze prestigieuze tijden spij
tig genoeg ingang heeft gevonden 

— er steken ook ideeën achter zijn 
daden. Michel heeft nu eenmaal 
jarenlang van dichtbij mogen toe
kijken en het zou verbijsterend zijn 
indien hij met een aantal tekortko
mingen had ontdekt. Bovendien 
wordt de al bij al nog jonge bonds
voorzitter geflankeerd door de 
wijze Constant Vanden Stock die 
toch ook bepaalde ontwikkelingen 
binnen het voetbal moet voor ogen 
hebben. We moeten de nieuwe lei
ders — zou de ongelukkige Louis 
Wauters al hebben opgemerkt hoe 
snel hij werd vergeten ? — dus tijd 
gunnen en vertrouwen schenken. 
In „Het Nieuwsblad" verklaarde 
de Anderlechtvoorzitter naar aan
leiding van de wedstrijd in Malmo 

dat ons voetbal binnen de kortste 
keren naar de internationale top 
zou terugkeren. Omdat er binnen 
onze klubs harder dan ooit wordt 
gewerkt en omdat de jeugdoplei
ding op meerdere plaatsen wordt 
herdacht. 

Voetbalscholen 
Zo nemen Anderlecht en KV 

Mechelen, dat blijkbaar niet zin
nens IS nog een trein te issen, deel 
aan een internationale beloften-
kompetitie en wordt de oprichting 
van heuse voetbalscholen overwo
gen. Scholen dan waarbij op de 
klub ook ondenwijs zou worden ge
geven. Dat dit geen sinecure is 
staat buiten twijfel. We zijn trou

wens erg benieuwd naar de eerste 
realisaties. Want verwijzen naar 
buitenlandse modellen is gemak
kelijk. De situatie is overal verschil
lend en normaliter moeten de mi
nisteries van Onderwijs toch ook 
hun fiat geven. Of niet? Goed. Ho
pen dus op gericht en geïndividu
aliseerd ondenwijs voor toe
komstige voetbalsterren. Geïndivi
dualiseerd zeggen we want we 
krijgen alsmaar vaker de indruk 
dat het spel vergrijsd, dat alsmaar 
meer ploegen eenzelfde soort 
voetbal produceren, dat de eento
nigheid en eenvormigheid dreigt 
op te rukken. Zelfs internationaal. 
En dat zou kwalijk kunnen worden. 
Vandaar dat nieuwe initiatieven 
onze hoop meedragen. Flandrien 

Het is ver gekomen 

De eeuwige zieicte 
van ons basicetbal 

De zomer is zogoed als vergangen en stilaan maar 
zeker komen de zaalsporten opnieuw in de belangstel
ling. De handbalkompetitie is herbegonnen. De Eu
ropese volleybalkampioenschappen staan voor de 
deur en binnen ons basketbalwereldje blijven de span
ningen permanent aanwezig. 

IGENLIJK verstaan de bas-
ketbalklubs en hun over
koepelende (?) bond won-

denwel de kunst om voortdurend in 
de belangstelling te blijven. Dat ze 
de aandacht altijd in negatieve zin 
opeisen heeft ze nooit gestoord. 

Roemloos 
Wat in de voorbije weken weer 

allemaal werd opgevoerd was niet 
meer mooi om zien. In de Chal
lenge Round in Charleroi ging de 
nationale ploeg roemloos naar 
,,af". Roemloos maar eervol. Want 
in de sport van plank (of bord) en 
ring kan men het een met het an
der kombineren. Roemloos omdat 
er van bescheiden tegenstanders 
werd verloren Eervol omdat het 
traditiegetrouw een noodploeg 
was die de nationale eer moest 
verdedigen Want de clubs en hun 
bond liggen voortdurend over
hoop Ze slagen er nooit in gelij
klopende standpunten te verdedi
gen ondanks de belangen van de 
ene ook die van de andere zouden 
moeten zijn Maar de spanningen 
tussen de amateuristische bond-
leiding en de al even amateuristi
sche (en kortzichtige) maar met 
geld zwaaiende sponsors — van 
echt klubleidingen is immers nog 
amper sprake — schijnen wel ein
deloos en per definitie onoplos

baar. Simpel boerenverstand zegt 
dat het puur een kwestie is van so
lidariteit en goede wil. Beiden ont
breken en worden weggeschroeid 
door machtshonger. Iedereen 
weet dat maar niemand durft het 
onverbloemd zeggen. De grote 
dupe blijft de basketbalsport in het 

algemeen. Een nationale ploeg 
zonder de beste speler(s). 

Ver gekomen 
Het BOIK dat dreigt met de in

trekking van steungelden. Een ein
deloze reeks tegengestelde ver
klaringen. En verder maar eisen 
dat men het basketbal positief blijft 
benaderen. Het is ver gekomen en 
andere bonden moeten maar eens 
goed nadenken hoe het zover is 
kunnen komen. Misschien leren 
ze dan dat het doodsgevaarlijk is 
wanneer sponsors en klubs zich 
met elkaar identificeren — hoe 
,,onvermijdelijk" deze evolutie ook 
wordt voorgesteld -— en de natio-

In ons basl<etbal rolt de bal vierkant.. 

nale (en niet gesplitste) bondsli-
ding kreupel loopt onder een ge
brek aan ideeën en gezag. Een 
triestige toestand binnen een 
sporttak die misschien kortelings 

als eerste zaalsport zal worden 
voorbijgestokn door het meer dy
namische volleybal. Al moet ook 
binnen dat wereldje nog heel veel 
worden bewezen... 

Wij hebben nog niet alles gezien... 

LendI is de stericste 
Vorige week bewees Ivan LendI op Flushing Mea

dow nogmaals dat hij en niemand anders de ware we
reldkampioen tennis is. De finale tussen de gewezen 
Tsjechoslowaak en de Zweed Wilander kondigde zich 
nochtans alles behalve spektakulair aan. We bereid
den ons voor op lange rally's, op risikoloos spel, op 
een slijtageslag. 

D E voorziene slijtageslag 
kwam er inderdaad uit 
maar de slagwisselingen 

waren onverhoopt aantrekkelijk en 
de beide finalisten legden zoveel 
inzet en (onvermoed) tempera
ment in hun spel dat we bijna van 

een historische wedstrijd dienden 
te spreken. 

Ambitie 
Wilander kwam dicht bij de zege 

maar LendI won uiteindelijk toch 
voor de derde maal na elkaar de 
open Amerikaanse kampioen
schappen HIJ is, daar bestaat 
geen twijfel over, de grootste van 
zijn generatie. LendI is een sterke 
atleet, ambitieus en gedreven. Op 
Wimbledon na won hij alles wat 
kan gewonnen worden. Of hij ooit 
op het groene snelle gras van de 
All England club triomfen zal vie
ren, weet voorlopig niemand. Borg 

was destijds de kannibaal van de 
tennissport maar hij won nooit de 
Amerikaanse kampioenschappen. 
Altijd liep er wat mis. Uiteindelijk 
beloofde de Zweed dat hij in New 
York niet kon en niet mocht win
nen. Wordt LendI in Wimbledon 
jaarlijks door dezelfde gevoelens, 
die ergens aan bijgeloof grenzen, 
overspoeld? 

In de marge van dit alles is in de 
voorbije maanden gebleken dat de 
stagnerende tennissport — de 
oververzadiging heeft immers fa
taal toegeslagen — drijft op de 
Grand Slam tornooien. Roland 
Garros, Wimbledon, Flushin Mea
dow en Melbourne' dat telt. De 
rest is overschot Dat zijn de Tour
criteriums van de wielrennerij. Het 
ECC incluis. 

Antennevulling 
Sportief stelt Antwerpen met zo

veel voor. Het is meer een social 
event. Maar onweerswolken drij
ven boven de Belgische ten-
nistempels Volgend jaar moeten 

Antwerpen en Brussel (de Belgian 
Open) binnen dezelfde vier weken 
organiseren. Omdat het circuit 
bomvol steekt. Het kan dus moei
lijker worden om sponsors te vin
den. ,,Kan" zeggen we, want nie
mand zal beweren dat de televisie 
selektieve journalistieke normen 
zal aanwenden bij het benaderen 
van de tornooien. 

De BRT doet momenteel spor
tief nog uitsluitend aan antenne
vulling. Van enige selektie is geen 
sprake meer. De journalistieke in
flatie kwam al een paar jaar gele
den op gang — bij het wisselen 
van het hoofdredakteurschap — 
en gaat onverstoord verder. Een 
beschamende evolutie voor een 
televisiestation dat zichzelf een ho
gere roeping aanmeet dan de 
oprukkende kommerciële zenders 

En wees ervan overtuigd; we 
hebben nog niet alles gezien. Ant
werpen en Brussel wel. En een 
week lang zelfs. Maar Flushing 
Meadow met. 

Journalistiek noemen ze dat. 
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M VU-paitljbesluur deelt mee... 

21 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 21 
september j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededeling verspreid ten behoeve van de pers... 

Raketten 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

verheugt zich over het beginselak
koord tussen Washington en Moskou 
betreffende de afbouw van de middel-
lange-afstandsraketten. Het Partijbe
stuur noemt dit een beloftevolle eerste 
stap in de goede richting. 

De Volksunie is de mening toege
daan dat, nu deze eerste opening tot 
stand kwam, België het voortouw 
moet nemen om de ontmanteling 
waar te nemen en om verdere stap
pen in de ontwapening te bevorderen. 
De verwijdering van de 16 in Forennes 
geplaatste kernraketten dient ten 
spoedigst te gebeuren. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
herinnert aan zijn vroegere houding 
terzake en stelt vast, dat de kosten 
zowel voor de plaatsing als binnenkort 
voor de verwijdering van de kruisra
ketten hadden kunnen voorkomen 
worden door een konsekwenter Belgi
sche houding. In plaats van zich als 
bruikbare harlekijn te laten gebruiken 
moet de Belgische regering nu zelf 
bewijzen dat een klein land terzake 
groot kan zijn. 

Mijnenvegers 
Tijdens het debat in de Kamerkom

missie over het uitzenden van mijnen

vegers naar de Perzische Golf is het 
Partijbestuur van de Volksunie opge
vallen hoe lankmoedig de franstalige 
partijen, tot en met de oppositiepartij
en, terzake hebben gereageerd. 

Dit bevestigt eens te meer dat de 
vaststelling dat de Vlaamse gevoelig
heden op het vlak van het buitenlands 
beleid totaal anders liggen dan de 
franstalige. In het verleden kwam dit 
reeds tot uiting Inzake de plaatsing 
der kruisraketten, het Zaïre-beleid, de 
Ontwikkelingssamenwerking. De re
cente houding van de franstalige par
tijen inzake de wapenhandel en -
smokkel en inzake het uitsturen van 
de mijnenvegers wijzen, zo meent het 
VU-partijbestuur, op de impakt van de 
wapen-industrie in franstallg België. 

VU op radio 
Vandaag, donderdag, om 

18U.45 op BRT-1 een politieke 
tribune van de VU met alge
meen voorzitter Jaak Gabriels, 
over de politiek geladen dos
siers van het ogenblik. 

Niet vergeten: vanavond om 
kwart voor 19u. op BRT-1. 

Bovendien dient de regering zich 
terdege bewust te zijn van de gevaren 
die met deze operatie gepaard gaan; 
in de waanzinnige oorlog tussen fun
damentalisten en fanaten wordt im
mers niet gekeken naar mensenle
vens. De kans dat hierbij ook Belgi
sche militairen gedood worden is niet 
uitgesloten. De Volksunie hoopt dat 
dit niet het geval zal zijn, maar wijst de 
regering nogmaals op haar grote ver
antwoordelijkheid. 

Voeren 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

noteert de recente verklaringen van
wege CVP en CVP-fraktles en vanwe
ge eerste-minister Martens over het 
dossier Voeren. Het kijkt benieuwd uit 
naar de juiste konsekwenties van 
deze stoere verklaringen. 

