
Vlaamse stempel op het beleid 
In de Wetstraat wordt er 
dezer dagen vooral over 
centen gesproken. De 
regering legt de laatste hand 
aan de begroting van 
inkomsten en uitgaven voor 
1978. Het hakbijlkomitee 
tracht de wildste loten uit het 
begrotingshout te snoeien. 
Maar desondanks wordt het 
een moeilijk najaar en een 
1978 dat al niet veel beter zal 
zijn. Op een algemeen 
budget van zowat 975 miljard 
wordt er gerekend met een 
deficit van 60 miljard ; de put 
zou echter ng wel eens 
dieper kunnen zijn. 
De erfenis van de 
voorgaande regering, en 
inzonderheid van de vorige 
minister van Financiën, de 
PVV-erWi l l yDeClercq , is 
rampzalig. Vanuit de 
oppositie kon deze toestand 
wel ongeveer voorspeld 
worden. Wie echter thans in 
de regering over de 
volledige informatie 
beschikt, beseft ten volle 
welke aderlating het 
PVV-beheer voor het land 
heeft betekend. 
Inmiddels geraken de 
VU-ministers ingereden. Hun 
kabinetten zijn gevormd, 

hebben zich ingewerkt en 
draaien op volle toeren om 
het politieke najaar voor te 
bereiden. Op een 
perskonferentie naar 
aanleiding van de konsulaire 
konferentie heeft Hector De 
Bruyne met gezag en grote 
deskundigheid nieuwe 
wegen aangeduid voor onze 
export. Rik Vandekerckhove, 
die het minder 
spektakulaire departement 
van Wetenschappelijk 
Onerzoek beheert, is volop 
bezig met een globale 
strategie om de 
scheeftrekking ten nadele 
van Vlaanderen in zijn sektor 
weg te werken. Zopas heeft 
Vic Anciaux op een 
perskonferentie vooral het 
sociale luik van zijn beleid 
toegelicht. Eigenlijk is het 
verkeerd om te spreken van 
het sociale luik, omdat 
precies op dit 
staatssekretariaat de optie is 
genomen van de grootst 
mogelijke integratie tussen 
de kulturele en sociale 
sektoren die onder zijn , 
bevoegdheid ressorteren. 
De sfeer op dit kabinet werkt 
op iedere toevallige 

bezoeker sterk in. Rond Vic 
Anciaux werkt er een jonge 
groep — allemaal 
Brusselaars of uit de rand 
van de hoofdstad — 
kultuurjongens en sociale 
werkers, egg-heads maar 
ook knapen uit de boeiende 
praktijk van het Vlaamse 
socio-kulturele leven te 
Brussel. Er wordt ruim 
gedacht in dit kabinet. Zo 
wordt een globale aanpak 
voorbereid van de sociale 
problematiek der 
gastarbeiders. Deze groep 
van een kwart miljoen 
mensen lag tot nog toe 
volkomen buiten de Vlaamse 
interessesfeer. Voor wie het 
probleem van de 
gastarbeiders te Brussel 
kent is het duidelijk, dat zich 
hier dinamiet opstapelt die 

over een tiental jaren wel 
eens zou kunnen tot 
ontploffing komen. Brussel, 
met zijn vele openlijke en 
verborgen taalracistische en 
gewoon-racistische trekjes, 
heeft zich eigenlijk om dit 
probleem nooit bekreund. 
Het is typisch dat het 
Vlaams-nationalisten moeten 
zijn, die oog hebben voor 

deze brandende kwestie. Of 
wellicht toch niet typisch : 
misschien heeft de ene 
Brusselse underdog gewoon 
meer oog voor de andere 
Brusselse underdog. 
Dat op de kabinetten van 
onze drie ministers hard 
gewerkt wordt, is normaal : 
we hadden het niet anders 
verwacht. En het zal onze 
drie in de Wetstraat ook wel 

duidelijk zijn, dat vroeg in het 
najaar van hen tastbare 
bewijzen van aanwezigheid 
worden verwacht. 

Het klimaat in Vlaanderen 
kan goeddeels opgeklaard 
worden door de zichtbare 
resultaten van een stevige 
Vlaams-nationale 
aanwezigheid in het beleid. 
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Knut Hamsum en 
de zucht naar romantiek 

«Ik hou van een liefdesdroom die 

ik eens heb gehad, ik hou van jou 

en van dit stukje aarde» Pan 

De naam van de Noorse schrijver Knut 
Hamsun is in Vlaanderen niet onbekend in 
de overzichten van de hedendaagse Neder
landse literatuur wordt hij in verband ge
bracht met het werk van Streuvels, Timmer
mans en Walschap Het zou een hele stu
die vergen om die invloed konkreet te 
beschrijven De genoemde Vlaamse schrij
vers werden zeer zeker aangetrokken 
door de grote liefde tot de aarde en de 
vlucht uit de moderne wereld, die het grond
patroon vormen van het gedrag van Ham-
suns personages Dat zijn ervaringsgege
vens die ook nu nog leven bij talrijke groe
pen van mensen, meestal jongeren, die in 
verzet komen tegen de technische bescha
ving De roman Pan (1894), waarvan een 
nieuwe Nederlandse vertaling verschijnt, 
sluit duidelijk aan op het gevoel van heim
wee naar de vrije natuur De mensen uit de 
romanwereld van de Noorse schrijver ste
ken ook fel af met het leefpatroon dat door 
de moderne maatschappij opgedrongen 
wordt Hamsuns figuren zijn komplete men
sen, het zijn sterke individuen met een njk 
en dikwijls geheimzinnig gevoelsleven, ze 
zijn eigenzinnig, ze laten zich niet in een 
bepaald maatschappelijk keurslijf wringen, 
ze zijn zichzelf, kortom ze fascineren de le
zer Ze oefenen ook een grote aantrek
kingskracht uit op de vrouwen, die door die 
sterke mannelijke persoonlijkheden beto
verd worden Ook in de Vlaamse streekro
man vind je zo'n figuren terug Houtekiet 
van Walschap is er een merkwaardig voor
beeld van 
BIJ het verschijnen van de Nederlandse ver
taling van Pan en Honger luidde de altijd 
strijdlustige Annie Romein-Verschoor in 
Vnj Nederland Cl mei 1976) een felle pole
miek in over Knut Hamsun Ze herinnert 
eraan dat Hamsun m de oorlog «fout is 
geweest», nazi was hij met maar hij had 
zijn landgenoten ertoe aangezet de strijd 
tegen Duitsland op te geven met het argu
ment dat het Noorse volk zijn bestemming 
enkel kon verzekeren als het zich schaarde 
aan de zijde van het Duitse Rijk Annie 
Romein-Verschoor schildert de Noorse 
schrijver af als een «recalcitrante meelo
per », ze rekent hem in die hoedanigheid tot 
«de vertegenwoordigers van volken met 
een langdurig geschonden en daardoor 
wat verknipte nationale trots, volken met 
een groots verleden, een lange periode van 
grievende onderdrukking en nu worstelend 
om hun eigenheid , we hebben twee keer 
de Vlamingen een bedenkelijke keus zien 
doen, veel leren (J B Keats O zagen hun 
sagenwereld wel eens wat al te verwant 
aan de Germaanse en het Vikingenvolk 
heeft van de 14de tot het begin van onze 

eeuw ook geen zelfstandigheid gekend» 
HIJ was bezeten, zegt ze verder, door een 
«oververhitte vaderlandsliefde» Daarvan 
vindt ZIJ de symptomen terug in zijn werk 
«zijn gehechtheid aan de grond, de onge
repte natuur, het harde, maar waarachtige 
boerenbestaan dat vlak tegen Blut-und-Bo-
den aan komt maar nooit over de streep en 
het rotsvaste conservatisme dat daarbij 
hoort zie zijn regelrecht bijbelse houding 
tegenover de vrouw die alleen al hem in 
onze eeuw in een voortdurende konfliktsitu-
atie moest brengen » Als je die redenering 
van Annie Romein-Verschoor voetstoots 
zou aanvaarden, kun je ook zeggen zie je 
wel, Streuvels, Timmermans, Walschap be
horen tot zo'n volk met een gelijkaardige 
geschiedenis als die van de Noren geen 
wonder dus dat ze in Hamsun een literaire 
of geestelijke broeder vonden en dat som
mige onder hen Duitse sympatieen koester
den 

Annie Romein-Verschoor wil met haar stuk 
waarschuwen voor het groeiende neo-fa-
scistische klimaat waann het werk van Ham
sun terechtkomt Die publikaties, net zoals 
die van Hesse, komen dat klimaat nog ver
sterken ZIJ beschuldigt de internationale uit
geverswereld er^an van die toestand ge
bruik te maken om handel te drijven met 
oude literaire glories 

Een eerste bedenking die bij me opkomt is 
dat Annie Romein-Verschoor Hamsun leest 
als de man die «fout geweest is» Zij ziet 
hem helemaal tegen de achtergrond van 
het nazisme, wat zeer begrijpelijk is omdat 
ZIJ getuige was van dat Europese verleden 
ZIJ kan gewoonweg Hamsun met anders 
benaderen Ik heb Pan en Honger gelezen 
als een hedendaagse lezer, zonder die wer
ken in verband te brengen met Hamsuns 
oorlogsverleden Ik heb vooral oog gehad 
voor de periode waarin beide werken voor 
't eerst verschenen voor Honger was dat 
1890 

Beide romans zijn in de ik-vorm geschre
ven, vooral Honger lees je als een autobio
grafisch geschrift, waarin Hamsun de ellen
dige jaren beschnjft die hij in Oslo als jong 
schrijver meemaakte Het is het verhaal 
van een jong journalist die in uiterste armoe 
leeft Een schrijnender getuigenis las ik met 
De ik-vorm maakt het de auteur mogelijk 
de armoede van binnenuit weer te geven, 
hij kruipt in de ziel van zijn personage, hij 
schept een beeld van de komplexe gevoels
wereld waarmee de stoffelijke ellende en 
de maatschappelijke degradatie ervaren 
worden 

De autobiografische romantechniek biedt 
de schrijver de kans om zijn dichterlijke ont
boezemingen en gewaarwordingen via de 
hoofdpersoon te verwoorden De ik-figuur 
wordt gegrepen door tegenstrijdige gevoe
lens, enerzijds door moedeloosheid, angst 
afkeer van zichzelf, schaamte, doodsverlan
gen, woede, opstandigheid anderzijds 
maakt de armoede hem gelukkig omdat ze 
zijn karakter met aantast De ellende krijgt 
nooit de bovenhand, ze wekt nevengevoe-
lens op die de jonge journalist met trots ver
vullen en hem bewust maken van zijn supe
rioriteit op de mensen met wie hij in kontakt 
komt « De wetenschap dat ik eerlijk was 
steeg me naar het hoofd vervulde me met 
het heerlijke gevoel dat ik een karaktervol 
mens was, een witte vuurtoren in een troe
bele mensenzee, vol drijvend wrakhout» 

Die menselijke hoedanigheden vloeien 
voort uit de bijzondere psychische toe
stand waann de arme verkeert, ze zijn met 
het gevolg van een teoretische of zelfs ide
ologische opvatting van de mens en de 
groep « De arme kijkt om zich heen bij elke 
stap die hij ze t luistert wantrouwig naar 
ieder woord dat hij hoort , iedere stap die 
hij doet houdt een probleemstelling in voor 
zijn ideeën- en gevoelswereld Hij hoort 
scherp, heeft een gevoelig oor, hij is een man 
van ervaring, zijn ziel is overdekt met brand
wonden » Hoe dan ook, het hele persona
ge komt over als een zelfbewuste eenzaat 
als een «hooghartige Einzelganger» (Annie 
Romein-Verschoor) Diezelfde karaktertrek 
kenmerkt ook luitenant Glahn, de eigenzinni
ge bosbewoner uit Pan 

Het tweede hoofdtema uit Honger is de lief
de Net zoals in Pan slaagt de hoofdper
soon er met in tot een blijvende en harmoni
sche relatie te komen met de vrouw In bei
de romans verschijnt de vrouw als een 
sterk veridealiseerd wezen uit een myti-
sche wereld Zij is onafscheidelijk verbon
den met een puriteins geluksideaal Droom 
en werkelijkheid blijven uit elkaar liggen 

Het beeld van de vrouw is in Honger verwe
ven met de voorstelling van een oosterse 
pnnses, haar naam is zuiver klanksym
boliek, Yjalali Ze is veeleer een engelachtige, 
vluchtige verschijning dan een konkrete 
vrouw, helemaal in de sfeer van de symbo
listische voorstellingswereld van het einde 
van de XlXe eeuw Zij is met een verheven 
dichterlijke sfeer omgeven In het vierde 
deel van Honger wordt een volksvrouw uit
gebeeld, dan vallen alle dichterlijke kenmer
ken weg, Hamsun schildert haar af als een 
hoer uit de achterbuurten van Oslo Het is 
trouwens het enige fragment uit de roman 
waann de ellende als een maatschappelijke 
werkelijkheid getoond wordt Een sociale 
roman is Honger immers met Het blijft een 
autobiografisch getint literair gelu'genis van 
doorstane armoe en van verscheurend lief-
desverlangen 

Ook Pan is in de ik-vorm geschreven, maar 
hier IS de autobiografische inslag nauwe
lijks voelbaar De verhaaltechniek is er, net 
zoals in Honger, op gencht de wereld te 
laten zien door de ogen van een centrale 

figuurxJie het hele gebeuren beheerst Hij is 
een soort natuurgod, een supermens die 
leeft van jacht en visvangst Hij is hartstoch
telijk verliefd op Edvarda Zij is de dochter 
van een handelaar uit het dorp Z i | ver
tegenwoordigt de zogenaamde beschaaf
de wereld Zij is een maatschappelijk, maar 
onhandelbaar wezen Glahn staat buiten de 
maatschappij Beiden zijn verliefd op een 
droombeeld, zij ziet in Glahn de prins die hij 
met IS, hij bemint haar met de felle gloed 
van de dichterlijke minnaar Als er twee riva
len opdagen, een oude dokter en een rijke 
baron, slaat zijn liefde om in haat Het ande
re meisje waarop hij verliefd is. Eva de jon
ge vrouw van de dorpssmid, brengt hijzelf 
om het leven door een hinderlaag te willen 
spannen voor de minnaar van Edvarda Lief
de en dood zijn hier op een symbolische wij
ze verenigd 

Het verhaal is in een zeer dichterlijk-lyri
sche taal geschreven, helemaal in de stijl 
van de neo-romantische prozakunst Het 
hele boek wordt gedragen door een groot 
gevoel van eenheid tussen de mens en de 
natuur In de natuur ligt de bron van het 
menselijk geluk, daar is alles harmonie en 
zuiverheid De verbondenheid tussen de 
mens en de bomen en dieren die hem 
omgeven, kortom het hele kosmische le
vensgevoel inspireert Knut Hamsun tot een 
dichterlijk-religieuze taal Zijn personage be
reikt er een hoge graad van innerlijkheid 
De uitbundigheid waarmee Glahn aan zijn 
liefde tot de natuur uiting geeft, getuigt van 
oen franciskaanse onthechting De natuurly-
nek van Hamsun is vooral in de Vlaamse 
roman terug te vinden De psychische kom-
pleksiteit en het dichterlijke autobiografi
sche element, die zo kenmerkend zijn voor 
het neoromantische Europese proza, vind 
je in veel geringere mate terug bij de Vlaam
se schnjvers uit die penode 

Antwoordend op Annie Romein-Verschoor 
zou ik willen zeggen dat zij de politieke en 
ideologische betekenis van Knut Hamsun 
schromelijk overdnjft en vooral de relatie 
die ZIJ legt tussen de Noorse schrijver en 
de lotsbestemming van de verdrukte volke
ren Toen Hamsun Honger en Pan schreef, 
was er van het nazisme nog geen sprake 
Zijn natuurgevoel en verzet tegen de tech
nische beschaving houden verband met 
het agrarische karakter van de Noorse eko-
nomie van de XlXe eeuw, wat trouwens 
ook voor Vlaanderen geldt De beklemto
ning van het ik en van de gevoelswereld lig
gen in het verlengde van de Europese 
romantiek Dat legt ook uit waarom er in 
het hedendaagse sterk vertechnizeerde 
Westen, waann het individu als psychisch 
en sociaal wezen verdrongen wordt een 
,'>nstuitbare zucht opkomt naar het romanti
sche leefpatroon Herman Hesse en Knut 
Hamsun geven voedsel en gestalte aan dat 
nieuwe levensgevoel 

Eugene V A N ITTERBEEK 

Knut HAMSUN, Honger NederI vert Cora 
Polet, 1976, 254 biz , Pan NederI vert Mar-
guente Tornqvist-Verschuur, 1975, 182 bIz 
(beide met naschrift van Amy van Marken) 
Amsterdam, Arbeiderspers 
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STAATSSEKRETARIS ANCIAUX 
WAARSCHUWT VOOR GETTOVORMING 

BRUSSEL — De verkrott ing 
van de Brusselse woonwijken, 
en de gettovorming van 
vreemdelingen hebben de 
hoofdstad in de voorbije jaren 
drastisci i van aanzicht 
veranderd. Een en ander heeft 
ongetwijfeld te maken met de 
zeer dure. grondprijzen. De 
bouwgronden kosten hier 
gemiddeld tien keer duurder dan 
elders in het land. 