Het Partijbestuur waarschuwt er 
voor, dat nieuwe nepoplossingen au
tomatisch zullen leiden naar nieuwe 
moeilijkheden. De Volksunie blijft van 
mening dat Inzake Voeren er geen 
zgn. nieuw initiatief nodig Is, maar dat 
de arresten en adviezen van de Raad 
van State eenvoudigweg moeten uit
gevoerd worden naar de geest en de 
letter. Dat Is het enige wat voor het 
aanvatten van de parlementaire werk
zaamheden kan tjesllst worden. En 
dat houdt in dat Happart ook als 
waarnemend burgemeester meteen 
weg moet en bij onwil er direkt een 
regeringskommissaris dient te wor
den gestuurd. 

Een multimediaal projekt 

„Mijn stem 
in de gemeente" 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezin
gen in 1988 heeft de BRT-lnstrul<tieve omroep, een 
multimediaal projekt opgezet onder de noemer ,,Mijn 
stem in de Gemeente". 

IN zeven tv-programma's en 
zeven radioprogramma's van 
een half uur, en aan de hand 

van een handboek, videocasset
tes, teletekstinformatie en vor-
mingsaktiviteiten wordt een ant
woord gegeven op allerlei vragen. 

Praktisch 

Wat is het verschil tussen de 
gemeenteraad en het schepen-
kollege, waarom is in de ene ge
meente meer inspraak mogelijk 
dan in de andere, wat gebeurt er 
konkreet met ideeën die in de 
ideeënbus terechtkomen, hoe 
werkt het OCMW en nog veel 
meer... 

Heel het projekt is gericht op de 
praktijk. Het biedt konkrete moge
lijkheden voor mensen die be

kommerd zijn om het beter be
trekken van de burger bij de ge
meentelijke besluitvorming. 

Het projekt kwam tot stand met 
de medewerking van de Vereni
ging van Belgische Steden en 
Gemeenten, de Koning Boude-
wijnstichting, het Vlaams Cen
trum voor Volksontwikkeling en 
het projekt De Wakkere Burger. 

Nuttige info 
Het uitgebreide handboek (91 

biz.) bevat een veelvoud aan nut
tige informatie, zowel bruikbaar 
voor het (aanstaande) gemeente
raadslid/schepen/burgemeester, 
alsmede voor de personen en 
groepen die ijveren voor een 
meer verfijnde vorm van (ge
meentelijke) demokratie. 

De eerste onderdelen handelen 
over de werking van de gemeen
teraden, schepenkolleges, hun 
respektieve bevoegdheden, enz. 
Nadien wordt er konkreet inge
gaan op voorbeelden en mogelij
ke modellen van een aktief infor
matie- en inspraakbeleid. 

Herhaling 
Het volgen van dit multimediaal 

projekt zowel op radio als TV is 
een aanrader voor alle politieke 
verantwoordelijken. 

De eerste TV-uitzending werd 
op dinsdag 22 september uitge
zonden en wordt op zaterdag her
haald. De volgende uitzendingen 
worden om de 14 dagen uitgezon
den en in het voorjaar van '88 
wordt de reeks herhaald. 

Voor alle verdere informatie 
kan men terecht bi j : ,,Mijn stem in 
de gemeente", BRT, kamer 4N 
15, Jan Van Broeckhoven, A. 
Reyerslaan 52 te 1040 Brussel 
(tel. 02.737.31.17). 

Het handboek Is te verkrijgen 
door storting van 430 fr. op reke
ning 000-0074040-29 van de BRT 
met vermelding van ,,Mijn stem in 
de gemeente". 

n 20-jarige jonge dame, opleiding tot 
hostess — onthaal — receptie — 
administratie. Kennis van Ned., 
Frans, Duits en Engels; praktische 
kennis van daktylo, zoekt een passen
de betrekking In Gent-Eekio en om

streken. Voor nadere inlichtingen zich 
wenden O. Van Ooteghem, senator. 
Arm. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel. 091/30.72.87. 

U 33-jarige dame — diploma ,,Kli
nisch laborante" met goede kennis 
van Ned., Frans, Engels een zeer 
goede kennis van Duits. Zoekt een 
betrekking. Ze is geïnteresseerd in 
diverse jobs, niet noodzakelijk In funk-
tie van haar diploma. Voor inlichtin

gen zich wenden- O Van Ooteghem, 
Senator, A. Lonquestraat 3&, 9219 
Gentbrugge. Tel. 091/30.72.87. 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

OE Vl-VISIE OP... 

WERKLOOSHEID: 
ONVERMIJDELIJK OF NUnELDOS 
200 biz cijfers leiten ideeën en voorstfillen 
Een uitgave van de VU-studiödienst verkrijgbaar door storting 
van 300 fr, op rek nr 435-0259801-18 van VNS, Barnkadenplem 
12 JOOD Brussel met vermelding .Studiewerk ' 

WACHTEBEKE 
4 oktober 1987 

Zoals U wellicht weet richt VUJO op zondag 4 oktober een nationale 
jongerendag in. 

Ik ben van oordeel dat dit een unieke gelegenheid is om nieuwe 
jongeren aan te spreken en om anderen te (her)motiveren. U weet dat 
de partijleiding met alle kracht wil werken aan de mobilisatie van een 
nieuwe jonge generatie van Nationalisten. De Jonge Nationalisten 
zullen niet vanzelf komen, maar alleen als ze door U worden aange
sproken. 

Mag ik dan ook op jullie steun en medewerking rekenen om deze 
VUJO-JONGERENDAG tot een groot sukses te laten uitgroeien ? 

Paul Van Grembergen, 

Algemeen sekretarls 
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In het zotte en het vroede... 

Ternat viert 25 jaar VU 
De plaatsel i jke Volksunie afdeling Ternat bestaat een kwarteeuw 

en om dit aan de bevolking van Groot-Ternat op een plezierige 
manier kenbaar te maken deed zij een optocht langs de herbergen 
van Lombeek, Ternat en Wambeek. 

De VU-afdelmg heeft de bedoeling 
de 25e verjaardag op twee manieren 
te vieren 

Uitbundig 
Het ernstige gedeelte staat op de 

agenda voor 31 januari 1988 Dan 
wordt in het ontmoetingscentrum „De 
Ploter" een akademische zitting ge
houden in aanwezigheid van de natio
nale partijprommenten Het ludieke 
gedeelte wordt dit najaar afgewerkt 
met dne uitbundige kroegentochten 

De muzikanten spelen met alleen 
stapmarchen, maar ook Vlaamse lie
deren die kunnen meegezongen wor
den 

In de drie deelgemeenten was de 
zon telkens van de partij en met vlag
gen en fanfare op kop trokken het 
ganse VU-bestuur en sympathieke 
partijleden door de Ternatse straten 

Gelukwensen 
Verschillende handelaars en zelfs 

burgemeester Gerard Platteau heeft 

met nagelaten een rondje te offeren 
aan muzikanten en jubilarissen om 
zodoende hun gelukwensen te betui
gen aan het plaatselijk VU-bestuur 

Gans groot Ternat weet dus nu heel 
goed dat de Volksunie dit jaar feest 
viert 

De Vlaamse Leeuw werd tot slot 
plechtig gezongen 

De meest gezongen liedjes 
De Purperen Hei, Artevelde, Tinne-

ke van Heule, Mijn Vlaanderen heb ik 
hartelijk hef, Dan mocht de beiaard 
spelen 

Stnjdliederen 
Schoon klaart de dag. De Blauw-

voet, Vlaanderen bovenal en De 
Vlaamse Leeuw 

Op het marktplein van Ternat gaf fanfare ,,Verbroedenng" een serenade ten beste Naast de afdelingsbe-
stuursleden schepen Laurent de Bakcer en provincieraadslid Staf Kiesekoms 

Preud'homme te Kampenhout 
Op 3 oktober a s viert, Ons Tehuis 

Brabant" (0TB) dagcentrum voor vol
wassen-mentaal-gehandicapten, ge
vestigd in Kampenhout haar eerste 
lustrum 

Ter dier gelegenheid wordt als pre
miere in Brabant de herwerke versie 
van de Vlaamse operette Op de 
Purpere Hei" van Armand Preu
d'homme en Eug De Ridder gebracht 
en dit in de sporthal Zeypestraat te 
Kampenhout op zaterdag 3 oktober 
om 19u 30 stipt 

Aan dit programma werken mee 
het sympfonisch orkest Die Cierlyc-
ke" — het gezelschap ..Lyra-toneel" 
Het geheel met ongeveer 60 uitvoer
ders met o a Ene Raes, Francis Gunt-
ler, Mm De Roover en als dingent 

Leon Cuyck De presentatie wordt 
verzorgd door Annemarie Coebergh, 
omroepster bij de BRT 

Armand Preud'homme is sinds 27 
oktober 1973 Ereburger" van de ge
meente Kampenhout Als hulde aan 
deze volksgeliefde komponist wordt 
deze operette gebracht als benefiet
avond ten voordele van Ons Tehuis 
Brabant 

Kaarten (250 fr) zijn te bekomen op 
het sekretanaat van het gemeente
huis te Kampenhout gedurende de 
diensturen van 9 tot 12 u en van 
13u 30 tot 16u 30 of telefonisch 016/ 
65 60 99 Ook bij ,,Ons Tehuis Bra
bant", Perksesteenweg 128 te 3090 
Kampenhout tel 016/65 72 90 en 
aan de kassa (300 fr) 

„Thuis In de VU" 

Ook in Halle-Vilvoorde 
,,Thuis in de Volksunie" is een 

vierdelig vormingsprojekt dat de 
Volksunie samen met de Vereniging 
van Vlaamse Mandatarissen (WM) 
en het vormmscentrum L Dosfel orga-
nizeert voor alle jonge en ook minder 
jonge (kader)leden 

Sedert het prille begin van de Volks
unie nu toch al 33 jaar terug zijn heel 
wat Vlamingen de partij komen ver
sterken De ruim 1 000 mandataris
sen vormen een macht samen met 
nog veel meer bestuursleden 

Velen onder hen zijn zelfs jonger 
dan de partij zelf, terwijl de ouderen er 
met allemaal van in het begin bij 
waren en er dus ook niet alles van 
weten 

Toch zouden alle kaderleden en 
mandatarissen de Volksunie beter 
moeten leren kennen om het pro
gramma ook beter te kunnen uitdra
gen 

Daarom loopt nu over het hele 
Vlaamse land het vormingsprojekt 
,,Thuis in de Volksunie" En dus ook 

m uw arrondissement Halle-Vilvoorde 
Voor kandidaat-)mandatanssen is 

dit eigenlijk een verplichting en be
stuursleden die het echt goed willen 
doen moeten ook zeker deelnemen 

Het projekt bestaat uit 4 dagdelen 
van telkens 3 uur zaterdagmorgen 
van 9u 30 tot 13u 300 (met een pauze 
tussendoor ) Opdat iedereen zou 
kunnen aanwezig zijn wordt de vor-
minssiklus zelfs tweemaal gehouden 
zodat wie een zaterdagvoormiddag 
eens afwezig is nog een kans heeft 

Reeks 1 zaterdagen 3, 17 en 31 
oktober en 14 november 1987 m het 
kultureel centrum „Westrand" te Dil-
beek 

Reeks 2 zaterdagen 10 en 24 okto
ber en 7 en 21 november in het 
kultureel centrum , Vilok" te Vilvoor
de 

De kostprijs voor de volledige siklus 
bedraagt 400 fr (100 fr per dagdeel) 

Kontakt opnemen met het arr se
kretanaat 

REPETITIES 
K.U. LEUVEN 
DR. J. VAES 

EN MEDEWERKERS 
Individ repetities met 

studiemethodische sessies 
alle faculteiten 

Hoogste slagingskansen 
gegarandeerd 
cijfers ter inzage' 

Inlicht en mschnjv 
Jan Stasstraat 6 3000 LEUVEN 
016/20 64 56 (15 19 uur) 
016/20 20 14 (weekend) 

VU-Dworp bezorgd 
om (on-)veiligheid 

De Volksunie van Dworp, bezorgd 
voor de veiligheid van de weggebrui
kers, stelt met verbazing en verbijste
ring vast, dat bij de aanvang van het 
nieuwe schooljaar blijkbaar nog mets 
werd gedaan om de veiligheid van de 
aartsgevaarlijke Alsembergse stwg te 
verhogen 

Na meerdere artikels en bijdragen 
in het eigen afdelingsblad richt de 
Dworpse VU afdeling zich nu tot de 
respektievelijke overheden, waarbij zij 
met aandrang vraagt 

— aan de Provinciale overheid spoed 
te zetten achter de plannen voor het 
herinrichten van de Alsembergse 
stwg en beveiligen van fietspad en 
kruispunten 
— aan het Gemeentebestuur van 
Beersel al het mogelijke te doen om 
het snel rijden in te dijken Hiertoe 
dient de politie naar behoen te worden 
uitgerust 

Provinciale en gemeentemandata
rissen van de partij zullen in het bezit 
worden gesteld van dit standpunt, om 
door hun tussenkomsten de nodige 
maatregelen te bespoedigen Een af
schrift van deze motie wordt ook aan 
de pers bezorgd 

BRABANT 
SEPTEMBER 

24 AARSCHOT: Reis naar Frans-
Vlaanderen Vertrek om 7u 30 aan het 
Begijnhof Gelieve nu reeds in te 
schrijven Inschrijvingsprijs zal later 
meegedeeld worden Org VVVG Aar
schot 
25 LEUVEN- Arrondissementele 
Raad m zaal De Kring Jozef Pierre
straat te Kessel-Lo om 20u Op agen
da o m Belastingshervorming door 
Hugo Schlltz 
25 HALLE-VILVOORDE: Arrondis-
sementsraad in aanwezigheid van 
Paul Van Grembergen om 20u m zaal 
Collegium, Brusselstraat, Groot-Bij-
gaarden 
26 ITTERBEEK: Vienng van20jaar 
VU-afdelmgswerkmg en van de pio
niers van het eerste uur, te 20u in de 
Parochiezaal van St Anna-Pede (met 
koud buffet) 
26 ANDERLECHT: Mosselkerming 
in zaal Credo, [Minoofsestwg 371 
1080 Brussel van 12 tot 21 u Ook op 
27/9 van 12 tot 16u Org VU-Ander-
lecht 
26 KESSEL-LO: Kursus ,,Thuis in 
de Volksunie" (deel 4 De basispijlers 
van het VU-ideeengoed), zaal ,,De 
Kring", J Pierrestraat 74 van 9u 30 
tot 13u Org VU-arr Leuven i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
27 LEUVEN: Paddenstoelenwande
ling Meerdaalwoud Verzamelen om 
14u aan het station van Leuven 
Wandeling o I v gids van de vnenden 
van Heverleebos en Meerdaalwoud 
Einde rond 17u Org Dosfelkring-
Leuven 
29 DWORP: Algemene ledenverga
dering in zaal Gildenhuis (Dworp cen
trum) om 20u 30 voor bespreking 

De Volksunie in Groot-Beersel" 

OKTOBER 

3 DILBEEK: Kursus Thuis in de 
Volksunie" (deel 1 Nationalisme de 
brandstof) Cultureel Centrum West
rand, Kamerijklaan van 9u 30tot 13u 
Org VU-arr Brussel i s m Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 

3 HERENT: Brusseldag met o m V 
Anciaux en W Kuijpers Samenkomst 
Barrikadenplein Brussel om 9u 30 
Voormiddag bezoek parlement Na
middag bezoek Bijstandswijk en Ma-
rollen 's Avonds eventueel kroegen-
tocht Inl bij B Debaere (016/ 
20 23 94) Org Dosfel-Herent 

3 BRUSSEL: Opendeurdag Arron
dissementeel Sekretanaat Mout-
straat 7, 1000 Brussel ('t Schuurke) 

3 LEUVEN: Bezoek aan het kasteel 
van Arenberg o I V gids Samenkomst 
om 14u 15 aan de Oude Kantien te 
Heverlee (Leuven) Deelnameprijs 50 
fr (onkosten gids) Org Rodenbach-
kring 

3 DWORP: Mossel en Fnetfestijn in 
Zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat van
af 17u30, ook op 4/10 vanaf 11u30, 
Naast mosselen keuze uit steaks, ha-
nnglapjes, tomaat-garnaal enz Org 
VU-Dworp 

10 VILVOORDE: Kursus ,,Thuis in 
de Volksunie" (deel 1 Nationalisme, 
de brandstof), ,,Vilok", Slachthuis
plein 82, van 9u 30 tot 13u Org VU-
arr Halie-Vilvoorde i s m Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 

11 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal 
Nachtegaal aan de St Servaaskerk 
Vanaf 18u Ook op 11 oktober van 12 
tot 16u Org VU-Wemmel 

UITGEVERIJ „ETNIKA" PRESENTEERT 

NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS 
IN EUROPESE KRIJGSDIENST 

1940 - 1945 
door Jan Vinex - Victor Schotanius 

DEEL I 

Inhoud 

Formaat 

Pnjs 

34 Grenadier Division 
„Landstorm Nederland" 
ca 400 bladzijden druk 
geïllustreerd met honderden foto s en kaarten 
Luxe uitgave 
15,8 X 23,5 cm staande 
genaaid gebonden - veldgnjs linnen - voorzien van 
stofwikkel 
Officiële prijs Bfr 850, Hfl 48, DM 44, franko thuis 
Bij voorintekening tot 31 december 1987 

Bfr 675, Hfl 38, DM 35, franko thuis 
BEPERKTE OPLAGE! Levering begin 1988 

Verdere delen in voorbereiding 

DEEL II - Freiwilhgen „LEGIOEN NEDERLAND" 
- Freiwilligen Panzergrenadier „BRIGADE NEDER
LAND" 
- 23 Panzergrenadier „DIVISION NEDERLAND" 

DEEL III 5 Panzer „DIVISION WIKING" 
met andere formaties waarin vele Nederlanders dienden 
als „KRIEGSMARINE", „HEER", „LUFTWAFFE", 
„NSKK" (aan en afvoertroepen), „NAD" (Oost kontingent 
Ned Arb Dienst) en „DRK" (Rode Kruis verplegend perso 
neeU 

Nota Gebruikmakend van officiële archieven worden uitsluitend 
militaire aspekten van deze formaties belicht 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK! 

Administratie en beheer Bert de Prijcker, Rob Verbelenstraat 6 -
2670 Puurs B tel 03/889 09 48 of 014/22 17 09 
Bankrekening in België Nr 930 0020636 39, postrekening Nr 000 
0430363 71 voor ETNIKA vzw. ANTWERPEN. 
Al deze boeken zijn in België eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke 
besturen van het St Maartenfonds, de Vriendenkring Sneyssens, de 
afdeling Hertog Jan van Brabant en bi) de boekhandel In Nederland 
en de Bondsrepubliek Duitsland eveneens bij de boekhandel 
Reeds uit voorraad leverbaar 
„WEE DE OVERWONNEN" Bfr 650, Hfl 36, DM 31 
„PENKUN" Oorlogsroman Bfr 750, Hfl 42, DM 36, 
Verzendkosten Bfr 150 Hfl 8 DM 7, 
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VU-arr. Antwerpen: 

Veer moet blijven! 
Op zaterdag 19 september hebben 

enkele tientallen VU-leden omstreeks 
14u 30 aktie gevoerd voor het behoud 
van de veerdienst Hemiksem-Bazel 
Aan de aanlegsteigers werden span
doeken bevestigd met de opschriften 
,,Dit veer blijft'" en „De Volksunie eist 
het behoud van de veerdienst Hemik-
sem-Bazel" De aktievoerders heb
ben een aantal overtochten van het 
veer meegemaakt en versierden de 
veerdienst met leeuwevlaggen en slo
gans Tevens vsrerden pamfletten uit

gedeeld Aan de aktie namen o m de 
volksvertegenvi/oordigers Andre De 
Beul en Nelly Maes deel, terwijl ook 
het Hemiksemse VU-raadslid Van 
Hautte aan de aktie deelnam 

Opvallend was dat grote groepen 
fietsers van het veer Hemiksem-Bazel 
gebruik maakten om op de bosrijke 
Linkeroever een fietstocht te maken 
Een eventuele busregeling georgani
seerd door de Buurtspoorwegen zal 
deze aktieve vorm van rekreatie dus 
helemaal niet kunnen opvangen 

De Volksunie van beide Scheldeoevers blijft in de spits voor het behoud 
van de veren. Akties volgen mekaar op. Wint ook hier de aanhouder? 

(foto Fik) 

Het zijn niet alleen volwassenen die gebruik maken van de veren, ook 
de jeugd rijdt regelmatig op en af... 

Na de aktie nog even tijd voor een kiekje.. 

Kursussen 
te Kieldrecht en Verrebroek 

Na de bijval van vorige jaren starten 
de A. Verbruggenknngen ook nu weer 
met een aantal kursussen waar ieder
een kan aan deelnemen 

Speciaal ter attentie van mensen 
die overdag uit werken gaan worden 
deze kursussen 's avonds gegeven 

1 Mandenvlechten, lesgever G 
Van Nerum. 

2. Breien, door regentes L. Verton
gen 

Start donderdag 8 oktober a s 
3 Naaikursus kinder- en tienerkle-

ding Start begin januari a s 
Al deze kursussen worden steeds 

gegeven op donderdagavond van 20 
tot 22 uur in zaal,,Centrum", Beuken
laan te Kieldrecht 

Voor verdere Informatie en voor 
inschrijvingen: G Van Nerum, Mero-
destraat 20a, Kieldrecht (773.53.39) 

Vl^i 23 

NATUUR EN WATER 

WAARDEVOL! 

VOLKSUNIE 
ARR. TURNHOUT 
Zondag 11 oktober 

boottocht Turnhout-Mol 

Op zondag 11 oktober a s. heeft te Mol een VU-aktiedag plaats rond ,,Nater 
en water" De dag kreeg de titel mee,,Natuur en Water zeer waardevol i " Hier 
het boeiende programma 

9-12 u. 30 boottocht. Vertrek aan de Turnhoutse ,,Oude Kaai", Stop- en 
opstapplaatsen te Arendonk (kanaalkom ,,Voorheide") en te Retie (ophaalbrug 
Postelsesteenweg), aankomst ter hoogte van domein „de Maat" te Moi-Postel. 

13 u • Perskonferentie, verzorgd door het arrondissementeel bestuur 

13-14 u . Rijkgedekte Kempense koffietafel (vóónnschrijving noodzakelijk). 

14-16 u ' Namiddaganimatie en vorming. Natuurwandeling in het lokale 
natuurgebied o I v een natuurgids Voordracht door lic J Verboven over het 
tema ,,De mens en het water". Toelichting bij de VU-aktie,.Water is waardevol" 
door senator Paul Van Grembergen, alg partijsekretaris Groet namens het 
partijbestuur door kamerlid Johan Sauwens. 

16 u.: gezellig samenzijn bij pot en pint. 

17 u. Inscheping voor de terugtocht per boot. Aankomst te Turnhout 
voorzien omstreeks 21 u. Aan boord is er gelegenheid tot deelneming aan een 
avondbarbecue (vóórinschrijving vereist). 

Voor Inlichtingen en inschrijvingen kan men zich wenden tot de afde
lingsbestuursleden. 