Al wie het zich kon veroorloven 
zocht elders in de buurt rond 
Brussel een nieuw onderdak. In 
verarmde en ongezonde 
woningen troepten alsmaar 
oudere mensen en 
vreemdelingen samen ; de rest 
van de stad werd door 
bouwpromotoren met 
blokkedozen volgepropt. Die 
sociologisch zeer gevaarli jke 
evolutie werd totnogtoe door de 
overheid ongemoeid gelaten. 
Staatssekretaris voor Brusselse 
sociale zaken, Vic Anciaux, heeft 
woensdag aangekondigd een 
ernstige poging te zullen doen 
om menige kankerplek weg te 
snijden. 

Woensdag bracht stdcitssckreta-
ris Anciaux een bezoek aan de 
welbekende Marollenwijk om er 
de leefwereld in deze aloude 
Brusselse wijk van nabij te leren 
kennen. 

's Namiddags sond hij de pers te 
woord. Niet in een driesterren-ho
tel. Wel in een drankhuls aan de 
Hoogstraat. De staatssekretaris 
kondigde konkrete maatregelen 
aan om de huisvesting in Brussel 
socialer te maken, en hij gaf ook 
de krachtlijnen aan van een ver
antwoorde onthaalpolitiek voor 
de vreemdelingen, die met 
220.000 in Brussel wonen en wer
ken. 

SOLIDARITE IT 

In de Brusselse agglomeratie kan 
slechts minder dan de helft van 
de woningen gezond verklaard 
worden. Ruim 200.000 woonsten) 
zijn voor verbetering vatbaar. 

De sanering van het woningpatri
monium is dus een dringende ver
eiste. Nochtans werd totnogtoe 
slechts 3 t.h. van het totale huis
vestingsbudget aan opknappen 
van woningen besteed... 
Staatssekretaris voor Brusselse 
sociale zaken Anciaux kondigde 
aan te zullen aansturen op een 
strenger kontrole van de grond
prijzen. 
Intussen wil hij de bouw- en aan-

igVan Brussel opnieuw 
een leefbare stad maken" 

kooppremies verhogen. De sane-
ringspremie voor ongezonde 
maar verbeterbare woningen zal 
evenzeer opgetrokken worden. 

Kansarme gezinnen (bejaarden, 
jonge gezinnen, mindervaliden) 
zullen meer aanspraak kunnen 
maken op huurtoelagen. 

Zeer belangrijk is de steliingname 
van de h. Anciaux dat huurders 
met een bescheiden inkomen in 
verbeterde woonsten moeten 
kunnen blijven wonen tegen de
zelfde voorwaarden als voor
heen. 

Totnogtoe hebben we immers 
kunnen vaststellen dat minderbe-
goeden gedwongen werden te 
verhuizen omdat zij de hoge huur
prijzen in opgesmukte woningen 
niet meer konden betalen. De 
autochtone bevolking werd op 
die wijze permanent op de vlucht 
gejaagd. 

Staatssekretaris Anciaux is ook 
voornemens het beleid van de 38 
maatschappijen voor sociale wo
ningen om te buigen. De toewij
zing van deze woningen moet 
gebeuren op basis van objektieve 
kriteria. Momenteel maken alleen 
de politieke vriendjes een goede 
kans. 

Vic Anciaux: «Ik pleit voor een 
solidariteits- en kompensatie-
fonds tussen de huurders, waar
bij de grotere inkomens een hoge
re huurprijs betalen ten gunste 
van de minst-begoede huur
ders ». 

T W E E D E TAAL 

Vic Anciaux heeft woensdag in 
de Brusselse Hoogstraat te ken
nen gegeven dat hij ook het 
vreemdelingenprobleem metter
daad wil aanpakken, en de getto
vorming wil tegengaan. Hij pleitte 
voor een integratie van de vreem
delingen in onze samenleving, 
waarbij zij evenwel de kans moe
ten krijgen hun volkseigenheid te 
behouden. 

Om dat te bereiken kondigde de 
staatssekretaris aan de welzijns
zorg voor deze mensen meer des
kundig aan te pakken. Totnogtoe 
bleef het bij verdienstelijk pio
nierswerk van vrijwilligers die 
evenwel over onvoldoende mid
delen beschikten. 

De bestaande komitees en vereni
gingen wil Vic Anciaux nu met 
een professioneel team verster
ken. 

Vic Anciaux: «Ik bedoel hiermee 
dat op het vlak van de gezond
heidszorg verpleegsters en ge
neesheren aan de gastarbeiders
families de meestal zwaar ontbre
kende noties over zelfverzorging 
en hygiëne moeten bijbrengen 
om preventief te kunnen werken. 
Ik bedoel hiermee eveneens dat 
op het vlak van de kommunikatie-
moeilijkheden, één van de lands
talen moet aangeleerd worden 
op de meest vlugge en funktione-
le wijze: hiervoor zijn professione
le krachten nodig. Hetzelfde geldt 
voor inhaallessen voor kinderen 

van gastarbeiders, voor de vak
scholing van de arbeiders. Het 
kontakt met de administraties 
loopt dikwijls mank omdat dit 
voor hen vreemd is. Ook het 
oplossen van een eventueel ge
schil met de verhuurder of de 
werkgever is moeilijk. Hiervoor 
hebben we de hulp van juristen 
nodig. En hiermee hebben we 

nog niet eens de kuituur, de sport, 
de ontspanning, het kontakt met 
de Belgische bevolking aange
raakt ..». 

De staatssekretaris wil een raad 
voor gastarbeiders oprichten. 

Vic Anciaux wees er tenslotte 
op dat de vreemdelingen van 
hun kant er moeten toe aangezet 

, «>5oM~ i™»>*\ 

worden om de taal te leren van 
de gemeenschap waar zij gerui
me ti jd of definitief een verbli jf 
gevonden hebben. De gastar
beiders zal bijgebracht worden 
dat zij in Brussel niet alleen 
Frans, maar ook Nederlands als 
tweede taal kunnen kiezen ! 

(hugo de schuyteneer) 

28 JULI 1977 
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En bovendien 

...is met de vakantieroes aan de kust 
weer een golf van vandalisme opge
doken. 

...doet de vrije tijd sommige geesten 
blijkbaar geen goed 

...zi|n luidens een kommunikee «ko
ning bou^ewijn en koningin Fabiola 
vorig weekend m het Spaanse Motril 
aangekomen voor een vakantie op 
hun buitenverblijf aldaar.» 

...worden de ministers nog steeds in 
de buurt van de Wetstraat opge
merkt voor begrotingswerk op hun 
ministeries aldaar 

.lopen tussen Barrikadenplein en 
drukkerij nog steeds WIJ-redakteurs 
rond voor de eindredaktie aldaar. 

...is er sprake van belastmg op de 
kinderbijslag te heffen. 

..heeft premier Tindemans in Oos
tende een zeiljacht gedoopt de 
boot kreeg de naam «Traite De 
Rome». 

...heeft de televisie een programma 
over de dagtaak van een koning uit
gezonden. 

...moet die reportage zo objektlef 
geweest zijn dat de BOND van BRT-
journalisten zich gedistancieerd 
heeft van deze uitzending, en er op 
wijst dat dit niet door de nieuws
dienst werd gerealizeerd. 

...heeft de CVP-Limburg een stand
punt bekendgemaakt in verband met 
de aanleg van de A24: «er moet op 
een ernstige manier en met de 
grootst mogelijke eensgezindheid 
de gunstigste oplossing nagestreefd 
worden.» 

...zullen de CVP-députés die ten kos
te van alles en nog wat die beruchte 
weg willen aanleggen dat standpunt 
wel op de voor hen gunstigste wijze 
interpreteren. 

...is de politieke paling blijkbaar de 
wereld nog niet uit /-

...lijkt de drugvloed aan de kust uit-
gedeind te zijn. 

...hebben we liever dat er drugs dan 
wel een olievlek aanspoelen. 

...blijft — eveneens aan de kust — 
de situatie van de jobstudenten be
droevend. 

...weigeren de gemeentebesturen al
daar om de jobstudenten een ont-
haalcentrum te geven 

...hebben de Gentse feesten weer 
last van de politie. 

...komt men geregeld tussenbeide, 
«omdat er teveel geluid geprodu
ceerd wordt». 

... mag men in Gent voor stadsanima
tie zorgen, maar dan wel heel stille
tjes. 

...want anders komt de politie de 
stokken van de drummers afnemen. 

...is minister Chabert nog maar eens 
van oordeel dat de herwaardering 
van het openbaar vervoer prioritair 
Is. 

...geeft hijzelf het voorbeeld- hij 
toert rond met een auto van de staat. 

...blijven de bouwprijzen alsmaar stij
gen. 

...en blijft de vraag naar bouwpre-
mies alsmaar toenemen. 
...vinden veel inwoners van Dilbeek 
het geen pretje in een Egmont-ge-
meente te wonen. 

...zorgen veel handelaars er voor 
franstaiige opschriften, «omdat ze 
met hun franstaiige klanten willen 
rekening houden > 

...blijft dat afgezaagd refreintje het in 
de Vlaamse symfonie nog steeds 
doen. 

En bovendien 

JaakVande Meulebroucke 

promotie 
Nederlandstalig 
onderwijs 
te Brussel 
Bij derogatie werd oud-
kamerlid Jaak Van de Meu
lebroucke aan het kabinet 
van staatssekretaris Vic An-
cjaux verbonden. 
Jaak zal zich vooral bezig
houden met onderwijspro
blemen en zal daarom wat 
het onderwijsbeleid betreft 
de partij vertegenwoor
digen op het ministerie van 
Nationale Opvoeding. 

Als gewezen leraar en stich
ter van de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten is 
Jaak Van de Meulebroucke 
zeer vertrouwd met de on
derwijsproblematiek. Hij 
kreeg op het kabinet-An-
ciaux de opdracht de pro
motie van het Nederlandsta
lig onderwijs te Brussel te 

behartigen. 

Wie met hem een of ander 
onderwijsprobleem wil be
praten kan dat op het staats-
sekretariaat, Handelsstraat 
44, 1040 Brussel (02/ 
512.66.60). 

2 1 J U L I 

De Belgische nationale feestdag 
is In tegenstell ing met « quatorze 
jui l let», 11 juli en het Waalse natio
naal feest, een nogal kille, officië
le bedoening : overal Te Deums in 
de kerken en een militair défilé te 
Brussel. Hier en daar een « volks
feestje». En daarmee is de kous 
af. 

België heeft zich inderdaad niet 
kunnen beminnelijk maken bij 
de Vlamingen, en feitelijk ook 
niet bij de Walen, nochtans tot 
op vandaag samen met Brussel 
de troetelkinderen van deze 
staat. Elf juli is dan toch heel 
anders : kleurrijk, volks, stri jdlus
t ig, st i j lvol, aanknopend bij een 
groot verleden, zin voor traditie. 

Ik heb elf jaar 

In de frankofone school van Voe
ren kunnen de kinderen een 
eigenaardig mondje Nederlands 
leren praten. Dat bli jkt uit de 
prachtig-geschreven zinnetjes 

van de schooljuffrouw op het 
bord : « ik heb elf jaar, je hebt elf 
jaar, hij heeft elf jaar...» 

Op die wijze worden de kinde
ren de Nederl&ndse taal bijge
bracht... 

Het gemeentebestuur stoort er 
zich evenmin aan om onze taal 
te radbraken. In een recent infor
matieblad wordt een verminkt 
negentiende-eeuws Nederlands 

afgedrukt. Aan de bevolking 
wordt kond gedaan zich «ten 
gemeentesekretarie te melden 
waar de aanvragen zicht dient te 
voorzien van...» en ook nog : 
«geldt bewels als r i jbewijs», 
« administratieve stukken te be-
stoetigen », «onder directie van 
een niet van beroep zijnde 
gids», enzovoort, enzomeer... 

Het is triestig ; het is schanda
lig ! 

De taalwetten voorzien noch
tans dat de ambtenaren in de 
Voerstreek een Nederlandstalig 
diploma moeten hebben. Hier is 
een dringende ingreep van de 

arrondissementskommissaris 
nodig. 

;aj?afc^_ 

Of de PVV gelukkig is met de 21 
jul i-radioboodschap van oud-
PVV-leider Vanaudenhove be
twijfelen we. In tegenstell ing met 
de verwachting keurt de voorzit
ter van het Centrum voor Politie
ke Hervorming (een overbodige 
kommissie) het Egmont-pakt 
goed. De bijbedoeling is hier 
interessant. Volgens hem zou
den de liberalen het pakt moe
ten steunen i.p.v. het af te breken 
(en de flamingant uit te hangen). 
Deze houding aldus de burge
meester van Diest, zou de libera
le eenheid herste l len! Dat zal 
stell ig op binnenmonds gesak
ker bij Grootjans, De Clercq e.a. 
blauwe neo-flaminganten ont
haald worden. In feite kegelen 
Descamps en Vanaudenhove de 
(goedkope) flamingantentaktiek 
van de PVV met hun « gestook « 

brief uit 
de oostkantons 
De Vlaamse pers heeft met onvermeld gelaten, 
dat op 11 juli het stadhuis van Eupen gesierd 
was met de Vlaamse Leeuw Er werd op gewe
zen dat Eupen de Vlaamse nationale feestdag 
meevierde, terwijl de burgemeesters van de 
Brusselse gemeenten besloten hadden met te 
vlaggen 
Wat de Eupense burgemeester, PRLW-senator 
Evers, er toe aangezet heeft de Vlaamse vlag te 
hijsen, IS mot nader bekend geworden In ieder 
geval moet hij oerplots op deze idee gekomen 
zijn, want nog de ochtend zelf van Guldenepo-
rendag was men koortsachtig op zoek naar een 
vaandel dat dan toch nog tijdig bn burgers kon 
geleend worden 
Waarschijnlijk — en het is te hopen dat het in 
werkelijkheid zo is — geeft ook de burgemees
ter van de grootste Duitstalige gemeente er zich 
steeds meer rekenschap van, hoe gevaarlijk het 
zou kunnen worden wanneer op zekere dag de 
Vlamingen helemaal geen vinger meer bij ons in 
de pap zouden hebben Moest hijzelf met twee 
maanden geleden op Vlaamse overschotstem
men rekenen om als gekoopteerde senator in 
het parlement te kunnen blijven '̂  
Het IS geen lichtzinnig vermoeden dat het 
nieuws over Eupen's officiële deelneming aan de 
Vlaamse feestdag in Wallonië ontvangen is op 
verontwaardiging en ontzetting, die zich welis
waar met openlijk hebben gemanifesteerd, maar 
die daarom met minder achter de schermen 

woedden Zelfs de vlug gegeven verzekering 
dat in septemöer vanzelfsprekend ook met de 
Waalse haan zal gevlagd worden, bracht met 
veel aarde aan de Waalse dijk Sinds de taalwet
geving van 1962/1963 was het de Walen 
immers gelukt, zonder één enkele terugslag de 
toch al met grote invloed van Vlaanderen stuk 
voor stuk terug te dringen Ze meenden voldoen
de grond te hebben om te mogen geloven, dat 
over afzienbare tijd iedere Vlaamse weerstand 
tegen de opslorping van Duits Oostbelgie — 
inzoverre er van weerstand sprake zou zijn — 
zou verdwijnen en dat de bevolking van Eupen-
St-Vith zich stilzwijgend zou neerleggen bij het 
burgerschap van de Waalse deelstaat En dan 
zou letterlijk en figuurlijk, alleen de Waalse 
haan het voor het zeggen hebben 

Het zou onjuist zijn, het gebaar van de Eupense 
burgemeester te overschatten Het is echter 
toch een bewijs ervoor dat hier in de streek met 
alleen voor een handvol vasthouders een ande
re wind begint te waaien En ongetwijfeld zal 
thans, daar waar het symbool van de beide gro
te gemeenschappen z'n plaats aan het Eupens 
stadhuis gekregen heeft, vanzelf de vraag rijzen 
naar het eigen streeksymbool. Het antwoord op 
deze vraag, dat wellicht met meer zo lang zal uit
blijven, zal de verdere versterking van onze wil 
naar zelfstandigheid in de hand werken 

He Sch. 

omver, terwij l ze kontakt zoeken 
met de ondertekenaars van het 
Egmont-pakt om de liberalen 
(bli jkbaar tegen wil en dank !) te 
dedouaneren... 