SEPTEMBER 
26 GEEL: Kursus ,,Propaganda-
technieken" (deel 1) in ,,Het Molen
hof" Wilderse dijk 3 an 15 tot 18u 30 
Org VUJO-arr Turnhout i s m Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
26 KONTICH: VU neemt deel met 
een rommelkraam aan de jaarlijkse 
braderij Afspraak 14u filechelse 
steenweg VU jogt mee'Verzameling 
14u Stand Mechelse stwg Inl E 
Brentjens 03/457 72 40 
26 PUURS: Tweede gnil-festijn in 
het Fort van Liezele te Liezele Aan
vang 17u Prijs 250 fr Org VU-
Puurs 
26 BOECHOUT-VREMDE: Leeu
wenbal m Gildehuiste Boechout Aan
vang 20u 30 InkopilOOfr Platenrui-
ter Paul Dirks Org VU-Boechout-
Vremde 
27 SCHILDE: Openbaar dienstbe
toon door provincieraadslid Bart Van-
dermoere in Cafe De Schilde, van 11 
tot 12u 
27 WIJNEGEM: Gezellig samenzijn 
in het Kultureel Centrum, Turnhoutse-
baan 199, om 20u In een gezellige 
sfeer, een lekker stuk vlaai, optreden 
van het duo Elly en Pat Inkom grati-
s Org VU-Wijnegem 
27 KONTICH Smijtstand door de 
VU op de Kontichse braderij Vanaf 
14u Op de Mechelse Stwg 

OKTOBER 

3 KAPELLEN: Kursus ,,Propagan-
datechnieken" (deel 2. Maak er werk 
van). Plaatselijke Openbare Biblio-
teek, Hoevensebaan 12, van 9u 30 tot 
12u 30 Org VU-arr Antwerpen i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
3 LINT: Kursus ,,Propagandatech-
nieken" (deel 2 Maak er werk van). 
Gemeentelijk Ontmoetingscentrum 
,,De Witte Merel", Liersesteenweg 
25, van 14u tot 17u30 Org VU-arr 
Antwerpen i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
3 BONHEIDEN: Sparrennacht in 
zaal Volkslust vanaf 20u Gratis vat 
om 23u Inkom 100 fr Dansorkest 
Paul & Salva Venia Org Vlaamse 
Vrienden en VU-Bonheiden-Rijme-
nam 
6 ANTWERPEN: Kursus ,,Propa-
gandatechnieken" (deel 2 Maak er 
werk van), VU-sekretariaat, Jozef 
Liesstraat 2, om 20u Org VU-arr 
Antwerpen i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
10 NIJLEN: Kursus ,,Propaganda-
technieken" (deel 1 en 2), Zaal Kem-
penland. Org VU-arr Mechelen i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
10 GEEL: Café Chantant met,,Zak
doek", in zaal ,,De Hoef", Geel-Win-
kelomheide Aanvang 20u 30 In
kom 120fr W K 100 fr (sekretanaat 
Kult Raad Geel, lokaal Molenhof, Wil-
dersedijk 3 en bij bestuursleden) 
Org Vlaamse Vrienden Geel 

D 50-jarige gehuwde man — diplo
ma A6/A1 boekhouding, sekretanaat 
met jarenlange ervanng, zoekt een 
passende betrekking Talenkennis 
Nederlands, Frans, Engels en Duits 
Beschikt over eigen wagen Voor na
dere inlichtingen: O Van Ooteghem 
— Senator, Arm Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel. 091/30.72 87 

n 34-jarige dame — diploma Hoger 
middelbaar onderwfljs — kennis van 
Ned - Fr - Eng - Italiaans, met noties 
van D — zoekt een betrekking als 
bediende, bij voorkeur omstreken van 
Gent of Aalst 

D 17/18-jarige jonge dame met diplo
ma van Snit en Naad zoekt een be
trekking als stikster-naaister 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den Senator O Van Ooteghem, Arm 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge 
Tel 091/30 72 87 

n 18-jange jonge dame — rnet oplei
ding in de voedingssektor — zoekt 
een betrekking, bij voorkeur deeltijds 
als verkoopster/l npakster in een 
grootwarenhuis Talenkennis Ned en 
Fr 

Vakantiewoningen in gans Europa 
Dokumentatie gratis op aanvraag 

Vakantiewoningen 
De IVIaerschaIck 

Antwerpsestraat 454 
2650 BOOM 

03/888.44.07 03/888.56.55 
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24 Wit 
Gemeente wil kamp afbreken 

TAK en Hekaio vragen 
klassering „Lokeren" 

Op een perceel grond, gelegen tussen de Bleekmeersstraat en de Oude Bruglaan te Lokeren staat 
een vervallen gebouw. Het laatste restant van het kort na WO II beruchte „kamp van Lokeren". 

Nadat het kamp in november 1947 zijn laatste „bewoner" zag vertrekken, werd het in de loop van de 
daarop volgende jaren stelselmatig afgebroken. Tot enkel nu nog een laatste deerlijk gehavend 
gebouw is overgebleven. 

Het gebouw werd in de beruchte repressieperiode gebruikt als dienstblok voor keuken, geneeskun
dige verzorging en administratie, maar bevatte tevens enkele afzonderingscellen. 

Klassering? 

Tevens wensen TAK en Hekaio dat 
die termijn van 120 dagen zou ge
bruikt worden voor een debat in de 
Vlaamse Raad aangaande dit onder
werp Dit om, zo hopen zij althans, te 
komen tot een definitieve klassering 
van dit gebouw als monument TAK 
en Hekaio zijn er immerrs maar al te 
zeer van overtuigd dat de afbraak van 
het laatste kampgebouw onder de 
mom van uitbreidingsmogelijkheden 
voor het stedelijk kerkhof een excuus 
zijn voor burgemeester en schepenen 
om zo vlug mogelijk van dat vervelen
de kamp en daarbij horende, mogelij
ke amnestiemanifestaties af te gera
ken 

Op 11 november 1986 organiseer
de TAK er een sobere en serene 
amnestiewake, die werd bijgewoond 
door ruim 300 personen, waaronder 
ook vele oud-,,Lokenaars", zoals de 
gewezen bewoners van het kamp 
zichzelf noemen 

Afbouw 

Op de gemeenteraad van 27 juli II 
werd beslist dat nu ook het laatste 
gebouw zal worden afgebroken,, om
dat met de tijd het stedelijke kerkhof 
uitbreidingsmogelijkheden nodig 
heeft" 

Op donderdag 11 september 11 
werd ook de aanbesteding voor de 
afbraakwerken toegekend Het Taal-
Aktie-Komitee en Hekaio (Hechtenis-
kamp, Lokeren), een vereniging die 
sedert jaren het archief van het kamp 
op een zorgvuldige en degelijke ma
nier bijhoudt en tseheert, verzetten 
zich tegen deze beslissing van het 
stadsbestuur Zij tekenden protest 
aan bij gemeenschapsminister van 
Kuituur Patrick Dewael 

In deze brief vragen TAK en Hekaio 
het behoud van die laatste kampres-
tant TAK en Hekaio stellen dat minis
ter Dewael op basis van de wet ter 
bescherming van landschappen 
stads- en dorpszichten en monumen
ten een spoedprocedure kan in gang 
zetten waardoor de stad Lokeren ver
hinderd wordt over te gaan tot de 
afbraak van dat gebouw Deze spoed
procedure maakt dat binnen een ter
mijn van 120 dagen niet mag geroerd 
worden aan het gebouw in kwestie 

Zo zien de restanten van Hekaio er thans uit Lokeren wil ze weg, TAK en de „Lokenaars" willen er een 
herdenkingsmonument van maken (toto wii) 

400 onderwijzers, 80 geneesheren, enz... 

in „Hekalo" zat Vlaamse kruim 
Het hechteniskamp Lokeren heeft gedurende de bewogen re

pressiejaren van oktober 1944 tot en met november 1947 gediend 
als interneringskamp voor mensen die werden verdacht van en 
veroordeeld voor allerleid hand- en spandiensten met de Duitse 
bezetter. Gedurende die 3 jaren hebben er tussen de 22.000 en 
26.000 personen opgesloten gezeten. Onder deze tallozen heel 
wat bekend en vooraanstaande Vlaamsgezinden. 

Men overdrijft in het geheel met als 
men stelt dat het kruim van de Vlaam
se intelligentia uit die periode in Loke
ren zat opgesloten 

Bij de vleet... 
Op literair gebied de schrijvers Va

lere Depauw en Filip de Pillecijn Op 
muzikaal vlak de komponist Gaston 
Feremans Op wetenschappelijk vlak 
dr Jozef Goossenaerts en dr Remi 

Piryns Wat de beeldende kunst be
treft de gekende Kempische schilder 
Baksteen Op algemeen kultureel 
vlak Jozef Van Overstraeten, voorzit
ter van VTB-VAB Nog andere geken
de , bewoners" van het Lokerse 
kamp Amedee Verbruggen, kassei-
legger van de Vlaamse Beweging en 
dr Gerard De Paep 

Gedurende die beroerde periode 
dat ze te Lokeren verbleven hebben 

tallozen onder hen zich zeker met 
opgesloten in verbittering of gekwet
ste trots Integendeel, ze hebben zich 
daadwerkelijk ingezet om hun lotge
noten op te beuren en zowel op louter 
menselijk als op socio-kultureel vlak 
te verrijken 

Een duidelijk voorbeeld hiervan 
het gekende lied Gebed voor het 
Vaderland ' zag in het hechteniskamp 
te Lokeren het levenslicht tekstschrij
ver was dr Remi Piryns, muziek 
kwam van Gaston Feremans 

De Uitdrukking ,,Kruim van de 
toenmalige Vlaamse mtelligentia" 
wordt zeker met overdreven gebruikt 
als men kan vaststellen dat naast de 
eerder opgesomde rij van Vlaamse 

1989 wordt Daensjaar 

Komitee wil Daens geboortedag herdenl(en 

vooraanstaande en volksverbonden 
intellektuelen er ook nog 400 onder
wijzers en met minder dan 80 genees
heren zaten opgesloen 

Wie wil meewerken of meer wil 
weten over het TAK-Hekalo-projekt 
rond ,,Lokeren" kan kontakt opne
men met Guido Moons, Kassel-
straat 22 te 9078 Zaffelare (091/ 
55.82.46). 

In 1989 IS het honderdvijftig jaar geleden dat priester Adolf 
Daens te Aalst werd geboren. Dit is een gelegenheid om hem op 
een waardige wijze te herdenken. 

Adolf Daens de pionier voor een 
betere samenleving en die daarvoor 
veel heeft geleden dient in eer te 
worden gehouden De jonste jaren 
steeg de aandacht voor zijn uitzonder
lijke figuur en voor zijn medestrijders 

In 1957 werd voor hem op de Werf 
te Aalst een standbeeld opgericht en 
sindsdien wordt ieder jaar in juni een 
Daensdag gehouden 

Zijn honderdvijftigste verjaardag 
dient op een passende wijze door heel 
Aalst te worden gevierd 

Feesthulde 
Daarom richt het Priester Daens-

fonds een oproep tot de gehele bevol 
king en tot alle kulturele en sociale 
verenigingen van de stad om aan de 
feesthulde in 1989 mede te werken 

Het richt zich tot iedereen, van 
welke strekking hij ook mag zijn, bui
ten alle partijpolitiek 

Er wordt een eerste bijeenkomst 
gehouden op zaterdag 26 september 
om lOu in de Graaf van Vlaanderen 
Stationsplein 37 te Aalst waar een 
feestkomitee zal worden samenge
steld Het Priester Daensfonds ver
wacht dat tal van verenigingen een 
vertegenwoordiger in het komitee zul
len aanduiden 

Zitdag senator 
0. Van Ooteghem 

Tijdens verbouwingen in Roeland, 
voorlopige zitdag in VU-sekretariaat, 
Bennesteeg 2 te Gent 1ste en 3de 
donderdag van de maand van 20u 30 
tot 21u30 

Eerstvolgende zitdag donderdag 1 
oktober om 20u 30 

OOST-VL. 
SEPTEMBER 

24 EEKLO. Familiekunde door p 
Beirnaert in het Brouwershuis Vla-
mmgstraat om 20u Org Dr Goosse-
naertskring-Eeklo 
25 WICHELEN: Jaarlijks mosselfes
tijn m lokaal De IVlonaan, Bohemen te 
Wichelen vanaf 19u 30 Kaarten te 
bekomen bij de bestuursleden of op 
tel 052/42 43 63 Org VU-Wichelen 
25 DEINZE: Familiefeest met als 
gast Jaak Gabriels om 20u Inschrij
ven (kostprijs 400 fr) bij Arsele Ro-
waert (091/82 68 50) Org VU-Dein-
ze 
26 GENTBRUGGE-LEDEBERG: 
VUJO-Gentbrugge-Ledeberg nodigt 
uit om 14u Volledybaltornooi, 19u 
aperitief 19u30 barbecue (inschrij
ven door storting van 275 fr rek 068-
2056227-48 van VUJO-Gentbrugge-
Ledeberg, p/a Elfjulistr 1, 9000 Gent) 
Om 22u gezellig samenzijn Dit alles 
in Jules Destreelaan 67 
27 DESTELBERGEN-HEUSDEN. 
Tuinfeest Vanaf 14u 30 volksspelen 
Op de parking van Andres NV, Nijver
heidsstraat 20 Inkom gratis Org 
VUJO-Destelbergen Heusden 
28 DENDERMONDE: Kursus ,,Pro-
pagandatechnieken" (deel 2 Maak er 
werk van). Stadhuis, Grote Markt, om 
19u30 Org VU-arr Dendermonde 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

OKTOBER 

3 ERTVELDE. Hobbytentoonstel
ling in Vlaams Huis ,De Veldbloem", 
Hoge Averijestraat 5 Officiële ope
ning om 15u door P Van Grember-
gen Ook op 4/10 van 10 tot 20u 
Inkom gratis 
3 HAMME: Jaarlijks bas m zaal 
,,Vlaamse Schouwburg' , Peper
straat Deuren 20u 30 Eerste dans 
21u30 Inkom 120 fr , vvk 100 fr 
Org VU-Groot-Hamme 
3 BRAKEL: Leeuwenbal inzaai Ce
res, Neerstraat vanaf 20u Met toege
zegde aanwezigheid van voorzitter J 
Gabriels Inkom 100 fr , wk 80 fr 
Org VU-Brakel 
9 ERTVELDE: Tentoonstelling 
Emiel Van Zele ,,Maner' in Vlaams 
Huis De Veldbloem, Hoge Averijstraat 
5 te Ertvelde Deze tentoonstelling 
loopt tot 11 nov en is open op wo-do-
vr vanaf 17u , op zat vanaf 14u en 
zondag lOu Org Vrienden v/h 
Vlaams Huis 

VU-NInove: 
met het oog 
op 

Met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen van 1988 maakt de 
Volksunie Groot-Ninove nu reeds de 
namen van vier kandidaten die op de 
VU-lijst een belangrijke plaats zullen 
bekleden bekend 

Lijsttrekker Willy De Saeger (Den-
derwmdeke) OCMW-raadslid, Alge
meen Penningmeester van de Volks
unie en arrondissementeel voorzitter 

Tweede plaats Urbain Daumerie 
(Meerbeke), gemeenteraadslid van 
Ninove 

Derde Plaats Renaat Raes (Voor
de) 

Lijstduwer Georgette De Kegel 
(Outer), gemeenteraadslid van Nino-

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters • Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openinitsuren: Di.. woe., vrij. v*n 13 tol l»u. 30 
Do., zal. van 10 lol l»u.30 
/ondaK vun 14 lol II u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
Staf Kiesekoms lop slechts 15 km v«n Brussel cenlruml 
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Klacht tegen milieuhinder 
te Herdersem 

In de Aalsterse deelgemeente Herdersem heeft een buurtkomi-
tee klacht neergelegd bij Ovam en Arol, omwi l le van de milieuhin
der, die door de firma Lambrecht wordt veroorzaakt. 

Oorspronkelijk kreeg deze firma, 
die gedeeltelijk in een woonzone en in 
een landelijk agrarisch gebied is gele
gen een vergunning voor de verwer
king van melk en melkpoeder 

Stank! 
Volgens de buurtbewoners worden 

er echter illgaal afvalstoffen verwerkt, 
zoals bedorven eieren, dierlijke vetten 
en visresten Dat alles brengt een 
ondraaglijke stank mee en heel vaak 
roet- en poederneerslag 

„Zijn er kanalen 
In Aalst?" 

Bovenstaande vraag is de titel van 
een nieuwe roman van Herman Brus-
selmans, die in de Standaard Boek
handel te Aalst werd voorgesteld De 
referentie naar Aalst is louter toeval
lig, want het gaat in het boek om een 
ambtenaar die werklozen boven de 50 
jaar moet opbellen om te horen of ze 
nog steeds werkloos zijn Zo belandt 
hij ook bij een vrouw uit Aalst, die bij 
het horen van de stem aan de tele
foon, denkt dat haar man in het kanaal 
IS gereden 

Waarop de man vraagt ,,Zijn er 
kanalen in Aa l s f " en de titel van het 
boek meteen geboren was Bij dezelf
de gelegenheid werd ook de debuu
troman ,,De belijdenissen van J B 
Hemeiryckx" van Frans Denissen 
voorgesteld Deze was tot nu toe voor
al bekend als vertaler, waarvoor hij in 
1984 zelfs de tweejaarlijkse staats
prijs kreeg Zijn boek handelt over een 
teruggetrokken man, die zich afvraagt 
waar hij vandaan komt en waar hij 
heen gaat vw 

Een nieuwe vergunning zou intus
sen aangevraagd zijn voor de verwer
king van afvalprodukten uit Neder
land Het stadbestuur verleende al
vast ongunstig advies maar daar het 
om een hinderlijk bedrijf van eerste 
kategorie gaat, beslist uiteindelijk de 
bestendige deputatie Arol en Ovam 
kwamen al samen met de stadspolitie 
een kijkje nemen ter plaatse en een 
delegatie van het buurtkomitee werd 
ook uitgenodigd naar Gent om er de 
bezwaren toe te lichten Ze rekenen er 
op dat de nieuwe vergunning met 
wordt toegekend en dat het bedrijf bij 
het einde van de lopende vergunning 
verplicht zou worden tot herlokalisatie 
op een industneterrein vw 

Teken- en 
opstelwedstrijd 
rond Geweld 

Door het Vredeshuis Aalst wordt in 
samenwerking met de vereniging van 
Vlaamse leerkrachten, een teken- en 
opstelwedstrijd georganiseerd, met 
als thema „Geweld " De wedstrijd 
staat open voor leerlingen van de 
basisschool, lager sekundair en hoger 
sekundair Voor de tekenwedstrijd 
mogen allerlei technieken toegepast 
worden en is het onderwerp ,,Ge
weld" in al zijn facetten Voor de 
opstelwedstrijd kan gekozen worden 
uit de titels „Geen geweld op het 
veld" of ,,Geen haat op de straat" en 
het mag gaan om een verhaal, een 
verhandeling of een gedicht De in
zendingen moeten ten laatste op 31 
oktober binnen zijn en de prijsuitrei
king gebeurt op 20 november in het 
Vredeshuis vw 

„Eigen taal, 
eigen i(apitaai 

Op zaterdag 26 september heeft te 
Brussel in Ancienne Belgique, An-
spachlaan 114 (nabij Beurs) een tref-
dag Eigen taal eigen kapitaal'' 
plaats 

Programma 
Het programma van deze dag 
Voormiddag 
lOu Inleiding door Jan Olsen 

werkgroep ,,Het Pennoen" 
lOu 15 ,,Kapitaal in Vlaanderen 

oorsprong en bestemming" Referaat 
door Jef Pacolet en Raf Wouters (Ho
ger Instituut voor de Arbeid KU Leu
ven) 

?" 
l l u Diskussie 
11u 15 Koffiepauze 
l l u 30 Een Waals standpunt" 

Referaat door Jacques Yerna sekre-
taris FGTB Luik 

12u 15 Diskussie 
12u30 Groet vanwege ere-geno-

digde f\/laurits Coppieters 
13u Middagpauze 
14u30 Politiek cafe met Chris 

Vandenbroeke (VU), Mieke Vogels 
(Agaiev), Luc Van den Bossche (SP) 
en Luc D'Hoore (CVP) 

16u 30 Besluiten door Walter De-
brock 

Einde voorzien om 17u 30 

26-27 september a.s. 

Herdenking Herman Van den Reeck 
Voor de 28ste maal wordt, zoals 

steeds tijdens het laatste weekeinde 
in september, de herdenking Herman 
Van den Reeck gehouden te Borger
hout en te Antwerpen 

Zaterdag 26 september om 19 uur 
in de Ste Annakerk te Borgerhout (in 
de Goedendagstraat) een gedachte-
nisvienng in herinnenng aan allen die 
hun leven hebben ingezet voor het 
welzijn van onze Vlaamse gemeen
schap Voorganger in deze dienst is 
de e h Joost Boel, ere-abt van de 
Norbertijnenabdij te Tongerio, die ook 

Dringend gevraagd! 
D Uitbater gevraagd voor Vlaam
se herberg in de hoofdstad Kandi
daturen schriftelijk indienen bij re-
daktie ,,WIJ", Barnkadenplein 12 
te 1000 Brussel 

de homilie zal houden Het Schelde-
koor o I v dhr Jan Fossey verleent 
zijn medewerking 

Meer inlichtingen Komitee Herman 
Van den Reeck, R Carelsstraat 13 te 
2200 Borgerhout (03/236 62 26) 

Zondag 27 september van 11 tot 
12u een bezinningsstonde aan het 
eregraf van Herman op ,,Schoonsel-
hof te Antwerpen Samenkomst aan 
de wachthal om lOu 45 Het program
ma omvat een bloemenhulde, een ,,ln 
Memoriam", samenzang en toe
spraak door mej Ledy Broeckx, ver-
bondsleidster van het VNJ De mu
ziekkapel van het VNJ zal ons bege
leiden BIJ eventueel minder goed 
weer wordt de bezinning gehouden in 
de wachthal en brengen wij daarna de 
bloemen naar het graf van Herman 
Men kan deelnemen aan de bloemen
hulde door storting van 200 fr op 
bankrek 407-3051171-25 ten name 
van Komitee Herman Van den Reeck 
te Borgerhout 

M^ 25 

VU-provIncleraadsleden te Aalst 
Naar jaarlijkse gewoonte trok de VU-fraktie var) de Oostvlaamse provincie een dagje uit, om samen met de 

echtgenoten enkele bezienswaardigheden in eigen provincie te bekijken Nu was Aalst aan de beurt, waar 
het belfort, het Oud Hospitaal, de Sint-Martinuskerk en het nog met geopende kultureel centrum werden 
bezocht, onder de leiding van Willy Van Mossevelde Op het stadhuis werden de gasten ontvangen door 
burgemeester De Kerpel en in de namiddag werden ook nog de Faluintjes verkend, waarna het bezoek in 
een gezellige sfeer besloten werd met een koud buffet (vw) 

Arr. Aalst richt informatieavonden in over 

Belastlngshervormlng-
belastlngsverlaglng 
fIktle of werkelijkheid ? 

Sinds 1981 stelt de regering Martens de bestrijding van de 
werkloosheid en de sanering van de overheidsfinanciën als een 
topprioriteit. 

Alle kommunautaire twistappels moeten voor deze — inderdaad 
belangrijke — problematiek wijken. Happart wordt ongemoeid 
gelaten, Brussel zit nog steeds in de koelkast, van de transfers van 
Vlaanderen naar Wallonië mag geen gewag meer worden gemaakt. 
(Nochtans betaalt elk Vlaams gezin jaarlijks 60.000 fr. belastingen 
die vla de nationale rekeningen naar Wallonië worden getransfe
reerd.) 