V U : G U N S T N O R M E N 
V O O R V L A A M S E 
S C H O L E N ! 

Het polit iek komitee van de 
Volksunie nam akte van de ver
klaring van het departement van 
nationale opvoeding over het 
franstalig onderwijs in de Voer
streek. 
De Volksunie is van mening dat 
terzake een normale wederkeri
ge en identieke regeling dient 
doorgevoerd te worden ten voor
dele van het nederlandstalig on
derwijs in de gemeenten Ko-
men-Moeskroen. 
Verder stelt de Volksunie dat 
spoed dient gezet te worden ach
ter het wetsontwerp tot definitie
ve invoering van gunstnormen 
voor het kleuter-, het lager-, en 
het sekundair nederlandstalig 
onderwijs van de Brusselse ag
glomeratie, in afwachting van 
een volledige uitvoering van de 
beloofde en nog steeds niet 
gerealizeerde onderwijs-waar-
borgen welke als kompensatie 
gelden voor de invoering van de 
Liberté du père de familie. 
Het polit iek komitee van de 
Volksunie volgt tenslotte aan
dachtig het benoemingsbeleid 
o.m. wat betreft ABOS, waar een 
nederlandstalig administrateur-
generaal dient te worden aange
steld. 

D A R L I N G 

De tv-uitzending «De dagtaak 
van een koning» n.a.v. 21 juli 
was maar een mager beestje. 
Geen enkele keer namen de 
«spelers» een ontspannen hou
ding aan. Vele kijkers hebben 
zich ook afgevraagd waarom de 
gesprekken tussen de vorst en 
zijn medewerkers in een fluister
toon werden gehouden ? Of 
mocht het publiek niet weten, 
wat er werd gezegd ? 
De koning schijnt intussen de 
talenkwestie voor zijn gade en 
hemzelf te omzeilen, door haar 
te begroeten met «darl ing». 
Daarmee kan hij de toorn van fla
minganten en waliinganten ver
mijden, terwij l hij de Brusselse 
snobs stell ig met dit mondje 
Engels zal verbli jd hebben. Wat 
er van zij, de BRT-journalisten 
hebben zich van de fi lm gedis
tancieerd. De initiatiefnemers 
wilden op de voorwaarden van 
de nieuwsdienst (geen lofzang 
op het hof maar een nuchtere 
ontleding) niet ingaan. Daarom 
werd een beroep gedaan op een 
journalist buiten de BRT... 

V E R F R A N S E N D H O G E R 
Z E E V A A R T O N D E R W I J S 

Het wordt hoog ti jd dat de Ne
derlandse Kultuurraad eens het 
Hoger Zeevaartonderwijs onder 
de loupe neemt, want in dit 
onderwijs worden de taalwetten 
lustig genegeerd en de verfran-
sing van en door het personeel 
even lustig in de hand gewerkt. 
We hopen dat de KR vri j spoe
dig de kijker op het Hoger Zee
vaartonderwijs zal richten, daar 
binnenkort zal overgegaan wor
den tot de benoeming van le
raars (zij het in t i jdeli jk verband) 
en dat het risico niet denkbeel
dig is dat opnieuw Franstaligen 
zullen benoemd worden, die de 
groep Franstaligen, die onze taal 
radbraken zullen versterken. De 
examenwet wordt er niet toege
past. In ieder geva l : liever een 
betrekking vakant houden dan 
een kracht aan te werven, die als 
Franstalige onze taal verminkt 
en te schande maakt ! 
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BRUSSELEMENT: 
Hef wordt een lange malle zomer 
B R U S S E L - De malle 
Brusselse zomer is dus 
begonnen : Mallemunt. Over 
de indrukwekkende reeks 
muziek- en 
teaterevenementen van het 
najaar, onder de 
gemeenschappel i jke noemer 
Brusselement, hebben drie 
voortrekkers Ivo Goris, 
André Monteyne en Erik Van 
Lerberghe reeds uitvoerig 
toelichting verstrekt (zie 
« W I J » van 26 mei). 
Z e beloofden dat Brussel 
door de Vlaamse 
manifestaties zou 
overrompeld worden. Na het 
startsein van Mal lemunt op 
het Muntplein ziet het er naar 
uit dat hun voorspell ingen 
bewaarheid zullen worden. 

Vijf jaar geleden startte 
« Mal lemunt » met vier 
bescheiden zogenaamde 
folk-lunch-koncerten. 
!n de komende weken zal de 
hoofdstad in zowat alle 
hoeken een podium zien 
verrijzen voor 
muziekspektakels, 
teaterfeesten, het Sierkus 
Radeis, het atlasorgel, 
conservatoriummuzikanten 
van « het ware genot», het 
festival van Vlaanderen en 
nog zoveel meer. De 
stadsmussen zullen weinig 
kans krijgen voor een 
zomers dutje. 

Voor de eerste keer worden de 
festiviteiten niet meer gekoncen-
treerd op het Muntplein. Malle
munt blijft er tot september zor
gen voor Vlaamse klanken, maar 
de kulturele manifestaties zullen 
ook op de Arduinkaai en elders in 
de grootstad plaatsvinden. Malle

munt zelf zorgt voor een breeduit-
gesponnen feestdag per week: 
de donderdag, van 's middags tot 
's avonds laat. Mallemunt brengt 
veel muziek voor geen geld en 
richt een warme revolver op het 
hart van Brussel. 

Maar de salvo's zullen niet alleen 
als gitaarklanken weerklinken. Er 
IS dit keer OOK het bruisend toneel
spel, dat zal uitgroeien tot een 
internationaal teaterfestival 

Duidelijk voor elk wat wils I voor 
jong en oud. 

We brengen hierbij een beknopt 
overzicht van het Brusselement-
gebeuren tot eind augustus. De 
feestkalender loopt evenwel nog 
door tot 1 oktober I 

Al wie er bij kan zijn moét er bij 
zijn I Dat vertellen niet alleen de 
organizatoren, maar ook de Malie-
munters die vorige vrijdag Brusse
lement uit de startblokken zagen 
schieten. Weer of geen weer ; 
volks vertier met kulturele allu
res! 

ARDUINKAAI 

Voor Mallemunt dienen zich niet 
minder dan zesentachtig muzikan
ten aan, zangers en zangeressen. 
Johan Verminnen en Raymond 
Van het Groenewoud hebben 
een soort afscheidskoncert gege
ven. Beiden geven ze er voor een 
tijdje de brui van. 

Artiesten van bij ons nemen hun 
plaats in op de planken: Sunny 
Side Up, Big Bill, Parisiana, Milks
hake Banana, Bizjou, Transit, Sail 
Joia, The Condors... stuk voor 
stuk groepen met Vlaamse na
men dus I 

Ze krijgen het gezelschap van 
Open en Broos (met Daan Broos, 
Bert De Coninck, Luk Van Kes-
sel, Enk Van Neygen), Delia Bo-
siers, Schralen Tsjip en de Mus-
senschrik. Bob Frank en Zus
sen.. 

Er komt ook veel folkvolk uit het 

buitenland: Bonnie Rait, David 

BRUSSELEMENT '77 
EEN ZOMER LANG MUZIEK EN THEATER 
FESTIVAL VAN VLAANDEREN 
150 jaar CONSERVATORIUM 
100 jaar KV S 
KAAITHEATER 
MALLEMUNT 

Bromberg, Kevin Coyne, Georgië 
Fame, The Boys of the Lough, 
Gabnel Yacoub, Brenda Woot-
ton... 

De meest gevraagde gast op 
Brusselement is Big Bill. 

En dan is er het teaterwereldje 
dat voor het eerst doelbewust de 
straten en pleinen optrekt; Kaai-
teater, het Wagenspel, Sierkus 
Radeis. 

Het Kaaiteater wordt het eerste 
internationaal festival van |ong en 

experimenteel teater. 
Dit ter gelegenheid van het 100-ja-
ng bestaan van de KVS. De orga
nizatoren hopen dat dit festival 
de inzet zal worden voor een jaar
lijks teaterfeest 

Op de Arduinkaai achter de KVS 
zullen aantreden en optreden: 
het Kollektief Internationale Scè
ne, Panem et Circenses, Teatr 
Stu (Polen), La Cuadra De Sevil-
la, Les Baladins du Rhin, The 
Artaud Compagny Kollektiv Rote 
Rübe... 

Sierkus Radeis brengt clowne-
neen, parodieën, anomalieën, 
jongleur-truukjes... Het Sierkus-
programma vermeldt ijzerplooi-
ers, vuurspuwers, goochelaars, 
magiërs en vlooientemmers. Sier
kus Radeis zal menig volksfesti
val in Brussel en Vlaams-Brabant 
teisteren. 

V O L K S V E R M A A K 

Vermelden we nog het Wagen
spel, met de middeleeuwse « Clu-
te van het Playerwater», bewerkt 
door Herman Teirlinck. Van juli 
tot september trekt dit wagen
spel — op een platte wagen met 
traktor — door' Brussel en 
Vlaams-Brabant. De vier akteurs 
van « Playerwater » komen uit het 
amateurstoneel. 

Even het verhaaltje: een vrouw 
zendt haar man weg om player
water, waardoor zij de handen 
vrijknjgt om een bruine pater te 
verwennen. Veel leut wordt gega
randeerd. 

Koördinator Ivo Goris: « we zijn er nu reeds van overtuigd dat wijk- en 
buurtkomitees een stevige stimulans zullen krijgen.» 

Het zou ons slecht te staan ko
men mochten we uiteindelijk de 
Vlaamse draak — het atlas we
reldorgel — onvermeld laten. Het 
is een publiek koncertorgel: een 
zeppelin met orgelpijpen, en gum
mislangen die over voetpaden en 
straten liggen. Voetgangers en au
to's die dit klavier bespelen zor
gen voor een uniek koncert van 
dit wereldorgel... Er worden geen 
prijzen uitgereikt aan diegene die 
de mooiste toon uit de pijpen 
kri jgt! Volksvermaak van de 
bovenste beste plank... 
Brusselement doet dus heel wat 
gemeenten aan in de Brusselse 

agglomeratie. Maar ook vanuit 
Brugge, ' Erpe-Mere en veel 
Vlaams-Brabantse gemeenten 
werd grote interesse gemeld. 
Vooral het Sierkus Radeis, Het 

Ware Genot, het Wagenspel en 
het atlasorgel zullen geregeld uit 
de Brusselse poorten breken. Het 
wordt een malle zomer, reken 
maar I (hds) 

Voor meer informatie: KCC, 
Martelarenplein 21, 1000 Brus
sel (Tel. 02/218.10.00) of Beurs
schouwburg, Ortsstraat 22, 1000 
Brussel (Tel. 02/511.25.25). 

KALENDER 
do 28.7 12.00 

14.30 
17.00 

Muntplein -Mallemunt Sunny Side Up, Big Bill 
Animatie met Sierkus Radeis en gastattrakties 
Derrolls Workshop, met Derroll Adams, T. Zimmerman, Roland, W. Jones 

22.00 
Cousin Joe from N.-C, Derrolls Workshop, D. Bromberg, D. McLean 
Parisiana en Sierkus Radeis 

do 4.8 1200 
14.30 
17.00 
22.00 

Muntplein Mallemunt Stella Marrs and The Bop Friends 
Kinderanimatie met Sierkus Radeis 
Boys of the Lough, Gabriel Yacoub, Wannes Van de Velde, Bonne Raitt 
Milkshake Banana en Sierkus Radeis 

do 11.8 12.00 
14.30 
17.00 

22.00 

Muntplein Mallemunt Bizjou, Transit. Brenda Wootton 
Animatie met Sierkus Radeis en gastattrakties 
Opo, Koor van de Prettig Gestoorde Vrouwen, Valencia, 
Sail Joya, Hans Dulfer en de Perikels 
Retro Jazz Band en Sierkus Radeis 

ma 15.8 Voor- Jaarmarkt KVS-CBA Wagenspel •< Playerwater» te Sint^ans-Molenbeek 
middag Molenbeek is.m. Sociaal-Kulturele Raad 

do 18.8 12.00 Muntplein Mallemunt 

14.30 
1700 

22.00 

Albion Morris Men, Open en Broos Cmet Daan Broos, Erik Van Neygen 
Bert de Coninck en Luk van Kessel), Delia Bosiers 
Animatie met Sierkus Radeis en gastattrakties 
Winnaar amateurconcours Bilzen 
Schralen Tsjip en de Mussenschrik, Stampij, The Fabulous Poodles 
Marc Herouet's Ragtime Cats en Sierkus Radeis 

zo 21.8 15.00 
tot 
21.00 

Groenteater SCR 
CAtomium) Laken 

Volksfestival met De Snaar. 
Kris de Bruyne, Het Ware Genot 
Sierkus Radeis en Atlas Wereldorgel 
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Nieuw Chinees trio 

Yeh Chien-Ying 

Met de ineerherstelling van Teng 
Siao-ping blijkt een driemanschap aan 
het bewind te zijn gekomen nauwe
lijks anderhalf jaar na het overlijden 
van Mao en Tsoe-En-lai, die be-den 
gedurende bijna een kwarteeuw hun 
stempel drukten op de Chinese poli
tiek, en die op het einde van hun leven 
de Chinese deur op een (grote) kier 
openzetten voor Uncle Sam in de per
soon van ex-president Nixön 

Dit dnemanschap bestaat uit presi
dent-partijleider en eerste minister 
Hoea Kwo-feng, vice-premier en minis
ter van Landsverdediging, een der 
oudste medewerkers van wijlen Mao-
Tse-toeng, Jeh-Shin-yieng en Teng 

De ineerherstelling van Teng ging 
gepaard met een der luidruchtigste 
reeks massabetogingen over het ge-

Hua Kuo-Feng 

hele land Men mag echter aannemen 
dat vijftien maand geleden toen Teng 
in ongenade viel (Mao benoemde 
hem tegen de verwachtingen in met 
tot opvolger van Tsjoe-En-lai, maar 
verkoos Hoea Kwo-feng, die nu goed 
op weg schijnt te zijn om de Mao-kul-
tus langzaam maar zeker de nek om 
te wnngen) De «bende van Vier» — 
die het toen nog voor het zeggen had 
— bewerkte deze tweede ongenade 
van Teng (tijdens de kulturele revolu
tie was Teng reeds uitgezuiverd en 
hoorde men lange tijd mets meer over 
deze bescheiden, kleine maar zeer 
intelligente bewindsman) — doch is 
nu zelf gevangen en werd samen met 
de bekendmaking van Teng's terug
keer aan de top, officieel uit de kom-
mumstische partij van China gestoten 
Teng staat bekend als een techno-

Tien Siao-Ping 

kraat en kwam trouwens als zodanig 
herhaaldelijk in botsing met de aan
hangers van de ortodoxie China 
moet zich zelf bedruif>en en moet 't 
buitenland met «naapen» Door de 
ideologie voorrang te geven in de eko-
nomie en het leger bleef China, on
danks andere merkwaardige presta
ties, hangen tussen de status van eer
ste grootmogendheid en een kolos op 
lemen voeten Teng heeft steeds drie 

belangnjke hervormingen voorge
staan HIJ wou ten eerste een her
vorming van het onderwijs op alle 
niveaus Indien Teng deze hervorming 
kan beginnen, dan zal waarschijnlijk 
een einde komen aan het zwaaien te 
pas en te onpas met het rode boekje 

De nadruk zou meer komen te liggen 
op bekwaamheid dan op partij-trouw, 

hoewel Teng hier uiterst voorzichtig 
zal moeten maneuvreren, wil hij met 
een derde keer in ongenade vallen 
Een tweede hervorming die Teng zou 
nastreven is deze van de ekonomie 

Vooral de zware industne is het zor
genkind van de huidige Chinese 
machthebbers, want haar achter
stand tegenover deze van de andere 
mogendheden is groot, ook al bezit 
China reeds geruime tijd kernwa
pens Maar ook hier moet er een 
«de-maotisenng» plaats hebben wil 
men de industne efficient laten wer-
Ken En blijkbaar ook beter uitrusten 
voor een snellere omschakeling in het 
leger Dat betreft dan het derde « pro
grammapunt» van Teng, die sinds 
lang aandnngt op een drastische mo-
dermsenng van het Chinese leger. 

qua manschappen zeer waarschijnlijk 
het grootste ter wereld, doch qua 
bewapening meer dan een oorlog ten 
achter Tentijde van Mao werd met 
deze verzuchting geen rekening ge
houden en het zou niet uitgesloteg 
kunnen zijn, dat de in duistere omstan
digheden om het leven gekomen Lin-
Piao eens dauphin van Mao, het met 
Mao over de legerhervorming oheens 
was Nu dringt Teng aan op de aan
schaf van moderne wapens, wat uiter
aard zal moeten gepaard gaan met 
het <• leveren » van adviseurs of moni
toren, teneinde de Chinese soldaat 
vertrouwd te maken met de technolo
gische know-how Inzake elektromka 
heeft de Volksrepubliek nog veel te 
leren, net trouwens als de Sovjetunie, 
wier achterstand op Amenka en 
West-Europa dan weer met zo groot 

IS 

Een der eeröte taken van vice-pre-
mier Teng (die waarschijnlijk Feng als 
eerste minister zal opvolgen, terwijl 
Feng staats- en partijhoofd blijft, een 
dubbele funktie die hij straks met 
Brezjnev gemeen heeft), zullen de 
besprekingen zijn met Cyrus Vance, 

' de nieuwe Amerikaanse staatssekre-
tans 

Of het ooit nog tot nvaliteit tussen 
Feng en Teng komt weten we uiter
aard met Met China weet je nooit 
Zelfs de beste China-kenners hebben 
in hun prognoses en diagnoses al 
vaak de bal misgeslagen De twee 
schijnen in elk geval aan mekaar 
gewaagd te zijn Men mag met uit het 
oog verliezen dat beiden tot de gema
tigden behoren, dat de gezagvolle 
Jeh-Shin-yieng hen steunt, ook tegen 
de linkervleugel die met de L'itstoting 
van de «bende van vier» een zware 
klap kreeg, na deze die haar reeds 
vroeger werden toegediend Na zich 
eerst van de trouw van het leger ver
zekerd to hebben (dat een belangrijke 
rol in de rehabilitatie van Teng speel
de) heeft Feng z i rh nu ook van de 
t rouw van de partij verzekerd Het 
nieuwe triumviraat beschikt dus over 
de steun van de twee voornaamste 
bestanddelen van de volksrepubliek 

Men mag zich derhalve aan nieuws 
uit Peking verwachten, nu de leiding 
zich na maandenlange onzekerheid 
stevig schijnt te hebben geïnstalleerd 

Alles draait om de soclaal-ekonomischepolitiek 
(jeeveedee) In Nederland zitten we al weer 
twee maanden na de kamerverkiezingen 
En hoewel er — noodgedwongen — enkele 
dagen verlopen tussen het schrijven van 
deze regels en het moment waarop de 
lezer van «Wi j» deze bijdrage onder ogen 
krijgt staat het wel vast dat er in de laatste 
week van juli nog geen nieuwe regering is 
De eerste poging van de demissionaire eer
ste minister Joop den Uyl om 'n ministers
ploeg te vormen van socialisten (Partij van 
de Arbeid), Kristen-Demokraten en Demo
kreten '66 liep half juli vast Het was, hoe 
kon het anders de sociaal-ekonomische 
problematiek waarover de formateur strui
kelde De opties daarover lopen nu een
maal sterk uiteen bij de grootste twee groe
peringen die bij de formatiepoging betrok
ken waren, met name dan wat de grootte 
betreft van de onvermijdelijke bezuini
gingen Socialisten en knsten-demokraten 
zijn het er over eens dat de broekriem in de 
komende jaren zal moeten worden aange
trokken Dat zou dan de werkgelegenheid 
ten goede moeten komen Maar over de 
omvang van de overheidsbezuinigingen lo
pen de opvattingen uiteen tot in een ver
schil van miljarden guldens, en het was te 
verwachten dat een dergelijk verschil met 
in een formatieronde weggewe'-kt zou kun
nen worden 

In het pakket sociaal-ekonomische maatre
gelen waarover de onderhandelende partij
en het eens moesten worden, zat ook de in 
Nederland befaamde V A D oftewel de ver-
mogensaanwasdeling oftewel het toeken
nen aan de arbeiders van een gedeelte der 
overwinst die de (goed marcherende) be
drijven weten te boeken Deze V A D werd 

dan de hobbel die Den Uyl op zijn weg 
naar een nieuwe regering met wist te 
nemen Zijn tegenspeler Dries van Agt, 
demissionair minister van Justitie en kns-
ten-demokraat had de vermogensaanwas-
deling trouwens vergeleken met een col 
van eerste kategorie in de Ronds van 
Frankrijk (Van Agt is een fanatiek wieler-
supporter die op zondag 17 juli een Alpen-
etsppe in de Ronde meereed en bij die gele
genheid tegen Eddy Merckx zei « Jullie Vla
mingen horen ook bij ons i») Den Uyl en 
Van Agt konden het met eens worden over 

de juiste verdeling van de VAD-gelden en 
toen men in het openbaar elkaar daarover 
verwijten ging maken besloot de formateur 
er voorlopig maar een punt achter te zet
ten 

Het vastlopen van de eerste formatiepoging 
hoeft overigens met te betekenen dat Den 
Uyl geen kans meer maakt op een nieuw 
eersteministerschap Dat bleek wel uit de 
reakties zowel van kristendemokratische 
als van socialistische zijde op de na zes 
weken mislukte regeringsvorming Beide 
partijen, al dan met vergezeld door D'66 
zijn als het ware veroordeeld samen verder 
te rege( ren Want het alternatief, een rege
ren van knsten-demokraten en liberalen 

(Wiegel O biedt nu eenmaal een weinig aan
lokkelijk vooruitzicht doordat deze twee 
partijen slechts over een minieme meerder
heid in de Tweede Kamer beschikken, 
namelijk de helft plus twee zetels Aange
zien er bij de knsten-demokraten verschei
dene «linkse» figuren in het parlement 
schuilen, zou een dergelijke koalitie een al 
te wankele basis onder zich hebben Terwijl 
de knstenen en de socialisten samen over 
de komfortabele meerderheid van zowat 
tweederde van de Kamerzetels beschik-

en I 

Tegelijk heeft Den Uyl (als hij het straks 
Intussen zullen de al voor de verkiezingen 
uitgebroede plannen om in elk geval te 
bezuinigen op de salarissen van de ambte
naren toch uitgevoerd worden Dat is een 
klap die vooral hard zal aankomen bij de 
jonge leraren van het middelbaar onder
wijs Hoewel onderwijzers, leraren en pro
fessoren geen ambtenaar zijn in de zin van 
de wet vallen zij wat hun salarissen, pen
sioenen en bepaalde arbeidsvoorwaarden 
betreft, onder het ambtenaren-statuut Dr 
bezuinigingen die de overheid nu met 
ingang van 1 oktober gaat doorvoeren 
komen erop neer dat het aanvangssalaris 
van leraren per maand meer dan driehon

derd gulden (ruim vierduizend frank O lager 
zal zijn dan in de regeling die tot nu toe van 
kracht was Het hoeft geen betoog dat 
over deze ingreep felle verontwaardiging 
leeft in de lerarenwereld Een van de lera-
renorgamzaties heeft zelfs al een kort 
geding aangespannen tegen de ministers 
van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs 
Boos zijn ook de wetenschappelijk mede
werkers aan de universiteiten die eveneens 
een financiële veer zullen moeten laten, en 
vervolgens de militairen voor wie kortingen 
op hun vergoedingen op papier zijn gezet 
In de ambtelijke wereld vergelijkt men de 
bezuinigingen met de tijd van de kristelijke 
minister-president Colijn in de dertiger ja
ren die herhaaldelijk percenten liet aftrek
ken van de salarissen van zijn ambtenaren 
Teelijk heeft Den Uyl (als hij het straks 
opnieuw voor het zeggen krijgt) ook voor 
de met-ambtenaren een potje op het vuur 
staan Hij vindt het namelijk noodzakelijk 
dat de komende twee jaren alle lonen 
bevroren worden dat dus de «nul-lijn» 
gehandhaafd wordt Alleen de inflatie-toe
slagen zouden nog maar mogen toegekend 
worden, jaarlijkse verhogingen en promo
ties daarentegen zouden tot 1980 taboe 
moeten blijven De werkgevers hebben al 
laten weten met een dergelijk plan met zo 
gelukkig te zijn, de werknemers gaan er 
ook bepaald met mee akkoord Toch is te 
verwachten dat de straks te vormen nieu
we regenng dit voornemen geheel of ge
deeltelijk gaat uitvoeren Allemaal in het 
kader van het gevecht tegen de werkloos
heid Zo blijft het sociaal-ekonomische — 
en we denken terecht — in het middelpunt 
staan van de Noordnederlandse politiek 
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ANTWERPEN 
Op 1 oktober te Antwerpen 

Eerste nationale 
manifestatie 
tegen kernenergie 
In samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, organizeren de 
Verenigde Akt legroepen voor Kernstop (VAKS) en de Groene Fietsers op 
zaterdag 1 oktober 1977 een grootse nationale manifestatie te Antwerpen 
onder de naam « het Grote Gebeuren » 

Ook Inter-environnement Wallonië en Les Amis de la Terre nemen aan de 
organizatle deel 

Het doel van de manifestatie is de bevolking te sensibil izeren voor de drei
ging van de kernenergie op industriële schaal en aan te zetten tot verdere pro-
testakties. 

De initiatiefnemers en een 25-tal ande
re verenigingen, alsmede een aantal 
leidinggevende personen uit socio-kul-
turele organiza+'es die reeds hun 
steun toezegden, streven naar een rui
me frontvorming van alle milieubewus
te groepenngen en personen uit het 
land Het anti-nukleair front zal alle 
wettelijke middelen aanwenden om 
de bouw van Tihange III en Doel IV te 
verhinderen Ook zal het zich verzet
ten tegen de hervatting en de uitbrei
ding van de werkzaamheden van de 
opwekkingsinstallaties van Euroche-
mic te Dessel 

De manifestatie te Antwerpen, die pre
cies een week na een betoging tegen 

Serenades 
in Rubenshuis 
Van maandag 1 augustus 1977 af en 
tot en met zondag 14 augustus 1977, 
telkens te 20 u 30, worden er door 
studenten van het Koninklijk Vlaams 
Muziekkonservatonum te Antwerpen 
serenades gegeven in de tuin van het 
Rubenshuis 
Op het programma werken van o m 
Giovanni Cavaccio, Luis Milan, Henry 
Purcell, Girolama Frescobaldi, Andrea 
Gabnelin en Renier Van der Velden 
De inkom is gratis 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Bercheni-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 Gent 

Tel 091/22 45 62 

de snelle kweekreaktor te Kalkar 
plaatsvindt, zal een uitgesproken 
vreedzaam en ludiek karak'^er heb
ben De organizatoren verwachten 
dan ook een groot publiek in gezins
verband Het^ kulminerend punt van 
de manifestatie is een fietseling op de 
Grote Markt met, om klokslag 3 uur, 
een minuut stilte voor de gewezen en 
komende slachtoffers van lonizeren-
de bestralingen 

Door een reeks uiteenlopende akties 
zal het anti-nukleair front ook na 1 
oktober de parlementsleden en de 
bevolking sensibilizeren voor de geva
ren van de ontwikkeling van kernener
gie op grote schaal en voorlichten 
over de negatieve gevolgen op ekono-
misch vlak De initiatiefnemers hopen 
dat een massaal verzet vanwege de 
betrokken burgers de regering onder 
druk zal zetten om af te zien van een 
keuze die door partikuliere belangen 
werd opgelegd In de loop van de 
maand september zullen meer bijzon
derheden over «het Grote Gebeu
ren » en verdere akties verspreid wor
den 

VU-Ekeren 
biedt diensten aan 
Leden en a b o n n e n t e n 

Nieuwe leden en abonnenten zijn 
steeds hartelijk welkom Gelieve het 
VU-sekretariaat te verwittigen, Gees-
tenspoor 72 Ekeren Tel 4104^1 

M a a t s c h a p p e l i j k 
d i e n s t b e t o o n 

Willen u altijd helpen 
Al fons Bollen, scnepen. Koekoeklaan 
7 Tel 64 4943 
Paul Bortels, gemeenteraadslid. Ka-
pelsesteenweg 581 Tel 6421 99 
Hendrik Bellens, gemeenteraadslid, 
Gravenlaan 25 Tel 450580 
Antoon De Groof, OCMW-l id, V D 
Weyngaertlei 8 Tel 64 3708 
Jul ia Franken, OCMW-lid, Stadshou-
derslaan 11 Tel 453845 
Veerie Thyssens, OCMW-l id, Gees-
tenspoor 72 Tel 41 0441 

Wat bieden Antwerpse 
stadsschouwburgen 
in 77-78? 

Zopas kwam de prospektus voor 
het seizoen 77-78 van de drie stads
schouwburgen (KNS, KVO, KJT) 
klaar Zoals altijd mooi geprezenteerd 
biedt deze prospektus aan de teater-
liefhebbers alle informatie over het 
komende seizoen, en ook een hoop 
praktische inlichtingen i v m toegang-

pnjzen, abonnementspnjzen, reduk-
ties voor bepaalde personen, enz 
De prospektus kan gratis verkregen 
worden bij de afdeling «Informatie», 
Grote Markt 29, 2000 Antwerpen, tel 
031/337093, en dit zolang de voor
raad strekt Wie echter het voorbije 
seizoen reeds abonnee was van één 
der dne stadsschouwburgen en/of de 
« Teaterkrant», dient de nieuwe pros
pektus niet nog eens aan te vragen 
Deze mensen krijgen hem automa
tisch toegezonden 

VU-Boechout-
Vremde 
besprak « Egmont» 
Steunt de «Egmontburgemeesters» 
in hun verzet tegen het verlenen van 
inskriptierecht aan franstalige bewo
ners van hun gemeenten 
Enerzijds wijst ze erop dat de uit
gangspositie voor de onderhande
laars zwaar was belast door de voor 
Vlaanderen nefaste grendelgrondwet 
waarbij de helft van de franstaligen 
voor alles hun instemming hoeven te 
geven 
Anderzijds ziet ze in het pakt het ver
trekpunt naar zelfbestuur voor Vlaan
deren en naar federalisme met twee 
De afdeling heeft vertrouwen w in de 
VU-onderhandelaars en zal deze 
daadwerkelijk steunen waar mogelijk 

ERASMUSSCHOOL 
"Handels- en autonjschool Begij-
nenvest 99 Antw 
Tel 33.6058 en 4 5 0 5 3 1 , 

Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen 
10 o/o KORTING VOOR VU-LE
DEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

VUJO-Niel 
naar Keuls 
Phantasialand 
Op zaterdag 10 september richt VU-
JO-Niel haar jaarlijkse reis in, ditmaal 
naar het bekende pretpark Phantasia
land nabij Keulen 
Dat de opkomst voor deze reis weer 
groot zal zijn is reeds een vaststaand 
feit Toch nog enkele gegevens Phan
tasialand met een opp van 24 ha 
biedt zowel volwassenen, kinderen en 
jongeren de mogelijkheid zich te ont
spannen en op ontdekking uit te gaan 
Een opsomming van alle mogelijkhe
den zou ons te ver brengen doch 
enkele attrakties zijn het vermelden 
meer dan waard Oud-Berlijn, een 
straatje in de stijl van de eeuwwisse
ling, een Hacienda uit Mexico, het 
Scheve Huis, Europa's grootste gon-
delbaan, een dolfijnshow, speel
pleinen, een sprookjesbos met wan-
delwegen enz 

Hoe ziet er onze dagindeling u i t ' Ver
trek om 7 u aan het VU-sekretanaat 
hoek Antwerpsestr en Stationsstr In 
het park gaat ieder vrij-uit en bestaat 
de mogelijkheid om in 5 restaurants 
met 2000 zitplaatsen te eten Het tijd
stip van terugkeer wordt tijdens de 
reis meegedeeld 
Wat kost nu dit a l l es ' Reis en toe
gang kost 300 fr voor volwassenen, 
200 f r voor kinderen beneden 12 jaar 
Dit voor yU-leden Niet-leden betalen 
respektievelijk 400 en 300 fr 
Inschnjvingen voor 2 september kan 
bij Ingnd Barbier, Antwerpsestr 47, 
tel 882531 , Lief Deheusch A , Ver-
meylenstr 5, tel 883255 , Ene Suy-
kens, Boomsestr 46, tel 8 8 3 9 0 0 , 
Marie-Claire Vanderdonck, Boom
sestr 246 

Nationaal VUJO-weekend in Cadzand 
Vrijdagavond 16 

september tot 

zondagavond 18 

september 

Naar jaarlijkse traditie beginnen wij het werkjaar in Cadzand, met 
een vormmgsweekend waarop we de Bakens voor de toekomstige 
werking uitzetten 
Nu voor de Vlaamse beweging in het algemeen en voor de V U in het 
bijzonder een nieuwe periode aanbreekt, willen wij ons ditmaal b u i - . 
gen over de nieuwe strategie voor de V U en VUJO * 
W I J willen ons daarbij laten inspireren door de ervanngen van politie
ke radikalen, die regenngsverantwoordelijkheid dragen of gedragen 
hebben in Nederland 
De strategie i v m Brussel verdient onze sfseciale aandacht en zal 
dan ook een belanq'-ijk onderdeel vormen van dit weekend 

HET PROGRAMMA: 

— Vri jdag 16 september: 
•• 19 uur Aankomst en kennismaking 

20 uur Inleiding en jaarplanning 

— Zaterdag 17 september: 
Forumgesprek met Ria Beckers, PPR-voorzitter, kamerlid en Jan Ter-
louw, D'66-voorzitter, kamerlid Gesprek met VU-voorzitter H Schiltz 
over de nieuwe strategie 

— Zondag 18 september: 
Gesprek met staatssekretaris Vic Anciaux over de strategie i v m . 
Brussel Einde na het avondmaal rond 18 u 30. 
Het weekend gaat zoals steeds door in het vormingscentrum « Hede-
nesse» 

HOE INSCHRIJVEN ? 