De gezondmaking van de over
heidsfinanciën en het terugdnngen 
van de werkloosheid waren de centra
le thema's op maar liefst zeven rege-
ringskonklaven 

Aangetast 
Het resultaat van al deze ,,mara-

thonvergadenngen" is inmiddels be
kend na zes jaar CVP-PVV-beleid 
blijkt de overheidsschuld meer dan 
verdubbeld {+ 120%) De jaarlijkse 
interestlast is opgelopen tot 25 % van 
de lopende uitgaven, d w z dat de 
eerste 130 000 fr die elk gezin aan 
belastingen betaalt, uitsluitend dient 
om de interestlasten op de staats
schuld te betalen' De partijen die 
vandaag een belastingsverlaging in 
het vooruitzicht stellen, hebben tij
dens de afgelopen zes jaren de belas
tingen met minstens 10 % verhoogd 
en de netto-inkomens gevoelig aange
tast 

Met de bestrijding van de werkloos
heid werd al evenmin sukses ge
boekt het aantal volledig uitkerings
gerechtigde werUozen evolueerde 
van 391 785 in 1981 naar ruim 
520 000 vandaag De langdurige 
werkloosheid bleef toenemen en vol
gens de recentste cijfers zijn bijna 60 
% van de werklozen reeds meer dan 
twee jaar uitkenngsgerechtigd 

Problematisch blijft de jeugdwerk
loosheid 134 000 jongeren vinden 
geen baan 27 % van de jongeren 
beneden de 25 jaar is langdurig werk
loos en 22 % is één tot twee jaar 

werkloos Dit is maatschappelijk on
aanvaardbaar 

Kritiek 
Op een ogenblik dat de werkloos

heid enorme pieken blijft scoren en de 
toestand van de overheidsfinanciens 

dramatischer is dan ooit, pakt de 
CVP-PVV-regering uit met plannen 
voor een belastingshervorming met 
hieraan gekoppeld een belastingsver
laging 

VEV, ACV, ABW, VBO hebben 
hun kritiek op deze plannen geuit of 
hebben minstens hun twijfels aan de 
haalbaarheid ervan laten kennen De 
vier leden van de ,,Koninklijke Kom
missie tot harmonisering en vereen
voudiging van de fiskaliteit" hebben 
kollektief hun ontslag aangeboden 

De vraag naar de geloofwaardig
heid en meteen ook naar de haalbaar
heid van de betrokken regeringsplan-
nen wordt inderdaad terecht gesteld 

Willy De Saeger, 
arr. voorzitter 

5 informatie-avonden 

Over de 
belastlngshervormlng 

De Volksunie van het arrondissement Aalst richt in verband met 
de belastings- en tewerkstellingsprobiematiek verschillende infor
matievergaderingen in. 

Deze voorlichtingsvergadenngen 
vinden plaats m samenwerking met 
het Vlaams-Nationaal Studiecentrum 
en worden opengesteld voor een 
breed publiek 

Info-ronde 
De Aalsterse VU-senator André 

Geens, tevens direkteur van het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum 
stelde enkele belangrijke dossiers 
over deze thema's smaen ,,Minder 
belastingen door meer werk" en 
, Werkloosheid onvermijdelijk of nut
teloos" Hij IS onze gastspreker op de 
vijf informatieavonden 

WIJ nodigen U dan ook vnendelijk 

uit op éen van de volgende informatie-
vergadenngen 

— Denderleeuw: 9 oktober, Kultu
reel Centrum, A De Brabanterstraat 
Denderleeuw 

— Geraardsbergen: 16 oktober 
Vlaams Huis, Markt, Geraardsbergen 

— Zottegem: 23 oktober, Auditie-
zaal van de gemeenteschool F Bo-
gaertstraat, Zottegem 

— Aalst. 30 oktober zaal „De 
Korenbloem", Nieuwstraat, Aalst 

— Lede. 13 november, Kultureel 
Centrum, Dorp, Lede 

Elke vergadenng begint om 20 uur 
en wordt gevolgd door een debat 
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26 M^ 
2-3 en 4 oktober 

Week-end van 
het Leefmilieu te Gistel 

In het kader van het jaar van het leefmilieu richten de Vlaamse 
Jongeren uit Gistel hun eerste leefmilieu week-end in op 2 3 en 4 
oktober. 

Daarmee willen deze jongeren na
drukkelijk venwijzen op de verant
woordelijkheid die WIJ allen dragen 
voor de zorg van ons leefmilieu 

Ons leefmilieu moet leefbaar blij
ven, nu en in de toekomst, en daar
voor IS zuiver water van het allergroot
ste belang 

In dit kader is er op vrijdag 2 oktober 
in de bovenzaal van cafe Uylenspie-

gel. Stationsstraat 85 te Gistel een 
milieuavond met als thema s „Zuiver 
water, hoeksteen van ons leven i " 
door VU-volksvertegenwoordiger Ju-
lien Desseyn, en ,,Afvaleilanden voor 
onze kust, nooit i " door Wilfned Van-
daele 

De leiding van deze avond rust m 
handen van mevr Vanbranteghem, 

voorzitster van de Gistelse milieu-
raad De inkom is gratis en iedereen is 
welkom 

Fotosafari 
Op zaterdag 3 oktober is er de 

fotosafari Deze aktiviteit richt zich 
hoofdzakelijk tot de jeugdbewegingen 
en de jeugd in het algemeen Voor 
Info wordt afspraak gemaakt in de 
bovenzaal van cafe Uylenspiegel om 
14 uur 

Zondag 4 oktober wordt dit eerste 
milieuweek-end afgesloten met een 
Milieuwandelzoektocht samengesteld 
door Wilfried Ramon Er is vrije start 
tussen 13 en 15 uur aan cafe Uylen
spiegel De deelname in de kosten 
bedraagt 30 fr per persoon De af
stand IS 3 km Er zijn mooie prijzen te 
winnen 

de rouck 
Cartography 

POLITIEKE EN GEOGRAFISCHE WERELDKAART 

Engelse tekst 
Schaal 1/30 000 000 Formaat 132 x68 cm 

B E S T E L B O N : wereldkaart 

Naam 

Adres 

D in papier geplooid 350 BF (+ eo BF verzendmgskoslen) 

D in papier niet geplooid 350 BF (+ eo BF verzendingskosten) 

D geplastificeerd met geplooid 985 BF (+ 250 BF verzendmgskoslen) 

D wandkaart geplastificeerd 5 980 BF + e % BTW (+ 250 BF verzendmgskoslen) 

D wandkaart magnetisch 6 980 BF + e % BTW(+ 250 BF verzendmgskoslen) 

Terug te sturen mei een cheque naar 

WIJ Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

O.C.M.W.-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 Brugge 

VERBOUWINGSWERKEN 
IN HET RUSTHUIS ST.-CLARA 

ST. CLARASTRAAT nr. 12 TE BRUGGE 
Op woensdag 28 oktober 1987 om 10.30 uur zal er m de vergaderzaal 

van het O C M W , Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan 
worden tot het openen van de inschrijvingen voor de Openbare Aanbe 
steding van 

Partij 1: BRANDBEVEILIGINGS-
EN HERCONDITIONERINGSWERKEN. 
Erkenning: Categorie D klasse 5. 
Termijn: 350 werkdagen. 

Het dossier hgt ter inzage 
— Op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken, W T C 
Gebouw, Toren 3, 2de verdieping, E Bohvarlaan 30 te 1000 Brussel 
— Op het bureau van het O C M W , Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— Op het bureau van Architect Enk Van Biervliet (tel 050/33 92 91) St 
Annarei 11 te 8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 11 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 3 569, Fr 
inclusief B T W en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
380 0800844 83 of op de postrekening nr 000 0088908 56 van Architect 
Enk Van Biervliet, St Annarei 11 te 8000 Brugge of tegen kontante 
betaling 

De inschrijvingen, m gesloten omslag, mogen op de Openbare zitting 
voor de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de Heer F BOURDON, Voorzit 
ter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en 
dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het K B 
van 22 4 1977 Op beide omslagen moet vermeld worden ,,Verbouwings 
werken Rusthuis ST CLARA partij l BRANDBEVEILIGINGS en HER 
CONDITIONERINGSWERKEN" 

EHBO-kursus 
te Brugge 

Bijna iedereen is wel al eens getui
ge geweest van een auto-ongeval met 
gewonden Al te veel ontstaat op dat 
ogenblik en m afwachting van de 
komst van een ziekenwagen een pa
niekstemming wat moet er gebeuren, 
mag men de gekwetste optillen, is er 
iets gebroken' 

Ook thuis, op het kantoor of in de 
fabnek kan er iets gebeuren, waarbij 
een elementaire kennis van direkte 
hulpverlening een kwestie van leven 
of dood kan zijn Daarom organiseert 
het Vlaamse Kruis van Brugge ander
maal een EHBO-kursus Naast teone 
wordt ook ruim aandacht besteed aan 
praktijklessen, zoals verbandleer, 
spalken, reanimatie, vervoer van 
slachtoffers, enz 

De lessen grijpen telkens plaats op 
donderdagavond in Rozendal 25-27 te 
Brugge IVIeer inlichtingen zijn te ver
krijgen op het sekreteriaat ter Oude 
Zak 28, 8000 Brugge (tel 050/ 
33 26 28) 

Aanbevolen 

Berichten uit 
arr. Brugge-
Toriiout 
,, Wij-in-Brugge" 
terug!? 

Op het grootbrugse grondgebied 
werd door menig lezer het uitblijven 
van verdere uitgaven van het blad 
,,Wij-in-Brugge" betreurd Het Poli
tiek Kollege, vertegenwoordigend or
gaan van de Brugse VU-afdelingen, 
heeft nu beslist het heruitgave van het 
Brugse Volksunie-blad voor z'n reke
ning te nemen 

Hulp, tips en advertenties ziin uiter
aard welkom bij boorz Jan De Bus-
scher. Witte Leertouwerstr 7, 8000 — 
Brugge, tel 050/33 34 18 

Afschieid maar 
géén vaarwei 

Te Oostkamp-Ruddervoorde is op 
een suksesvol afdelingsfeest afschei-
de genomen van mevrouw Nele Mol-
let-Soenen die wegens verhuizing bui
ten Oostkamp het mandaat van ge
meenteraadslid voor de Oostkampse 
Volksunie moest ter beschikking stel
len 

Afd voorzitter Dirk Van Besien ver
tolkte de waardering en de aanhanke
lijkheid aan de persoon van mevr 
Nele Mollet en betrok in zijn huldeblijk 
ook Ferre Mollet die zijn echtgenote 
en de afd -werking trouw ter zijde 
stond 

Dat dit afscheid geen vaarwel is 
geworden, mocht overigens blijken uit 
het feit dat de echtgenoten Mollet-
Soenen het jongste Oostkampse le-
denfeest door hun persoonlijke inzet 
en animenng biezonder aangenaam 
deden verlopen 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van 
geneesheer—specialist in de dienst Paediatrie 

Vereiste voorwaarden: 

1 De Belgische nationaliteit bezitten 
2 De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3 Voldoen aan de militiewetten 
4 Van onberispelijk gedrag zijn 
5 Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie 
6 Houder zijn van het diploma van doctor in de genees heel en 
verloskunde 
7 Tot de uitoefemng van de geneeskunde in België gemachtigd zijn 
8 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenmng van geneesheer 
specialist in de kmdergeneeskunde met specifieke opleiding en ervaring 
m de neonatologie en de paediatnsche endoscopic 
9 De voor de gesolbciteerde funktie bepaalde voorwaarden vervullen 
(specialisatie ervarmg erkenning als geneesheer speciahst m de neuro 
chirurgie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen erken 
ning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invalidi 
teitsverzekering 
10 De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een jaar 

Inschrijvingsgeld: 

1 000 fr te storten op postrekening nr 000 0099581 59 van het AZ St Jan 
van het OCMW Brugge Ruddershove 10 te Brugge voor 31 oktober 1987 
met vermelding geneesheer specialist paediatrie 

De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden 
uiterlijk op 31 10 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

WEST-VL. 
SEPTEMBER 
25 VIVENKAPELLE: Orgelkoncert 
met Knstiaan van Ingelgem Om 
20u 30 in de kerk Org VVB-Brugge 
25 SINT-ELOOIS-WINKEL: In zaal 
De Knng praatavond met voorzitter 
Jaak Gabriels en Jean-Pierre Pillaert 
Toegang gratis Om 20u Org VU-
Ledegem 
27 SIJSELE: Barbecuefeest in de 
feesttent langsheen de Spermalie-
weg Kaarten bij de bestuursleden 
aan 275 fr Org VU-Damme t v v de 
Vlaamse Kring 
27 DAMME: Barbecue in een ver
warmde tent te Sijsele-Damme, Sper-
malieweg (naast het erf Desmet) 
Deelnameprijs 275 fr Org Vlaamse 
Knng Groot Damme 
28 ROESELARE- Kursus „Thuis in 
de Volksunie" (deel 2 Vlaamse Be
weging en Vlaams-nationalisme) in ,,'t 
Leeuwke", Nieuwstraat 25 om 
19u30 Org VU-arr Roeselare-Tielt 
1 s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

OKTOBER 

2 IZEGEM: Stadhuis Opening Eu-
ropalia-tentoonstelling ,,Bosch in het 
Prado" tot 27/10 Org VSVK 
2 GISTEL: Milieuavond ,,Zuiver wa
ter, hoeksteen van ons leven" door 
Julien Desseyn en , Afvaleilanden 
voor onze kust, nooiti" door Wilfried 
Vandaele Om 20u in de zaal van 
cafe Uilenspiegel, Stationsstraat 85 
Inkom gratis Iedereen welkom Org 
VU-Gistel 
3 GISTEL: Milieufotosafari Af
spraak voor info om 14u in de boven
zaal van cafe Uylenspiegel, Stations
straat 85 Fototoestel meebrengen 
Org VU-Gistel 
4 IZEGEM: Wandeling te Wijnen-
daele Org Wandelklub Vlaams 
HUIS 
4 GISTEL: Milieuwandelzoektocht 
(4 km) Start tussen 13 en 15 uur aan 
cafe Uylenspiegel, Stationsstrat 85 
Prijs 30 fr Mooie prijzen Org VU-
Gistel 
5 BRUGGE: ,,Definanciële benade
ling van Vlaanderen" door prof Ed-
gard Van de Velde Om 20u m ,,De 
Gekroonde Laars", ter Steenstraat 
Org VVB-Brugge 
7 OOSTENDE: Kursus ,,Wegwijs in 
eigen st(r)aat" (deel 1 Het politieke 
spel), Trefcentrum, Aartshertogstraat 
4, om20u Org VUJO-arr Oostende-
Veurne-Diksmuide i s m Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 
9 IZEGEM: Vlaams Huis Achtste 
kaarting, ook op 10/10 Org Kaar-
tersklub Vlaams Huis 

Arr. Brugge 
naar 
vu-Jongerendag 

Vanuit Brugge wordt er een gratis 
bus ingelegd naar de nationale jonge
rendag van de Volksunie op 4 oktober 
te Wachtebeke 

De bus vertrekt om 9u stipt aan de 
voorzijde van het station te Brugge 
De terugkomst is voorzien rond 20u 

Inlichtingen en inschrijvingen 
Frans Alpaert (050/33 86 04 

OVO naar 
vu-Jongerendag 

De Volksuniejongeren van het ar
rondissement OVD leggen een gratis 
bus in naar de VU-jongerendag te 
Wachtebeke 

Vertrek Veurne (Grote Markt) 8u 
Nieuwpoort (Markt) 8u 15 
Oostende (Gerechtshof) 8u 30 

Terugkomst voorzien omstreeks 
20u30 

Inlichtingen en inschrijvingen Car
men Verheyen (059/50 20 75), Nico 
Moyaert (059/26 67 01) en Bart Tom-
melein (059/80 42 85) 
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LIMBURG 
SEPTEMBER 

26 LOMMEL: Schepenbal in zaal 
,,de Hanekap", Lutlommel vanaf 20u. 
Inkom 100 fr Org. : VU-Lommel. 
26 NEEROETEREN: Kursus „Uit
dagingen aan Vlaanderen" in het Cul
tureel Centrum, Scholtisplein van 
9U.30 tot 17U.30. Org. : VUJO-Maas-
oeter i.s.m. Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel. 

OKTOBER 

2 LUMMEN: Jos Ghysen leest voor. 
In zaal Oosterhof-Lummen om 20u 
Inkom: jongeren 100 fr; kassa 250 fr; 
vvk 200 fr. (Bank Brussel Lambert-
Lummen). Org. : FW-Lummen. 

Te Herk-de-Stad 

Leefmilieu-
tentoonstelling 

Van 30 september tot 4 oktober 
heeft in de Rijksschoool te Herk-de-
Stad n.a.v. de week van het Leefmi
lieu een leefmilieutentoonstelling 
plaats. Aan deze tentoonstelling wordt 
meegewerkt door de Waterwerkgroep 
van VVM. 

De tentoonstelling is te bezoeken 
op woensdag, donderdag en vrijdag 
van 14 tot 16u. 

Op zaterdag van 13u.30 tot 17u., op 
zondag van 10 tot 12u. en van 14 tot 
17u. 

Aanbevolen! 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
Lunstraat 19 

BEKENDMAKING 
Het O.C.M. W. HOUTHALEN-HELCHTEREN brengt ter kennis dat zal 

worden overgegaan tot het aanwerven van: 
— 1 maatschappelijk assistent(e) voltijds in vast verband voor de sociale 
dienst, met een proefperiode van ZES MAANDEN. 
- 1 klerk halftijds in vast verband voor het O.C.M.W., met een 
proefperiode van DraE MAANDEN. 

Kandidaturen dienen, per AANGETEKEND SCHRIJVEN, te worden 
ingediend bij de heer H. COONEN, Voorzitter, p.a. Lunstraat 19 te 3530 
HOUTHALEN-HELCHTEREN en aldaar toe te komen op uiterlijk 12 
oktober 1987 om 11 uur 's morgens, vergezeld van de volgende bewijs
stukken: 
— kandidatuurstelling met curriculum vitae. 
- afschrift van het bekwaamheidsattest, VOOR EENSLUIDEND VER
KLAARD door de heer Burgemeester of zijn afgevaardigde van uw 
woonplaats. 

De benoemingsvoorwaarden zijn te verkrijgen op het O.C.M.W.-
sekretariaat, Lunstraat 19 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN -
Rustoord Vinkenhof. 

Te Houthalen-Helchteren, de 25 september 1987. 
De sekretaris De Voorzitter, 
J. Keldermans H. Coonen 

wr 
loimuzji 

D Belangrijke verzekeringsmaat
schappij zoekt te Brussel jong kader-
lid, goed op de hoogte van hypotheek
leningen, perfekt tweetalig. Voor in
l ichtingen: O. Van Ootegehm, Sena
tor, A Lonquestraat 31 , 9219 Gent
brugge, 091/30.72.87. 
n Juffrouw van 20 jaar — gediplo
meerde handelsbediende — dactylo 
— op de hoogte van tekstverwerking 
zoekt een passende betrekking. Voor 
nadere inlichtinge: Senator O. Van 
Ooteghem, Arm. Lonquestraat 3 1 , 
9219 Gentbrugge. Tel. 091/30.72.87. 

D 24-jarige jongeman, auto-elektri
cien, diploma A2 elektriciteit + 1 j . 
elektronika, zoekt een passende be
trekking. 
D 22-jarige jongeman, diploma In
dustrieel ingenieur scheikunde, zoekt 
een passende betrekking. 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den : Senator O. Van Ooteghem, Arm. 
Lonquestraat 3 1 , 9219 Gentbrugge. 
Tel : 091/30.72.87. 
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Puzzel! 
Geruime tijd geleden nam Trefpunt 

vzw de moedige en orignele beslis
sing tot het uitgeven van een puzzel in 
het lopende Breydel- en De Coninc-
/fjaar. 

Deze is ondertussen van de druk
persen gerold en iedereen die het 
resultaat gezien heeft, bevestigt dat 
het een prachtige puzzel geworden is. 
Het dubbelmonument op de Brugse 
Markt, verdeeld over 96 kleurige stuk
jes, staat er verrukkelijk mooi bij. 

De kostprijs werd vastgesteld op 
210 fr. per stuk. Ook U kunt in het 
bezit komen van zo'n unieke puzzel, 
dat tevens als een verrassend ge
schenk kan dienen. Daartoe kunt U 
kontakt opnemen met Stefaan Petillon 
(tel.: 050/41.62.29) of Luk Grootaerdt 
(tel.: 050/36.29.31). 

Het loont echt de moeite. 

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 
D i e n s t e n : ve rhu r i ng lange t e r m i j n ; D ' I E T E R E N L E A S E 

korte t e r m i j n : AV IS 
Personenw/agens en v r a c h t w a g e n s 

Guido NUYTTENS 
L o n g t i n s t r a a t 126 

1090 B r u s s e l 

S A N I T A I R — Z I N K 
R O O F I N G 

L O O D G I E T E R I J 
G A S V E R W A R M I N G 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onnniddellijk te bekonnen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

DEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

.baan brugge - Oostkamp̂  
K 050/35 7404 y 

de rouck 
Cartography 

IDEAAL VOOR DE INDELING IN SEKTOREN 
MARKTSEGMENTATIE EN STUDIES 

N I E U W : aanduiding van het bevolkingscijfer per gemeente volgens de bevol
kingstelling van 1 januari 1987. 

M E T '. de grenzen van de gemeenten vóór en na de fusie - administratieve 
arrondissementsgrenzen - taalgrenzen • provinciegrenzen • postkantonnummer 
de voornaamste wegen en autosnelwegen 

BESTELBON : 
2 VERSIES : 
1) Schaal : 1:300.000 - Formaat 105 x 80 cm 

D papier • 350 BF ( + 150 BF verzendingskosten) 
D geplastificeerd : 895 BF (+ 150 BF verzendingskosten) 
D wandkaart geplastificeerd . 5 980 BF (+ e % BTW) 
D wandkaart gemagnetiseerd . 6.980 BF (+ e % BTW) 

2) Schaal . 1.200.000 • Formaat . 120 x 160 cm 
D papier : 700 BF (+ ISO BF verzendingskosten) 
D geplastificeerd 1 750BF(+ 150 BF verzendingskosten) 
D wandkaart geplastificeerd 11.482 BF (+ e % BTW) 
D wandkaart gemagnetiseerd 13 402 B F ( + 6 % B T W ) 

wandkaarten : (-t- 250 BF verzendingskosten) 

Naam- ...iMi<.«iii.;ll;v,....'.-lt...;.-..'.,:...'....::' ' ' .' 

Adres • •*Ï"^1*^''X^1—ï^ï^t'^^'' 

Terug te sturen met een cheque naar: 

WIJ", Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

^ ^ ^ 

rr-\ STUDIO 
J-ly DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

T e l . : 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 An twerpen 
Tel . 03-236.45.31 

Open van 10 lot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS-SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel . 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhouet te 
Marw/itz 
Rodens tock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel . 03-235.64.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groo thande l Henge lspo r t 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel . 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames- heren- en kinderkleding 

FERAUTO 
A u t o - o n d e r d e l e n 

F e r e n c z i J o z e f 
H e r e n t a l s e b a a n 5 5 0 
2 2 2 0 W o n n m e l g e m 
Te l . 03 /353 .26 .50 

Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

:t/' 
migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakonnslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel . 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

Autocars autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel. 053-21.36.36 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

A l g e m e n e hout- en p la tenhande l 
Schaver i j 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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Jan Van Nieuwenburg, public relations van Olivetti: 

„Wij denken te weinig Europees" 
BRUSSEL. — De aanblik van een kantoorruimte in 

om het even welk bedrijf is in amper tien jaar tijd ont
zettend veranderd: de klassieke schrijfmachine heeft 
plaats gemaakt voor een teksverwerker of personal 
computer, het witte blad voor een diskette, de zwarte 
draaitelefoon voor een ingewikkeld toetsenbord, de 
archiefdoos voor een komputertape. 