Door overschrijving van 350 fr (per p>ersoon) op bankgiro 435-
0256851-75 van VUJO-Nationaal met vermelding van «Cadzand» 
Wie kinderoppas w^nst neme kontakt op met het VUJO-sekreta-
riaat 
Het volledig programma en de praktika worden toegezonden, na 
inschrijving 
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BRABANT 

Overtuigende senator Coppieters gaf 
uitleg over vraagtekens in het Pakt 
ASSE — Een enorme belangstell ing, een talri jke opkomst en wat een s feer ' 
Zel fs de bijna tot de folklore behorende nachtschilders hadden gezorgd voor 
een aangepast decor Wij moeten het toegeven ze hadden er werk van 
gemaakt En aan hun witgekalkte opschrif ten kon men al zeker zijn deze 
informatieavond zou geen monoloog worden Reeds voor het aanvangsuur 
was de zaal eivol gelopen Een klaar en duideli jk bewijs het aantal bewuste 
Vlamingen wordt steeds groter en deze Vlamingen kan men geen appelen 
voor citroenen verkopen Zi j wensen een degeli jke informatie ' 

In de zaal kon men de spanning voe
len Uit alle hoeken van Groot Asse 
en omliggende gemeenten was men 
gekomen om van onze nationale V U 
voorzitter Hugo Schiltz een duidelijk 
antwoord te krijger dp vele vragen 
Hij zou het niet gemakkelijk hebben 
De informatieavond begon met een 
welkomstwoord van de heer Lode 
Plas VU-voorzitter van de afdeling 
Asse HIJ bedankte ook de arrondisse 
mentele voorzitter de voorzitter van 
de VU-afdelingen van het kanton 

Asse en de plaatselijke mandata
rissen voor hun medewerking aan 
deze informatieavond 

C o p p i e t e r s 

Toen hij echter de nationale VU-voor-
zitter Hugo Schiltz verontschuldigde 
(die onvoorzien verplicht was samen 
met de nationale CVP-voorzitter deel 
te nemen aan een konfrontatie met 
de professoren van de KUL te Leu
ven) steeg er in de zaal een afkeu
rend gejoel op 

Gelukkig was er gezorgd voor een 
belangrijk vervanger senator M Cop
pieters, voorzitter van de Nederland
se Kultuurraad en van zeer dichtbij 
betrokken bij de orderhandelingen 
die leidden tot het Egmontpakt 

Onze afdelingsvoorzitter gaf eerst 
nog een kort overzicht van de feiten 
die aanleiding gaven tot deze informa
tieavond Met het Eomontpakt kon 
men nog alle kanten uit, aldus onze 
afdelingsvoorzitter Het was dus be-

langnjk te weten wat in het pakt 
slecht IS of slecht kan worden voor de 
Vlamingen zodat men dit met alle mid
delen kar bestrijden Het was ook 
belangrijk te weten uit wat de nr.et dit 
pakt verkregen aL.tonome macht voor 
de Vlamingen nu bestaat om deze 
macht dan te kunnen gebruiken om 
de toegevingen aan de Franstdligen 
te vernietigen 

Het doel en besluit van deze informa
tieavond aldus onze afdelingsvoorzit 
ter mocht zeker niet zijn hier eenvou
dig een zo groot mogelijk gedeelte 
van de aanwezigen te overtuigen 
voor het pakt 

Nee aldus de voorzitter het besluit 
moet zijn wij strijden voort tegen de 
negatieve aspekten van het pakt die 
we hier duidelijk moeten vernemen en 
voor de positieve aspekten van het 
pakt die we hier eveneens wensen te 
kennen zodat we ze kunnen gebrui
ken als wapen om de toegevingen die 
ons niet aanstaan te vernietigen 
De informatieavond bestond verder 
uit twee gedeelten 

I n f o r m a t i e 

Een eerste gedeelte waann senator 
Coppieters een algemene uiteenzet
ting hield van de voor- en nadelen van 
het pakt De meeste aanwezigen 
waardeerden de overtuiging en de 
eerlijkheid waarmee hij d t deed zodat 
hij dan ook meermaals een hartelijk 
applaus mocht in ontvangst nemen 

N a d e u i tgave van d e b r o c h u r e Federa t ieadv ies G e w e s t p l a n 
dn « W I J » b e s p r o k e n ) ligt nu de p rach t ige b r o c h u r e « G r o e n e 
w e g w i j z e r » van de rand federa t ie Halie o p de leestafe l 
Een inventar is v a n alle wande l - en f i e t s w e g e n in d e t w e e ë n 
tw in t i g g e m e e n t e n van d e o p g e d o e k t e rand federa t ie Halle 
Een s t reek w a a r het Pa jo t ten land en het geb ied v a n Z e n n e 
en Z o m e n mekaa r v inden H e r m a n Teir l inck w a s er thu is en 
o n z e H e n d n k C o n s c i e n c e haalde er heel w a t s to f v o o r zi jn 
w e r k e n D e vade r v a n d e V laamse L e e u w v e r t o e f d e er vaak 
t o e n hij in B russe l k o n s e r v a t o r van he t W i e r t z m u s e u m w a s 

Groene wegwijzer voor een 
heerlijk stuk Vlaams-Brabant 
N a e e n v e r a n t w o o r d i n g van d e z e u i tgave d o o r d e s c h e p e n 
van Leefmi l ieu vo lg t d e a lgemene inventar is van de wande lpa
den , d r ieenveer t ig in totaal , m e t ve rme ld ing van d e g e m e e n 
ten w a a r d o o r ze lopen en d e a fs tand d ie te w a n d e l e n valt 
V e r d e r d e ve rw i j z ing naar e e n l uch t fo to ach te raan he t boek
je w a a r o p d e wande l i ng is aangedu id 

En dan beg in t het wande l ing na wande l i ng e e n u i tgebre ide 
voors te l l i ng Beg in - en e indpunt , bez ienswaard igheden , be
schr i j v ingen, i l lustrat ies 
V e r d e r e e n bib l iograf ie van d e wande l f o l de rs en b r o c h u r e s 
Z o zrjn w i j in he t gedee l te van de kaar ten en luch t fo to 's 
be land 
O p kaa r ten s taan wande l - en f i e ts rou tes aangedu id c i j fe rs 
v e r w i j z e n naar d e luch t fo to w a a r o p be iden duidel i jk w e r d e n 
aangeb rach t 
K o r t o m , w i j h e b b e n hier werke l i j k t e d o e n me t een prach t ig 
init iatief dat l ie fhebbers van wande l i ngen en f i e t s toch ten heel 
vee l v r e u g d e zal ve r scha f f en Hopel i jk zul len hee lwa t V V V s 
in d e z e u i tgave d e ideeën v inden o m v o o r h u n s t reek iets der
gel i jks uit te g e v e n 

Een nadee l t je l i jkt ons d e ie twa t t e g ro te a fme t i ngen van de 
b rochu re , ech t met z o p rak t i sch o m m e e o p s tap o f o p d e 
f ie ts te gaan, maar da t is dan o o k d e en ige schoonhe idsv lek 
Groene Wegwijzer, Randfederatie Halle, Wii lamekaai 17, 1500 Hal
le 150 fr * 

Geslaagde konfrontatie 
over Egmont te Asse 

-H IJ ontweek de toegevingen met die 
hij kortweg verschrikkelijk noemde 
maar hij merkte ook op dat de VU 
niets meer toegegeven had dan datge
ne wat reeds en dikwijls in veel erge
re mate ingekapseld zat in de grond 
wetsherziening doorgevoerd door G 
Eyskens met samenwerking van 
CVP-BSP-PVV HIJ noemde de hou 
ding en berichtgeving van de geken
de CVP PVV en BSP-persorganen 
dan ook ronduit hypokriet omdat zij 
de VU nu de schuld gaven van reeds 
gedane toegevingen Toegevingen 
waar op dat ogenblik de VU de enige 
was om ze aan te khgen 

HIJ verstopte ook met zijn sympatie 
voor de aktie van de burgemeesters 
van de gemeenten met inskriptie-
recht HIJ hoopte dat zij met hun ver
zet zouden doorgaan en dat het met 
ging om een elektorale Vlaamse faga-
de 

Verder verdedigde hij ook verschillen
de positieve punten van het pakt 
Vele punten uit het eisenprogramma 
van de Vlaambe Volksbeweging en 
de betoging te Halle waren verwezen
lijkt Hij betreurde dat deze positieve 
aspekten praktisch met aan bod kwa
men in de Vlaamse pers 

K o n f r o n t a t i e 

In het tweede gedeelte antwoordde 
de VU-senator op vele schriftelijke en 
mondelinge vragen van de aanwezi
gen Het ging er soms bijzonder hard 
aan toe De vragen waren kntisch en 
spaarden de V U en het Egmontpakt 
niet Maar de antwoorden van sena
tor Coppieters bleven vinnig en eer
lijk zonder rond de pot te draaien 

Een hartelijk en langdung applaus 
begeleidde dan ook de VU-senator bij 
zijn afscheid En het doel van deze 
informatie-avond door onze afdelings
voorzitter bij het begin van de avond 
gesteld, was bereikt 

Er werd de aanwezigen met gevraagd 
overtuigde voorstanders te worden 
van het pakt Maar eens te meer 
bleek de V U de enige partij te zijn die 
in het openbaar en met open vizier 
naar onze bewuste en kritische Vla
mingen durfde te gaan Eens te meer 
heeft ZIJ bewezen een partij te zijn 
waarbinnen een ernstige zelfkritiek 
nog steeds mogelijk is zonder daarom 
uiteen te spatten (wat vele andere 
partijen gehoopt hadden) en zonder 
het princiep van de meerderheidsbe-
slissmg aan te tasten 

LIMBURG 

(Red) Eind juni ging te Asse in het hartje van West-Vlaams-Brabant 
een informatieavond door over het Egmontakkoord Tijdens deze 
konfrontatie konden voor- en tegenstanders van dit akkoord vragen 
stellen over de inhoud van het akkoord en de houding van de VU tsr-
zake 
Asse IS steeds een harde kern geweest in Vlaams-Brabant de VU is 
er reeds tientallen jaren zeer aktief Met de jongste gemeenteraads
verkiezingen waren de resultaten dan ook merkbaar Van een naar 
vijf verkozenen Sinds 1-1-77 bekleedt de VU in het bestuurskollege 
(met de CVP- burgemeester Paul De Keersmaeker) te Asse belang 
rijke funkties die zij naar behoren vervult daarin gesteund door een 
grote schare trouwe en bekwame medewerkers Zo is de afdeling uit
gegroeid tot een van de belangrijkste in het arrondissement Brussel 
Halle-Vilvoorde 
De konfrontatie na-Egmont tussen de VU van Asae en de VU-natio-
naal lokte heelwat belangstelling uit te meer daar een intense affiche
campagne in heel het kanton Asse leden sympatisanten en nieuwgie-
rigen óp de been had gebracht 
Het scheen ons daarom met onbelangrijk een getuigenverslag van 
deze harde konfrontatie in-het-hol-van de-leeuw over te nemen uit 
het verzorgde blad van V f / ^ s s e («Groot-Asse- 7e jaargang l O n r s 
per jaar 9500 eksemplaren Redaktieadres Pneelstraat 2 1700 
Asse) 

Gezellig en lekker eten ?. 

Se ICabeente 
RESTAURANT 

is nu o o k 's m i d d a g s o p e n ! 
m e t d a g m e n u én kaar t . 

K a a s m a r k t 157, 1810 W E M M E L - 02/478.83.18. 

Liedekerke 
GERANT GEVRAAGD 
De VZV^ Vlaamse Knng Pajottenland zoekt voor 
haar cafe Pajottenland een gerant 

Kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te wor
den bi) de voorzitter van de vzw 

Roger Couck, Vijfhoekstraat 15, 1770 Liedekerke 

11 juli bracht Bree op de been 
De eerste grote 11 julivienng te Bree 
met steun van burgemeester Jaak 
Gabriels en de Breese Technische 
dienst de leden van de VUJO-kern 
en dit onder de beziefende leiding van 
een 11 -julikomitee, mag een onver
hoopt sukses genoemd worden Na 
een plechhge h mis werd er om 
18 u 30 vanuit verscheidene punten 
rond Bree door de drie muziekmaat 
schappijen gestart met een wandel 
koncert naar het centrum toe het
geen de nodige belangstelling met 
zich meebracht De sfeer zat er dade
lijk in met de steun van de cafébazen 
van de Markt werden er terrassen 
geplaatst de zon zorgde voor de rest 
En meteen twee premieres de eer

ste het debuui van de folklore-dans-
groep van de derde leeftijd Cwiens 
koor tevens de mis luisterrijk had ver 
zorgd O de tweede de jubilerende 
Breese Volkstoneelgroep die onder 
muzikale begeleiding van «Plons en-
de Blancefloer» de middeleeuwse 
« klucht van het playerwater» brach
ten Voeg daarbij nog een serenade 
van de drie muziekkorpsen en het 
groots «Bal van de Burgemeester» in 
de feesttent op het Vrijthof 
Een massale voorverkoop van kaar
ten een geslaagde tombola en een 
gezonde dorst zo-gden voor een net
to-ontvangst van om en bij de 
100000 fr die integraal gaat naar de 
dne fanfares en harmonieën de Ver

enigde Vrienden St-Michiel en O L V -
ter-Heirbaan Opitter 

VUJO Bree-Opitter 
naar de Voerstreek 
De VUJO-kern Bree-Opitter organi-
zeert op zaterdag 6 augustus een 
wandeltocht door de Voerstreek On 
ze gids die dag zal Johan Souwens 
nationaal VUJO-voorzitter zijn Ver
trek om 8 u op het Vrijthof terug in 
de vroege avond 
Belangstellenden kunnen hun naam 
opgever bij Erie Eyckmans Bocholter-
straat 10 Bree of Jan Vliegen Opitter-
kiezel Bree (Wel vermelden of je met 
je eigen auto gaat) 
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OOST-VLAANDEREN 

Fons Van Holderbeke ten strijde 
tegen droogteschade in Meetjesland 
Provinciaal raadslid Fons Van Holderbeke ten zeerste begaan met de land
bouwers en hun we.k uit zi)n streek, het Meetjesland, kwam herhaaldeli jk 
schrif tel i jk tussenbeide bij de h. ir. Snel, direktsur-generaal van de nationale 
maatschappij der Waterleidingen. 
Tot nu toe mocht hij nog geen afdoend antwoord ontvangen op zijn vraag aan
gaande de uitbatmg van de grondwaterlaag te Lembeke 
Op 15 juli j l schreef ons raadslid opnieuw. Dit keer maakte hij er een «open 
br ief» van. Ziehier de inhoud van zijn brief 
Hopel i jk ontvangt Fons Van Holderbeke dit keer een afdoend antwoord. 

Open brief aan ir. M. 
Snel 
Op 7 mei '77 vroeg ik U per brief 
ondermeer. onder welke voor
waarden de Nationale Maatschappij 
de grondwaterlaag in Lembeke mocht 
exploiteren 

U antwoordde op 23 mei in zeer alge
mene en ontwijkende termen Naar 
de exploitatie-voorwaaraen liet U mij 
het raden 

Wel verzekerde U, steeds ter beschik
king te zijn voor allerhande bijkomen
de informaties 

Hierdoor ten zeerste aangemoedigd 
vroeg ik U begin juni nogmaals welke 
voorwaarden waren opgelegd aan de 
grondwaterwinning te Lembeke 
Ik vroeg ook. of het maximum toege
stane debiet overschreden werd en 
zo ja, gedurende welke perioden en in 
welke mate 
Tenslotte, inhakend op in het Meetjes
land gehoorde beweringen, wou ik 
vernemen of er inderdaad water afge
voerd wordt naar Nederland, over 
welke hoeveelheden het gaat en wel
ke kontrakten aan die leveringen ten 
grondslag liggen 
Sedertdien liet U, hooggeachte heer. 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v^aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnes ium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt me t Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

nieis meer van U horen, alhoewel U 
op 30 juni nog een hennneringsschrij-
ven mocht ontvangen 
Overigens verheugt het mij U te kun
nen meedelen, dat ik ondertussen 
toch via andere instanties in het bezit 
geraakt ben van hogerbedoelde ex
ploitatie-voorwaarden 
Ik weet nu onder andere welk het 
maximum toegestane debiet is Maar 
de vraag, of dit debiet door Uw maat
schappij in 1975 en 1976 overschre
den werd, kan ik nog altijd met oplos
sen Om de eenvoudige reden dat in 
Uw jaarverslagen, zowel over 1975 
als over 1976 de gegevens over Lem-
beke-Oosteeklo ontbreken 
Toeval' Vergetelheid' Staatsge
heim •? 
Mijnheer de direkteur-generaal, U 
bent met alleen aan mij, maar vooral 
aan de landbouwers, die droogte
schade lijden ten gevolge van Uw 
- pompenjen', een hartig woordje uit
leg verschuldigd Met hoogachting 

Fons Van Holderbeke 
provinciaal raadslid 

Nijverheidsstraat 72 Waarschoot 

Met de 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

naar 

JOEGOSLAVIË 
PER VLIEGTUIG, 

SPECIAAL BEPERKT AANBOD! 

^ A A JÊ^ korting PER WEEK 

f I I I I I I ' voor de afreizen 

m \0%0 I I • van 14/8 tot 11/9 

naar PODGORA en DUBROVNIK. 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen - Tel. 031/31.76.80 

Vergunning Kat. A - nr. 1185 

Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Has
selt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oosten
de, Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde 

Lovendegem-Vinderhoute 

11 juli-driedaagse 
met veel vlag en wimpel 
o p (nitiatief van de Vlaamse Vrienden
kring werd na een onderbreking van 
verschillende jaren opnieuw aange
knoopt met een herdenking van 11 
juli Getracht werd iedere plaatselijke 
vereniging uit de sociaal-kulturele sek-
tor de kans te geven mee te werken 
Het begon reeds op vrijdag 8 juli met 
de vertoning van « De Witte » door de 
filmklub 9920 's Anderendaags greep 
in de namiddag een dorpsspel plaats 
met medewerking van Chiro en KLJ 

Niet minder dan 150 jonge mensen 
kwamen opdagen Het avondprogram
ma werd ingezet op het dorpsplein 
met vendel- en wimpelzwaaien door 
de KLJ Van het dorpsplein werd in 
stoet opgestapt naar de parochiezaal 
waar het feest verdergezet werd met 

'o a muziekuitvoenngen door de Ko
ninklijke fanfare «De Eendracht» 
Vlaamse liederen werden in samen
zang ten beste gegeven en door een 
gelegenheidskoor samengesteld uit 
mensen van verschillende vereni
gingen 

De feestrede werd uitgesproken door 
Maurits Coppieters, voorzitter van de 
Kultuurraad voor de Nederlandstalige 
Kultuurgemeenschap 
Onze senator belichtte vooral de aan 
gang zijnde groei naar zelfstandigheid 
van onze Vlaamse volksgemeen
schap 

Inpikkend bij het Gemeenschapsak
koord onderlijnde Coppieters de kan
sen die dit akkoord kan bieden zon
der evenwel op te roepen tot besten
dige waakzaamheid 
Senator Coppieters hield er aan de 
dirigent van de fanfare Robert Van 
Campen, persoonlijk geluk te wensen 
met de hoge kwaliteit van de muziek
uitvoeringen die onder diens leiding 
gebracht werden Voorwaar een sti
mulans voor onze fanfare Opvallend 
was tijdens de dnedaagse van 9, 10 
en 11 juli het grote aantal leeuwevlag-
gen aan de huizen in onze gemeente 
Dank hiervoor aan Ivan Taerwe die 
dit door zijn vele huisbezoeken heeft 
mogelijk gemaakt 

Arnold Vanheule 

ZOCK€RC]€S 
Gevraagd : 
Vlaamse autor i j schoo l te 
Brusse l w e r f t aan 
• 2 vo l t i jdse r i tmees te rs 

• 2 dee l t i jdse r i t m e e s t e r s , 

• 1 teor ie leraar 

Z ich wenden tot gemeente
raadslid Herman THURIAUX, 
na 10 uur 's voormiddags, op 
tel. 42685.94 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30 29-33 36 38 
Tel 053/240 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels • kanierversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitriistingen - ping-
pongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - autoz - go-carts - traktoren pop
pen - poppenwagens en -wiegjes • b reien - lessenaars - borden -
fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschonimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

— jonge vrouwelijke bediende 
zoekt een passende betrekking 
— sociaal begeleider van gehan
dicapten met ruime ervanng 
zoekt baan in de gehandicapten-
sektor 
— jongeman met diploma van 
psychiatrisch verpleger zoekt 
passend werk 
— 23-jarige licênciaat in de psy
chologische en pedagogische 
wetenschappen, specialiteit ge-
dragsterapie 
— 21-jarige mediscfie sekreta-
resse 
— 20-jange jongedame uit een 
groot gezin met A2 diploma 
menswetenschappen, 1 jaar er
vanng in bureelwerk 
— 21-jarige jongeman met diplo
ma A2 elektronika 
— 29-jarige jongedame, dokter
en tandartsassistente met 4 jaar 
ervaring bij een tandarts 

— 22-jange jongeman met HSO 
diploma, afd ekonomische 
— 21-jange medische sekreta-
resse met ruime ervanng 
— jongedame met diploma A l 
sekretariaat moderne talen 
— kinderverzorgster, voorkeur 
gaat uit naar betrekking in een 
kinderkribbe of als opvoedster 
in de gehandicaptensektor 
Voor verdere inlichtingen Volks-
ver t Dr J Valkeniers, Ninoofse-
steenweg 11, 1750 Schepdaal, 
tel 02/5691604 

reizen 
Verken de wereld ONTDEK Z. 
AZIË met V L KLUB v grote 
kult reizen INDIA, NEPAL THAI
LAND, CEYLON, in BESTE sei
zoen 20 tot 60 dg vanaf 20 
DEC Voordel voorw Ervaren 
reisleid Geen w oogmerk noch 
massatoerisme Schr bur bl 
R K S / 0 0 1 
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WEST-VLAANDEREN 

Westvlaamse textiel en konfektie 
in verweer tegen 
internationale arbeidsverdeling 
Het editoriaal van West-Vlaanderen Werkt is gewijd aan een zeer aktueel pro
bleem mei name De internationale arbeidsverdeling en de textiel- en konfek-
tienijverheid in West-Vlaanderen. Uiteraard gaat het hier niet om een zuiver 
Westvlaams probleem. West-Vlaanderen is er evenwel ernstig bij betrokken. 
Ongeveer een derde van de iudiistriele werkgelegenheid situeert .lich in de 
textiel- en konfektieni jveiheid. 

De textielnijverheid ondergaat op het 
huidig ogenblik de uitwerking van een 
aantal internationale overeenkom
sten WIJ moeten terzake vermelden 
CA) de vnj liberale algemene handels
politiek van de EEG ten overstaan 
van de ontw/ikkelingslanden — w/aar
van enkele de ontwikkelingsfaze ont
groeid zijn De liberale politiek moet 
vooral worden gezien in het licht van 
de voordelen die door de EEG aan de 
ontwikkelingslanden werden toege
kend in vergelijking met de andere 
industriegebieden in de wereld zoals 
de USA, Japan en de Oostblok
landen, (b) de associatieverdragen en 
de preferentiële handelsakkoorden 
van de EEG met de landen uit het Mid
dellands Zeegebied, Cc) de handels
verdragen die de EEG met de Oosteu-
ropese landen heeft afgesloten. Cd) 
het verdrag van Lome en Ce) het Multi-
vezel Akkoord 

De bovenvermelde internationale ak
koorden laten vooral hun invloed gel
den voor de gestandaardizeerde mas-
saprodukten zoals katoengaren har
de vezelprodukten, bedlinnen, hem-
denproduktie, ondergoed enz Geluk
kig IS West-Vlaanderen niet al te sterk 
op deze produkten georiënteerd Het 
editoriaal behandelt vervolgens de ge
vaarlijke landen, zoals de Oostblok
landen en de landen waar een kapi-
taalinfrastruktuur aanwezig is die tot 
de modernste ter wereld kan worden 
gerekend gekoppeld aan een sociaal 
systeem uit de negentiende eeuw 
Het editoriaal kant zich met tegen de 
internationale arbeidsverdeling Trou
wens een groot gedeelte van onze 
welvaart berust hierop Niettemin 
wordt er gepleit voor Ca) reciprociteit 
op het vlak van de internationale han
del voor deze landen waar de ekono-
mische ontwikkeling ernstige vormen 
heeft aangenomen, Cb) een meer pro-
tektionistische houding tegenover de 
landen met een afwijkend ekono-
misch en sociaal systeem. Cc) even
wichtige spreiding van de lasten van 

internationale arbeidsverdeling over 
alle industrielanden. Cd) een herzie 
ning van enkele belangrijke artikelen 
in het Multivezel Akkoord en Ce) het 
voorkomen van misbruiken in het 
kader van het verdrag van Lome De 
Westvlaamse textiel- on konfektienij-
verheid moet evenwel denken aan 
permanente rekonversie binnen de 
bednjfstak Een rekonversie kan ech
ter slechts geleidelijk geschieden en 
de internationale arbeidsverdeling 
moet onder normale omstandigheden 
kunnen gebeuren 

De Europese Kommissie heeft voor 
enkele dagen reeds maatregelen ge
nomen om de invoer van bepaalde 
textielprodukten af te i-emmen zoals 
katoengarens, T-shirts, bloezen en 
overhemden Ondertussen wordt te 
Geneve in het kader van de GATT, 
onderhandeld over de vernieuwing 
van het Multivezel Akkoord dat eind 
dit jaar afloopt 

Dr N Vanhove behandelt een ander 
aktueel probleem met name de vakan-
tiespreiding Hierin licht hij de voor
naamste resultaten toe van een natio
nale enquête bij 2500 Belgen waar
van het field work werd uitgevoerd 
door de firma «Spbemap» Uit deze 
enquête kan men besluiten dat de Bel
gische bevolking vakantiespreiding 
wenst Uit de enquête blijkt dat 
67,2 % van de ondervraagden die 
een mening uitdrukken, een overheids
ingrijpen in de zin van een grotere 
vakantiespreiding wenselijk achten 
Het WES-voorstel wordt hierbij posi-
•̂ lef onthaald De auteur tracht ook 
enkele nr.isverstanden inzake de va-
kantiespreiding uit de wereld te hel
pen in verband met de zonale inde
ling, de pnjsvorming en de verwarring 
tussen vakantiespreiding en de her-
strukturering van het schooljaar 

— D Sanders geeft een beschrijving 
van het bedrijf Vandekerckhove NV 
te Roeselare met haar ndustneel en 
haar reinigingsmateneel 

De geschiedenis van Geluwe 
De Geluwnaars nemen graag hun 
Geschiedenis van Gheluwe van E 
Huys ter hand Daardoor heeft de 
Geschiedenis van Gheluwe sterk bij
gedragen tot de vorming van de 
Geluwse eigenheid De jongste tijd 
bestaat er bij de Geluwnaars een stij
gende belangstelling voor dit onvol
prezen boek en voor het verleden 
van het dorp in het algemeen Onge
twijfeld IS het feit dat Geluwe op 1 
januari 1977 als administratieve een
heid — met als levensgemeenschap, 
— opgehouden heeft te bestaan met 
vreemd aan dit verheugend verschijn
sel 
Maar ook buiten Geluwe heeft de 
Geschiedenis van Gheluwe een goe
de naam Noemde wijlen pi ofessor EI 
Strubt»e het boek met een model van 
een dorpsgeschiedenis ' Talrijk zijn 
de heemkundigen en genea'ogen dio 
het werk tijdens hun opzoekingen 
hebben leren waarderen 
De Geschiedenis van Gheluwe wordt 
stilaan een zeldzaam boek Het wordt 
antikwarisch hoog gewaardeerd Dit 
betekent een financiële handicap 
voor de velen die het toch zouden wil
len verwerven tegen een schappelijke 

prijs Om aan dit verlangen tegemoet 
te komen wordt het boek anastas-
tisch herdrukt 
Hoewel de eerste uitgave Cl 891) nog 
zeldzamer is, viel de keuze van de her
uitgevers op de tweede editie Cl 937) 
omdat die rijker gedokumenteerd is 
en het verhaal van Geluwes lotgeval
len doortrekt tot voor de Tweede 
Wereldoorlog Zo bevat de tweede uit
gave o m het zeer lezenswaang oor
logsdagboek 1914-18 Aan de eigenlij
ke heruitgave zal een inleiding van dr 
historicus N Maddens, archivans in 
Kortnjk, voorafgaan Hierin zal hij het 
werk en de schrijver in de Westvlaam
se geschiedschrijving situeren Ver
der volgt een Geluwse kroniek tot 
1977 opgemaakt door lic D Decuype-
re aan de hand van de jaarlijkse 
gemeenteverslagen 
Een paar praktische gegevens ver
schijningsdatum oktober 1977 OM
VANG ± 430 bladzijden, formaat 
23 X 14 cm , druk offset, prijs voorin-
schrijvingspnjs 500 fr Cvanaf 1 okto
ber 1977 700 f r ) 

Het boek kan besteld worden bij dhr 
Niklaas Maddens, Lentedreef 11, 
8500 Kortrijk 

— In tabel worden de verzekenngs-
plichtigen onder het sociaal statuut 
der zelfstandigen Cl 975) van West-
Vlaanderen, per arrondissement gepu
bliceerd 
— «Spektrum» en «Nieuwtjes» ge
ven een reeks sociaal-ekonomische 
fenomenen in West-Vlaanderen weer 
Een abonnement op West-Vlaande
ren Werkt, 19de jaargang, 1977, kost 
170 fr. CBTW inbegrepen). 
Afzonderl i jke nummers of een abon
nement 1977 dienen schrlfteli |k be
steld bij het Wesfvlaams Ekono-
mjsch Studiebureau, Baron Ruzette-
laan 33, 8320 Brugge 4, met vermel
ding van BTW-nummer 

Reuze
tekenwedstr i jd 
voor alle kinderen 
uit het Heuvel land 
De Buurtschap Zwartemolen te Dra-
nouter richt een reuzetekenwedstrijd 
in voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar 
die wonen in een van de dorpen van 
het Heuvelland 
De beste tekeningen zullen te zien 
zijn op de Zwartemolenkermis CIO en 
11 september a s ) De bekroning ge
beurt tijdens een kinder^eest op zon
dag 11 september 
Het IS inderdaad een reuze-tekenwed-
strijd want het onderwerp is de nieu
we reus van de Zwartemolen Kamiel 
Baeke Kamiel Baeke was vroeger 
schoenmaker in deze buurtschap 
Een minzaam man die hield van kaart
spelen en bollen Hij had een grote 
neus met daaronder een reuze-snor 
Briefjes met het ganse wedstrijd-regle
ment kun je aanvragen bij de Zwarte-
molenfeestkomitee Schrijf daarvoor 
een kaartje naar de Speelberg, Belle-
straat 5, 8591 Dranouter In de Speel
berg kun je die ook zelf halen 

i 
Torhout, de 

Sparrestede 
In de Vlaamse Toenstische Biblioteek 
IS de hoofdstad van het Houtland 
CWest-Vlaanderen) nog met aan de 
beurt geweest Uit verschillende oog
punten gaat het hier om een zeer inte
ressante stad De toerist, die onze 
kunstprovincie bezoekt, moet haar ze
ker in zijn reisprogramma betrekken 
Als brochure nr 214 van voornoemde 
uitgavenreeks is dan verschenen het 
werk met bovenstaande titel, geschre
ven door de heemkundige en dichter 
Herwig Verleyen 
Het werkje is een uitstekende gids 
voor deze oude stad CRomeinse en 
Merovingische oudheden), die voorbe
stemd was om hoofdstad van het 
graafschap Vlaanderen te worden Zij 
kende afwisselende penoden van gro
te bloei en van belegering en brand
stichting 
Monumenten Ckerk, stadhuis, slot Wij-
nendale) en kunst CTorhouts aarde
werk I) komen aan de beurt, evenals 
de beknopte biografie van een hele 
tnts vooraanstaanden, die te Torhout 
geboren werden Volkskundige aante
keningen en een bibliografie besluiten 
het boek 
Losse nummers van de Vlaamse Toe
ristische Biblioteek zijn, zolang de 
voorraad strekt, te koop in al de VTB-
boekhandels tegen slechts 30 fr per 
exemplaar (32 fr als over de post 
moet worden toegezonden) Men kan 
daar ook inschrijven op een abonne
ment voor twaalf achtereenvolgende 
nummers tegen slechts 300 fr, verzen
dingskosten inbegrepen Zulk abonne
ment kan op ieder ogenblik ingaan 

EIGENAARS 
WIJ wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen m Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51 1889 

SPANJE 
Appartement van partikulier nog 
vnj in augustus - Costa Dorada 
op 50 m van mooi zandstrand -
Slapen voor 6 personen Tel 
053/21 2911 (N84) 

E pi jpke smoren te 
Dranouter 
« S m e e r d e r s — t e n t o e n s t e l l i n g In 
« D e S p e e l b e r g » t o t 30 augus 
t u s 1977 
N o g ne t v o o r he t r oken helemaal 
s t o p g e z e t w o r d t als gevo lg van 
d e k a m p a g n e van d e min is ter van 
V o l k s g e z o n d h e i d b reng t de 
« S p e e l b e r g » , het huis van o n z e 
vo l ksspe len te Dranou te r , e e n t en 
toonste l l ing ove r spe len en gebru i 
k e n r o n d pi jp en tabak 
D e z e ten toonste l l ing v^^aar d e ro-
k3rsg i lden o f te «'s moordersg i l -
d e n » in d e aandach t k o m e n , is 
dage l i j ks g e o p e n d to t 30 augus
tus, beha lve o p d insdag 
Hoe lang kun je s m o r e n me t 5 
g r a m tabak"? 
H o e lang zi jn lange pi jpen"? 
H o e « w e r k e n » rokersg i lden "̂  A l 
lemaal v ragen w a a r o p de t e n t o o n 
stel l ing e e n boe iend a n t w o o r d 
gee f t 
Naas t het G e n t s e M u s e u m v o o r 
V o l k s k u n d e w e r k t e n versch i l len
d e smoorg i l den en l ie fhebbers uit 
W e s t - V l a a n d e r e n aan de t e n t o o n 
stel l ing m e e 

ÏQII 
Ulooms nationaal Uleekblad 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-Instituut v.z.w. 