Het Italiaanse Olivetti is één van de leiders van 
deze revolutie. 

JAN VAN NIEUWENBURG, 
36 jaar, studeerde public 
relations aan het Hoger In

stituut voor Bedrijfsopleiding te 
Gent 

HIJ werkte een tijdlang als pro
motion manager bij een belang
rijke reisorganisatie, stapte over 
naar het grootste reklameburo 
van het land en belandde zes jaar 
geleden bij het bedrijf Olivetti 

Daar kreeg hij vrij spel om de 
dienst publiciteit en eksterne be
trekkingen op te starten en vorm 
te geven Hoofdopdracht was en 
blijft de imago van Olivetti uit
bouwen 

Jan Van Nieuwenburg is het 
type van de vlotte, intelligente jon
gen- onderhoudend en toch 
steeds ,,to the point", hoffelijk en 
niettemin ,,kort op de bal" En bo
venal altijd ,,very busy" 

aan de operatie van de Benedetti 
m b t de Generale Maatschappij 
Verder zijn daar natuurlijk de te
levisie en de uiteenlopende vor
men van sponsoring Of het ver
lenen van medewerking aan al
lerlei initiatieven 

Zo lanceerden wij het idee van 
,,de Vlaamse copywnter" en ,,de 
sekretaresse van het jaar" 

WIJ: Zou U hetzelfde doen 
voor een ander soortgelijk be
drijf? Of bent U dermate over 

De telefoon 
WIJ: Hoe ziet een doorsnee-

dag voor U eruit? 
J. Van Nieuwenburg: ,.Nooit 

hetzelfde Ik weet niet wat mor
gen mij brengen zal behalve dan 
in enkele grote lijnen 

Het belangrijkste element voor 
ons IS de telefoon en vermits het 
imago gevormd wordt door hon
derden aspekten, staat dit appa
raat hier nooit stil Ik kan bijge
volg 's ochtends niet zeggen of ik 
's avonds m het land zal zijn of in 
Italië, of ik 's middags misschien 
een lunch heb en of er misschien 
nog iets ekstra tussenin komt 

Een bruisend en boeiend le
ven " 

WIJ: U hebt als taak de pro-
dukten van Olivetti in België 
een imago te geven... 

J. Van Nieuwenburg: ..Zes 
jaar geleden had Olivetti het 
imago van een schrijf- en reken
machine-fabrikant We hadden 
toen al wel mini-komputers, maar 
dit was met bekend 

Je kan proberen op zeer korte 
termijn een imago te veranderen 
door honderden miljoenen te in
vesteren om steeds op dezelfde 
nagel te kunnen kloppen, met 
name Olivetti is gelijk aan kom-
puters Ik had echter niet zoveel 
geld. dus moesten wij geleidelijk-
aan werken 

Toch zijn WIJ onloochenbaar 
uitgegroeid van een firma die 
schrijf- en rekenmachines maak
te en verkocht tot een bedrijf dat 
gekend staat als gespecialiseerd 
in personal computers, burotika 
en informatika Wij hebben ech
ter nog met het imago van een le
verancier met totaal-oplossingen 
via grote komputers. alhoewel wij 
dergelijke opdrachten perfekt 
aankunnen Binnenkort zult U 

„gebruiks- en klantvriende
lijk"? 

J. Van Nieuwenburg: ,,U hebt 
voor een groot stuk gelijk Jonge
ren van deze tijd worden a h w 
geboren met de komputer, in te
genstelling tot de ouderen 

Toch moet gezegd dat de ge
bruiksvriendelijkheid toeneemt 
Ik ben er trouwens van overtuigd 
dat er binnenkort komputers op 
de markt zullen zijn waarmee je 
kunt praten . ." 

BUREAU 

... " V _" Vet/l''_ ir»j.'n ..Ik geloof heel sterk in de kansen van en voor de technologie in Vlaanderen " 

trouwens in dit verband zaken 
zien verschijnen die dit beeld 
moeten vormen 

Bovendien geniet ons bedrijf 
de reputatie van financieel ge
zond te zijn, vooral dankzij het 
beleid van big boss Carlo de Be
nedetti. Ook dejoint-venture met 
ITT heeft daartoe bijgedragen 

Tot slot zijn WIJ het eerste Euro
pese komuterbedrijf dat in de 
personal computer klasse zit " 

WIJ: Hoe ziet U dit verder 
evolueren? 

J. Van Nieuwenburg: ,,Wij 
zijn op weg een mformatika-
bedrijf te worden van wereldni
veau en tevens de onbetwistbare 
nummer eén in Europa " 

Kreativiteit 
WIJ: Welke metodes ge

bruikt U om dit beeld bij de 
massa te kreéren? 

J. Van Nieuwenburg: ,,Het is 
zoeken naar een gouden even
wicht tussen alle mogelijke mid
delen, een soort kruisbestuiving 
dus Het ene houdt verband met 
het andere De kunst bestaat erin 
om met budgetten die minder 
groot zijn dan deze van de kon-
kurrentie, toch meer naar buiten 
te komen En het lukt' 

Er zijn natuurlijk de klassieke 
middelen zoals het afhuren van 
advertentie- en afficheruimte, het 
uitgeven van brochures, enzo-
meer Maar ook goed verzorgde 
persrelalies zijn uiterst belangrijk 
evenals voldoende oog hebben 
voor wat er zich in de financiële 
wereld afspeelt, denken we maar 

tuigd van het produkt waarvoor 
U thans werkt? 

J. Van Nieuwenburg: ,,lk ben 
niet de man die plots voor de kon-
kurrentie zou gaan werken, ,,fora 
few dollars more" Het is uit
gesloten dat ik zou overstappen 
naar de konkurrentie voor de
zelfde job " 

WIJ: Waarom? 
J. Van Nieuwenburg:,,Omdat 

het sukses van de imago-
ontwikkeling van Olivetti volgens 
mij veel te maken heeft met het 
feit dat ik werkelijk carte blanche 
kreeg Ik mocht mijn kreativiteit 
vrijelijk aan bod laten komen 

Als hier iemand binnenkomt 
met een voorstel waar volgens 
mij muziek in zit, dan kan ik on
middellijk ja zeggen en tekenen 
Mijn kollega in andere bedrijven 
moet doorgaans langs twee kom
missies en drie subkommissies 
en zeventien keer de paraplu 
opentrekken uit vrees dat het op 
zijn kop zou kunnen vallen In dit 
genre ministerie-systeem kan ik 
met werken Voorts had ik het ge
luk te kunnen werken met gene
ral managers die het belang van 
kommunikatie aanvoelen en dit 
weten te waarderen 

WIJ zijn gewoonweg veel op-
portunistischer Ik kan U daar 
voorbeelden van geven " 

Overgangsperiode 
WIJ: Bent U zich bewust van 

het feit dat er ook een hele 
reeks mensen zijn die angstig 
kijken naar de wording van de 
komputer-samenleving, ook al 
goochelen jullie met het begrip 

WIJ: Gedurende lange tijd 
vormde het kunnen schrijven 
een privilegie van een kleine 
minderheid. Dreigt er ook nu 
niet een soort duale samenle
ving te ontstaan? 

J. Van Nieuwenburg:,,Dit lijkt 
mij een beetje ver gezocht Al
hoewel het inderdaad zo is dat er 
nog een drempelvrees bestaat 
vanwege de mensen die (nog) 
met kunnen omspringen met een 
komputer Nu dreigt er een over
gangsperiode te ontstaan 

Anderzijds zie ik de home-
komputer-markt in die mate evo
lueren, met o m toepassingen in 
zowat alle huishoudapparaten, 
waardoor de drempel verder zal 
verlaagd worden " 

Ekonomische wet 
WIJ: Om te kunnen schrijven 

hoef je niet rijk te zijn, vermits 
een spotgoedkope balpen 
volstaat. Een komputer blijft 
daarentegen relatief gezien 
nog steeds veel kosten. Zal de 
prijs bijgevolg geen barrière 
zijn om iedereen te laten deel
nemen aan het komputer-
tijdperk? 

J. Van Nieuwenburg: ,,/n de 
huishoudelijke toepassingen zul
len de prijzen m i betaalbaar blij
ven of worden Maar wat de per
sonal comulers denk ik dat dit zal 
voorbehouden blijven voor een 
bepaalde klasse " 

WIJ: De konkurrentiestrijd in 
de komputerbranche wordt zo 
te zien erg hard gevoerd. Waar 
zit hem nu het verschil, want 
voor een leek lijken het even
waardige produkten? 

J. Van Nieuwenburg:,,Omdat 
de meeste mensen er weinig van 
af weten, laten ze zich ook vaak 
bedotten Volgens mij is er 
slechts éen norm de verhouding 
prijs-kwaliteit Blijkens ernstige 
studies skoren wij in dit verband 
heel goed Potentiële kopers la
ten zich niettemin vaak leiden 
door andere normen Zo zijn er 
die zogezegd uit veiligheid altijd 
kiezen voor het grootste merk 
Anderen mikken altijd op de 
laagste prijs, met alle gevolgen 
vandien (gebrekkige of geen ser
vice, slechte materialen, ) Veel 
heeft echt te maken met onwe
tendheid 

Kijk eens, er bestaan terzake 
geen mysteries Wij maken jaar
lijks een half miljoen personal 
computers Een bedrijf dat er 
slechts 50 000 fabriceert, kan 
toch nooit de helft goedkoper zijn 
voor dezelfde kwaliteit' Dit is ge
woon een ekonomische wetma
tigheid 

Bovendien wordt de markt ver
valst door bv Japanse invoer
ders die absoluut, zelfs ten koste 
van de winst, een deel van de 
markt willen veroveren Dit heet 
dumping Gelukkig neemt de Eu
ropese Gemeenschap nu enkele 
beschermende maatregelen 

Ik meen trouwens dat het voor
tbestaan van Europa daarvan af
hangt Probeer maar eens met 
een Europees produkt binnen te 
dnngen op de Japanse markt Ik 
vind echt dat wij veel te weinig 
Europees denken wanneer het 
op de aankoop van afgewerkte 
produkten aankomt Weet U dat 
er in Amerika een wet bestaat die 
het aan openbare diensten ver
biedt niet-Amenkaanse kompu
ters te kopen'" 

WIJ: Olivetti-ltalié spendeert 
jaarlijks 1,5% van zijn jaarlijkse 
omzet aan kunstsponsoring. 
Ook hier lijkt het erop dat bijna 
niks nog mogelijk is zonder 
sponsoring... 

J. Van Nieuwenburg: ,,Oli-
vetti IS steeds geïnteresseerd ge
weest in kunst en kuituur Den
ken we maar aan de restauratie 
van de kunstwerken van San 
Marco, de tekeningen van da 
Vinci, enz Ook in eigen land zet
ten we deze beleidsoptie verder, 
zo zijn WIJ hoofdsponsor van de 
Munt " 

WIJ: Merkt U een verschil in 
het koopgedrag tussen Vlamin
gen en franstaligen? 

J. Van Nieuwenburg: ..Eigen
lijk met 

Alhoewel wij uiteraard weten 
dat het koperspotentieel m Vlaan
deren veel groter is dan dit van 
Wallonië, maar daarmee vertel ik 
niks nieuws Precies ook daarom 
hebben wij zwaar geïnvesteerd in 
Flanders Technology, vermits ik 
heel sterk geloof in de kansen 
van en voor de technologie m 
Vlaanderen " (pvdd) 
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