Opstel en samenstelling het komi-
tee van redakteurs (R Corty, H 
De Schuyteneer M Van Liedeker
ke, T Van Overstraeten] 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van «WIJ - , Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel (Tel 
02/2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjagrllfls 
Dnemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 fr 

300 fr 
lOU i r 

lOOOfr 
16 fr 

Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 134, 2100 Deurne 

Begeleide 
wandel ingen in 
West-Vlaanderen 
Knokke-Heist 
Begeleide bezoeken aan het Na
tuurreservaat « Het Zwin » Elke 
zondag en elke donderdag 
Vertrek 10 u aan de hoofdin
gang 

Koksijde 
ledere zaterdag tot 31 augus
tus wandeling langs het Paarde-
visserswandelpad onder leiding 
van een natuurgids 
Vertrek Panoramalaan om 9 u 

Nieuwpoort 
Natuurwandelingen in het reser
vaat «De I jzermonding» Elke 

zondag Vertrek 10 u 30 Par
king Vlaamse Vereniging voor 
Watersport Crechter oever IJ
zer) CVerrekijker en rubberen 
laarzen) 

Oostduinkerke 
ledere zaterdag in augustus om 
14 u geleide wandeling in het 
vogel- en plantenreservaat « De 
Doornpanne » 
Vertrek Hotel La Péniche loe-
gangskaarten ClOfr) Bureau 
voor Toerisme 

Oostende 
Geleide wandelingen van Maria
kerke C14u) naar Stene Doro 

Woumen 
Geleide bezoeken aar het Na 
tuurreservaat « De Blankaart» 
Afspraak aan het kasteel Naar 
keuze om 10 u 30 of 14 u 30 
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KOMMERCANTEN 
IN HUN BLOOTJE 
OP HET NOORDZEESTRAND 

..^' -^"i 

»«,r!l 

vroeger... 

OOSTENDE. — Vanop de zeedijk heb je een boeiend vergezicht: 
een kluwen van dagjesmensen die moeizaam trachten mekaar niet in 
de weg te lopen aan de voet van een betonnen muur die de noordzee
kust een prachtig (?) mondaine aanblik geeft. 

Op het smalle strandlint zie je bij mooi weer bruinend mensenvlees 
waartussen je ook nog wat vervuild zandstrand opmerkt. Als de gure 
zuidwestenwind de zonnekloppers verjaagt kan je een rustige wande
ling maken op het strand : tussen frietrestanten, hondehoopjes, plas
tieken bekertjes, zilverpapier, f lessen, blikjes, plastiekzakken... 

Op dit goudgele noordzeestrand tonen de toeristen wel ongege
neerd wie ze zijn : nestvervuilers eersteklas... 

Het kusttoerisme zuigt in de zo
merperiode het binnenland leeg. 
In grote drommen rijden prop-
pensvolle auto's — met beel het 
gezin, oma, opa, huisdieren, en 
kanariepiet incluis — zeewaarts. 

Meer dan 2 miljoen mensen ver
dringen zich dan op de 66 km.-lan-
ge kuststrook die om en bij de 
300 mejer breed is. 

Toerismediensten, gemeentebe
sturen, reisagentschappen, immo-
biliënmakelaars hebben in de 
voorbije tv\/intig jaar merkwaardi
ge inspanningen gedaan om mas
sa's toeristen aan te lokken. 

Waarom ook niet eigenlijk ? Met 
de toenemende welvaart konden 
steeds meer mensen zich een 
bezoekje aan zee veroorloven. 

Keiharde zakenlui, hotelmeesters 
en exploitanten van appartemen
ten hebben op die explosie van 
toerisme ingespeeld. 

Lange duinenrijen, een rustig 
zandstrand en hier en daar door 
de oorlog gehavende villa's en 
herehuizen; weleer een prachtig 
Vergezicht... Die kust werd van 
de einder geveegd. 

P A R A D I J S ? 

Om steeds meer mensen de 
noordzeelucht te laten opsnuiven 
werden ruime logiesmogelijkhe-
den gebouwd, in volwaardige 
noordatlantische buildingstijl. De 
kleine familiepensions moesten 

plaatsruimen voor meer luxueuze 
hotelakkommodatie. Autowegen, 
brede lanen, verkavelingen en 
wolkenkrabbers... De kuststrook 
werd volgebouwd. De kleine bad-
gemeenten gingen ter ziele. Om 
steeds meer mensen in duinen en 
op het strand te laten rondstoei-
en werden ook campings aange
legd : op het strand en in de dui
nen. .. 

De nodige prikkeldraadomheinin
gen, en andere afsluitingen wer
den met man en macht aange
bracht. 

Alles geschiedde onder het mot
to : meer vrije tijd en vakantie 
voor iedereen. 

Het resultaat van deze inspannin
gen van de toeristische industrie 
en van de kustbesturen vinden 

wij bedroevend. Het mag dan al 
zijn dat de kust een paradijs voor 
kinderen blijft. Onze prachtige 
kust van weleer is zonder meer 
omgetoverd in een vervuild en 
verwaarloosd stadspark. 

Over de kwaliteit van het zee
water verschijnen geregeld droe
ve verhalen in de pers. Ekologis-
ten smijten steentjes in het water, 
maar de beleidsverantwoorde
lijken kijken niet naar de waar
schuwende golfslagen; ze zien 
slechts een rimpelloze zee voor 
zich. 

Nog niet zo lang geleden ver
scheen een lijvige studie (520 
bladzijden) van ekonomist Vanho-
ve waarin onverbloemd gewezen 
werd op «de schadelijke gevol

gen van de stedebouwkundige 
fouten in het verleden.» 

Vooral de opkomst van het appar-
tementstoerisme na de tweede 
wereldoorlog is de oorzaak van 
veel kwaad geweest. De logieska-
paciteit werd opgedreven tot zo
wat 300.000 bedden. 

K L A C H T E N 

Van de oorspronkelijke toeristi
sche slogan « kusttoerisme voor 
het gehele gezin » is men nu ver
zeild geraakt in een ongenadig 
commercieel opbod. 

Men heeft reeds op het ministerie 
van toerisme geruime tijd geleden 

aangekondigd te zullen zorgen 
voor een klassificering van appar
tementen, met de daaraan ver
bonden prijsbeheersing. 

Vandaag moeten we zeggen en 
schri jven: niets daarvan I Een 
maand logies aan zee slorpt on-
verbiddellijk veel meer op dan het 
vakantiegeld van een begoede 
bediende. 

Die evolutie hebben de promoto
ren van het kusttoerisme destijds 
«demokratisering van de kustva
kantie» genoemd. 

Wij laten het rustig aan anderen 
over om op de zeedijk 60 fr. voor 
een koffieslurp te betalen... En 
ook de pintjes, ijsjes en Brusselse 
wafels bestellen we zeker niet in 
deze mondaine horeca-huizen... 

Hoewel een massa vakantiegan
gers daar blijkbaar nog steeds 
anders over denkt I 

Merkwaardig en tevens amusant 
is nu wel dat de klachten opborre
len van uit een andere hoek: 
exploitanten van hotels en restau
rants, verhuurders van apparte
menten, middenstanders, scharen 
zich in groter wordende drom
men aan de klaagmuur. Hun 
zuchtkreten haalden krantekop
pen : «het hoteltoerisme aan de 
kust slabakt - kusttoeristen kijken 
op hun geld.» 

Meer dan andere jaren heeft men 
nu inderdaad vastgesteld dat de 
kust steeds meer aangewezen 
wordt op het weekendtoerisme. 

De dagjesmensen verdringen de 
verblijfstoeristen. Dat merk je 
trouwens aan het toenemend 
spitsverkeer bij het begin en op 
het einde van verlengde week
ends. 

Nog steeds worden er studio's en 
appartementen bijgebouwd, 
maar deze huurwoningen vinden 
te weinig klanten. De zonneklop
pers zijn nu voldoende ontmoe

digd geraakt door de weersvoor
spellingen van ons aller K M I : zij 
zoeken de weg naar het zuiden. 
Wie wel geregeld naar de noord
zeekust t rekt : dat zijn de eige
naars van tweede-woonsten; ' 
stadsmussen veelal, die hun geld 
beleggen in een appartement aan 
zee. 

Een en ander brengt met zich 
mee dat de horeca zijn dure prij
zen zelf mag verteren. 

BLOOTJE 

Bovendien heeft ook het kam-
peertoerisme — die naam nau
welijks waardig — een fantasti
sche uitbreiding genomen. ^ 

Op een appartement, of op de 
camping: steeds meer kustgan-
gers koken liever zelf hun potje, 
en zoeken in de winkelstraten pro
viand voor verteer en vertier. 

De vlucht van buitenlandse toeris
ten (Britten, Duitsers, Fransen) 
door de dure positie van de Belgi
sche frank doet voor veel horeca-
mensen aan zee helemaal de 
deur toe. 

Zesenzestig kilometer zand en 
duinen werden verkaveld voor 
wat lakoniek «toeristische infra-
struktuur» werd geheten. Nu wor
den die toeristische blokkedozen 
zélf ondergraven. Het zal uiter- ' 
aard geenszins zo'n vaart lopen 
dat onze kuststrook opnieuw een 
desolate vlakte zal worden. 

Dat wordt hard tegengewerkt 
door vakantiekolonies, animatie 
met radioprogramma's, en zwoe
le dancings... 

Maar wél staan de promotoren 
van het commercieel kusttoeris
me nu met hun argumenten — 
demokratizering van de vakantie 
en zo — in hun blootje. 

(hds) 
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Vakantie in de Provence 
Waar de tijd schijnt stil te staan... 

t / i i^P-?" '••^ AVvt--. A • .-:«;»>. 

Typische Provencaalse dorpjes 
zijn hier en daar nog gespaard 
gebleven van het 
gecommercializeerde toerisme. 

Wie er een tijdje v îl leven 
zonder zorgen, zonder 
overbodig komfort, één met de 
natuur zal ongetwijfeld ervaren 
hoe hoog de prijs is die wij 
moeten betalen voor onze, op 
het eerste gezicht aanlokkelijke 
stedelijke levenswijze. 

r De Provence strekt zich uit ten 
zuiden van de Franse Alpen tot 
aan de Middellandse Zee. De 
Binnen-Provence is het meest 
geïsoleerde deel met een, wat 
wij nogal aanmatigend noemen, 
verouderde landbouwstruktuur, 
met tarwe, olijven en 
wijngaarden. Dat sommige 
dorpen de jongste eeuw de helft 
van hun inwoners verloren, doet 
niets af aan de natuurwaarde 
van deze streek, voor hen die ze 
weten te waarderen. 

Eindeloos glooiend strekt het land 
zich uit. Van de hoge bergalpen 
tot de diepblauwe zee Eeuwenou
de land van roem en helden, dich
ters en boeren. Oud, meedogen
loos oud. Ruw en machtig. Op 
elke bergketen verheffen zich de 
ruines Getuigen van het woeste 
en rijke verleden. Land met zijn 
woedende, tirannieke natuurele
menten. Hard voor zijn volk en 
toch zo teder in zijn overvloed 
aan rijpe, sappige vruchten en 
zijn duizendkleurige bloemen. 
Land, waar kristalhelde waterfris-
heid vloeit langs steile rotswan
den en koelte brengt in de bran
dende hitte van de dag. 

Het volk stoer en sterk, het hoofd 
fier rechtop. De kop getaand 
door de jaren dorheid, droogte en 
brandende zon. Werkend van 
het eerste ochtengloren tot 's 
avonds de laatste zonnestraal 
achter de heuvelen blinkt. 
Werkend van de vroege jeugd 

tot de hoge ouderdom. Rustig, als 
een met de natuur. 
Het volk met zijn diepgewortelde 
liefde voor zijn land. Zijn land. Eni
ge bezit in zijn leven De zachte 
tederheid in zijn hart voor de wijn
gaard en het bloeiende lavendel-
veld dat groeit en vruchten 
draagt onder zijn zorgende han
den. Zijn diepe eerbied voor de 
kracht der natuurelementen. 
Angst kent hij met. 

Wanneer de storm raast boven 
het dal en het jonge koren wordt 
geslagen alsof het breken gaat, 
vreest hij. Och met voor zijn eigen 
leven, maar voor zijn velden Wan
neer de bliksem in woede neer
slaat op zijn schaapskoor kent hij 
geen haat, maar diep ontzag. 
Wanneer de droogte mets ont
ziend toeslaat en alles wat groeit 
schijnt te verteren, wacht hij gela
ten op de reddende regen. 
Voor hem is de zon het leven dat 
zijn vruchten rijpen doet. De re
gen lest de onstelpbare dorst van 

zijn velden en dieren en vult de 
beddingen der rivieren. 

De maan en sterren zijn de gid
sen die hem en zijn schapen in 
eenzame nachten begeleiden 
naar hoge bergweiden. Natuur
mens als hij is, ondergaat hij gela
ten alles wat een dag hern bren
gen kan, met in het hart het besef 
van eigen kleinheid. 

De zondag de heilige dag, dan 
rusten zijn ruwe handen Dan 
lacht hij zijn verdriet, pijnen en 
machteloosheid vol levensvreug
de weg bij een frisse pastis of 
een spelletje pétanque. 
Dan vult het dorpscafeetje zich 
met geroezemoes van pratende 
en lachende mensen. Een dikke 
walm rook komt door de open 
deur naar buiten. Hier worden 
kopen gesloten en gneven be
slecht. 

Zo verloopt het leven in het ritme 
van de natuur 

Oud geworden kunnen de ogen 
de schoonheid van zijn land niet 
meer zien en de neus de geuren 
van zijn lavendelvelden met meer 
opsnuiven. 

Dan weet hij, mijn tijd is gekomen, 
nu kan ik rustig sterven. 

De tijd schijnt stil te staan. 
Nog steeds ligt de Provence 
maagdelijk onbedorven. Valleien 
en bergen, natuur, mens en dier 
Harmonieus samenlevend 
Veel woedde er boven dit land, 
stormen of oorlogsgeweld Maar 
de boer hij leeft er nog Nu of hon
derden jaren geleden is dit land 
van vader op zoon, een mooie 
erfenis. 
De boer, hij ziet er zijn kpren rij
pen, hij plukt er amandelen en 
hoedt er zijn schapen, tot de 
dood hem halen komt 
Rustig sterft hij want zeker is hi j : 
Mijn land leeft verder in de mij
nen. . . , 

Mieke Van de Velde 
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Het fenomeen Georges Mathieu 
Momenteel en tot einde augustus nog gaat in liet Kursaal van Oos
tende, met 52 werken gespreid van 1944 tot 1976, een overzichtsten
toonstell ing van het oeuvre van Georges Mathieu, een geniale per
soonli jkheid maar tegelijk ook een enfant terrible van de schilder
kunst van na de tweede wereldoorlog. De « maïtre » werd in 1921 te 
Boulogne-sur-Mer geboren uit zeker niet onbemiddelde ouders. Hij 
studeert wijsbegeerte en letteren en werpt zich in 1942 op de schil
derkunst. De kritiek weet hem niet zo best te du iden: kalligraaf, 
tachist, schriftuurschilder, lyrisch abstrakt. Hijzelf opteert voor de 
laatste omschri jving en verklaart zich erg verwant met dezelfde 
strekking in de Verenigde Staten, wat wij niet zo best zien omdat zijn 
mentaliteit en vormentaal duideli jk anders liggen. 

Naar het einde van de vijft iger jaren gaat zijn ster pijlsnel de hoogte 
in. Mathieu wordt een begrip, ook al door zijn duideli jk dandyesk 
gedrag : reuzesnor, romantische kleding, extravaganta Bugatti Royal, 
kasteel... en een aantal bijhorende boute uitspraken. Zi jn visie, zowel 
plastisch als f i lozofisch, verwoordt hij in enkele essays en vier 
beslist luciede boeken, waarvan het eerste Au-dela du Tachisme iJu\-
l iard, 1963) als een programma-verklaring geldt. 

Inmiddels v\/ordt de naann Ma
thieu wereldberoemd en zijn w/er-
ken zijn nu al in een 60-tal musea 
In vele landen verspreid. Hij aan
vaardt ook andere opdrachten en 
signeert een aantal opmerkelijke 
realizaties die buiten de schilder
kunst liggen maar niet minder 
opgemerkt worden: 17 affiches 
voor Air France die op 800.000 
eksemplaren verspreid worden, 
ontwerpen voor wandtapijten 
(o.a. voor de wereldtentoonstel
ling van Montreal), teljoren, mun
ten, medailles, decors voor de 
opera van Berlijn, een embleem 
voor de Franse televisie (antenne 
2). In 1975 wordt zijn kunstenaar
schap gekonsakreerd met een lid
maatschap van de Académie des 
Beaux Arts. De huidige tentoon
stelling «30 jaar lyrische abstrak-
tie — les Mathieu de Mathieu» 
werd samengebracht door het 
Musée Picasso te Antibes en is 
zowat de 120e persoonlijke expo
sitie van de meester. 

D e « daad » van het 
s c h i l d e r e n 

Aan het werk van Mathieu zijn 
reeds een film, twee belangwek
kende boeken en een hele reeks 
studies gewijd. In zijn essay 
«Vers une nouvelle incarnation 
des signes» geeft Mathieu zelf 

ons de sleutel tot de interpretatie 
van zijn werk : « De fenomenolo
gie van de daad zelf van het schil
deren alleen kan ons inlichten». 

Heel zijn kunst is dan ook een 
«act», geen formalismen of dog
ma's, maar mets dan pure expres
sie door stijl, tempo, ritme, gestes, 
emotionele registraties. Deze 
kunst is schijnbaar sociaal, men
selijk noch artistiek geëngageerd. 

En toch, Mathieus spetterende, 
bliksemsnelle en fanatieke ontla
dingen kunnen niets anders zijn 
dan het resultaat van een ge
voelvolle ervaring en assimilatie, 

van een in krisissfeer gisten van 
zijn reagerend intellekt, van een 
sterk instinktief geladen reaktie 

die toch boordevol kreatieve luci
diteit steekt. Georges Mathieu te
kent en schildert, desnoods recht
streeks uit de tube, de chaos van 
onze gewelddadige beschaving 
(vaak historische, maar bijna 
steeds heraldieke of martiale ti
tels), maar ordent deze meteen 
vanuit een superieure visie, een 
trotse onthechting. Hij onkent de 
gruwels niet, maar creëert van 
daaruit een nieuwe werkeli jkheid: 

verheven, aristokratisch, groot
moedig... met een warse, eenza
me en fiere ontkenning van de 
lelijkheid, het materialisme, het ba
nale. 

• Zoroastre», olie op doek, 116 x 89 cm, 1970. 

Een uur M a t h i e u 

Zolang moet u voor de 52 Ma
thieus van de retrospektieve be
slist uittrekken. Ga dan vlug langs 
de oudste werken (Mathieu had 
zijn stijl nog met gevonden toen, 
evenmin als de lyrische abstrak-
tie in het ontwrichte Europa) en 
tracht ook niet alle werken te 
doorgronden, kies er een tiental 
van de meest aansprekende en 
ga daar dieper op in, rustig ontle
dend en beschouwend (het kan 
best, want de publieke belangstel
ling is nu niet je dat). Mathieu 
bemeestert elk formaat: van reus
achtige 3 x 9 meter schilderijen, 
tot nochtans even groots aan-* 
doende doeken van 92 x 73 cm 
(b.v. de zeer gave en uitzonderlij

ke beheerste, recente Sounion 
reeks). De taai van de meester is 
deze van het teken, stijl die ex
pressie wordt... ontzettend virtu
oos, soms eenvoudig in enkele 

kalligrafische gestes, soms turbu
lent complex in een veelheid van 
tekens op elkaar. Maar dit gestue-
le is steeds verbluffend geraffi
neerd van opbouw en kompositie, 

en verrassend geraffineerd van 
afwerking (wat ogenschijnlijk één 
agressieve uithaal van het pen
seel is, blijkt bij nader toezien een 
perfekt gezette lijn in drie kleurto
nen te zijn). Mathieus briljante 
doeken zijn tegelijk gevechten en 
feesten, vuurwerk en bezinning, 
spektakulaire uitspatting en ver
helderende kalmte... maar altijd 
met een monumentale zeggings

kracht en overwelmende bood
schap van vrijheid. De volgende 
weken komt u beslist wel eens in 
de buurt van de zee, mis de 
afspraak met Georges Mathieu 
dan niet. 

^ 

«30 jaar lyrische abstraktie — Les 
Mathieu de Mathieu», Casino-Kur-
saal Oostende, 

tot 28 augustus, elke dag vanaf 15 
uur. 

Ret rospekt ieve 

Jos Hendrickx 

te Oostende 

Sint Petrus - gewassen tekening. 

In het Museum, voor Religieuze Kunst te Oosten
de (Sebastiaanstraat 41) wordt tot 1 oktober een 
retrospektieve tentoonstelling gehouden van 
werk van Jos Hend'-ickx, die zes jaar geleden 
overleed, na een leven in de schaduw en in fran-
ciskaanse eenvoud. Jos Hendrickx heeft weinig 
tentoongesteld en was dan ook slechts in beperk
te kring gekend. 

Pas na zijn dood «ontdekte» het grote publiek 
hem, deze stille man die aanzienlijk bijgedragen 
heeft tot h(3t herstel van de tekenkunst als vol
waardig kunstwerk en met in funktie van een olie
schilderij of een beeld. Bij Hendrickx vinden we 
natuurlijk schetsmatige tekeningen, maar het aan
tal tekeningen dat niet als voorstudie bedoeld is, 
ligt hoog. 

Jos Hendrickx' werk onderscheidt zich van veel 
ander grafisch werk door zijn monumentaliteit en 
door het uitsparen van de ondergrond (van het 
wit zoals men zegt). Daardoor ontstaat ook de sin-
tese, de soberheid. Ook in het waterverfschildenj 

ontpopte Hendrickx zich als een meester, evenals 
in de favis of gewassen tekening. De hierbijgaan-
de schets geeft een idee van Hendrickx' werkwij
ze. 

Jos Hendrickx is ook nog in een andere discipline 
een vernieuwer geweest, o.a. in de glasraam
kunst, die hij dank zij bestellingen nieuw leven 
inblies, waarbij hij profiteerde van de ervanngen, 
opgedaan bij het schilderen van akwarels. Hij was 
echter ook bedrijvig als etser en als lithograaf. 

Gans het oeuvre van Hendrickx wordt geken
merkt door een zeer zuivere sfeer, waardoor het 
mogelijk is, enkele bladen met naaktfiguren te 
exposeren in het kader van een tentoonstelling, 
die religieuze kunst wordt genoemd. 

Hendrickx zette in zekere zin het werk voort van 
Servaes, andere religieuze kunstenaar, die even
eens met houtskool of zwart krijt merkwaardige, 
pakkende koppen en figuren heeft getekend. Er is 
een mooie katalogus met inleiding door J.C. De 
Belder verkrijgbaar. (CVB) 

28 JULI 1977 
WIJ 13 



VIRIJ6 TIJD 

Het drama 
De enige zware Alpenrit Chamo-
nix-AIpe d'Huez, heeft veel be
roering verwekt onder de wieler-
liefhebbers 
Het was de rit waann onze 
Lucien Van Impe moest aanval
len wou hij de ronde winnen 
Waarin hij ook aangevallen 
heeh 
Wat IS er dan gebeurd ' 
Op drie kilometer van het einde 
had hij, hoewel ten prooi aan 
een inzinking, voldoende voor
sprong om de gele trui te verove
ren Op dat ogenblik werd hij 
aangereden door een wagen, en 
hij kwam ten val Hij werd snel 
rechtgeholpen door zijn sportbe
stuurder (Anglade), maar die 
schijnt met gezien te hebben dat 
de fiets van Lucien defekt was 
Resultaat een paar honderd 
meter verder moest de man van 
Mere van de fiets, en nu was 
Anglade met in de buurt Van 
Impe moest lang wachten, met 
als uiteindelijk gevolg dat hij én 
de nt verloor (die hij door zijn 
inzinking waarschijnlijk toch zou 
verloren hebben), maar ook 
naast de gele trui greep én wel
licht de ronde verloor 
Tegenslag noemde de tourba-
zen dat in face au tour Waar 
Van Impe dan nog zo naïef was 
van te vertellen dat hij toch zou 
verloren hebben. Wat misschien 

klopte voor de rit, maar zeker 
nog met voor de ronde Hier nj-
zen voor ons, onsportieveling, 
toch enkele vragen 
Als Van Impe door dat ongeval 
de ronde verloor, hoeveel scha
de berokkent dat dan aan hem 
en aan zi|n we rkgeve rs ' 

Hoe IS het mogelijk dat de man 
die hem aanreed, een amateur 
die geen vergunning had om de 
koers te volgen maar wel met 
de wagen van een journalist 
reed, daar kon zijn, en overigens 
vnjuit schijnt te gaan ' 

Hoe IS het mogelijk dat iemand 
die zich sportdirekteur noemt mi
nuten laat verloren gaan voor 
zijn renner, die bezig is de ronde 
te winnen, als men voor de eer
ste de beste die een halve dag 
achterstand heeft met een fiets 
gnjpensklaar buiten aan de volg-
wagen h a n g t ' 

Waarom zit Van Impe, tien minu
ten na het beëindigen van de rit, 
zo opgewekt te vertellen dat hij 
toch zou verloren hebben, in 
plaats van op tafel te bonken en 
rechtsvervolging in te stellen te
gen de indringer die hem aan
reed, en zijn sportbestuurder, 
die hem in feite liet stikken, naar 
de keel te grijpen ' 
Weet u wat wij van heel dat dra
ma denken ' Juist "* 

Raar wereldje is dat van de wie
lersport 

Het mocht niet baten ! 

EN W I J ? 

W I J geloven met dat onze Belgische 
televizie al ooit een serieuze reporta
ge wijdde aan een of andere sport-
wedstnjd voor minder-validen De Hol
landse televizie deed dat wet, en wij 
hebben dat programma gezien Met
een wisten WIJ in welke mate onze 
BRT-RTB zich vergist door zo weinig 
aandacht te schenken aan de sport 
voor gehandicapten Die mensen 
doen namelijk nog aan echte sport 
Sport die een ziel en een zin heeft 
voor de beoefenaars Sport die veel 
meer is dan een spektakeltje dat men 
verlapt aan een totaal onkritisch pu
bliek, tot meerdere heil en glorie van 
een aantal onduidelijke commergan-

ten achter de schermen Meteen heb
ben WIJ ook nog eens bedacht dat 
men in de sportsekties van onze zen
ders nog mijlen ver verwijderd is van 
een degelijke sportopvatting Wat be
slist géén nieuws is 

W A T M E T FRED ? 

Naar het schijnt kreeg Fred Debruyne 
bij de BRT zijn vooropzeg, en was 

deze ronde van Frankrijk dus de laat
ste die hij als reporter volgde Naar 
onze bescheiden mening geen zo bes
te beslissing Fred had o i gerust kun
nen blijven, voor technische uitleg en 
zo. maar dan bijgestaan door een knti-
scher, echter dn onze ogen) joernalist, 
voor de duiding en de kommentaren 

Afscheid uitgesteld 

Er was gezegd en geschreven dat dit de laatste ronde zou zijn die 
Eddy Merckx zou rijden Nog wat bedrijvigheid op de wielerbanen deze 
winter, en gedaan, uit, fini Tijdens de Alpenritten in de ronde heeft hij 
echter danig «zijne pere» gezien, en zich uit de wielen laten rijden als 
de eerste de beste gewone koereur Hij was, naar het schijnt ziek En 
nu wordt gezegd en geschreven dat hij op die manier geen afscheid 
kan nemen Dat hij volgend jaar terugkomt naar de ronde Dit wordt 
overal op geweldig applaus onthaald. Het spektakel is ook voor vol
gend jaar al gewaarborgd Wi\ weten zeker met wat Merckx bezielt en 
nog veel minder in hoeverre hij volgend jaar nog zal opgewassen zijn 
tegen een ronde van Frankrijk. Wij hadden echter wel de indruk dat de 
snee er dit jaar al ver af was, ook zonder die ongesteldheid, en wij 
betwijfelen het of het volgend jaar beter zal geen 

Hoe dan ook, overal rijst de bezorgde 
vraag wat Fred nu gaat doen En bijna 
vanzelfsprekend verneemt men dat 
hij sportdirekteur gaat worden bij een 
of andere bestaande of op te richten 
firma Fred zelf schijnt er nog niks van 
te weten Maar hij is, toen hij nog coe-
reur was, altijd « ne fijne » geweest, en 
met wat hij sedertdien als reporter 
nog bijleerde moet hij wel de geschik
te man zijn om een-ploeg koereurs te 
leiden Afwachten dus 

O P T I J D 

Het Belgisch olympisch komitee is 
beslist bij de zaak, want het heeft al 
de lijst bekend gemaakt van de deel
nemers aan de olympische spelen 
van 1980 \n Moskou Er werden, waar
schijnlijk om het niet te duidelijk te 
maken, vier kategorieen voorzien Na
melijk een olympische elite, olympi
sche beloften, olympische jongeren 
en internationale elite Wat dit alles nu 
precies betekent met het oog op de 
olympische spelen, hebben wij nog 
niet kunnen achterhalen Uit het feit 
dat hoogspringer Moreau bij voor
beeld tot de kategone A behoort, en 
Lespagnard tot de kategone D, leiden 
WIJ af dat de A-mannen (en vrouwen) 
behoudens onvoorziene omstandighe
den beslist mee zullen mogen, die van 
B waarschijnlijk, die van C misschien 
en die van D met 

C R O S S - P E R I K E L E N 

In Rotselaar schijnt verzet te rijzen — 
o m in de gemeenteraad — tegen de 
motorcrossen die daar regelmatig 
worden georgamzeerd Dat is met 
alleen in Rotselaar het geval Dat 
gebeurt wel op meer plaatsen Men 
zal inderdaad naar een oplossing moe
ten gaan zoeken voor die crossen Er 

wordt heel wat natuurschoon ver
knoeid op veel plaatsen En met alle 
mensen zijn te spreken over het helse 
lawaai dat zo'n cross meebrengt 
Daarbij moet met alleen gedacht wor
den aan de wedstrijd zelf Maar er zijn 
ook de trainingen, waardoor de pijn rij
kelijk wordt uitgesmeerd En waar 
dan nog zekere gevaren kunnen bijko
men, omdat de oefeningen met altijd 
op geschikte terreinen doorgaan An
derzijds zijn er zoveel mensen die van 
die spektakels houden, dat men ze 
niet kan gaan verbieden 

9 0 0 M I U O E N 

Nu de ronde van Frankrijk achter de 
rug IS, moeten wij dnngend weer aan 
het voetbalseizoen gaan denken De 
transferten zijn gedaan, en de kalen
ders zijn gepubliceerd Er zijn al oefen
wedstrijden gespeeld, en de sekreta-
rissen verklaren aan de joernalisten 
dat ZIJ gematigd optimist zijn voor het 
komende seizoen De premie voor de 
zotste toer schijnt ons naar Italië te 
moeten gaan, waar Juventus 900 mil
joen lires plus twee spelers neertelde 
voor een sjotter van Caglian Men ver
wacht van de knaap dat hij af en toe 
een goal zal maken, en dat zulks de 
volkstoeloop dermate zal doen toene
men dat de 900 miljoen lire in minder 
dan geen lijd gerekupereerd worden 
Dat dit niet het geval zal zijn — ten
minste het tweede met — vjeet iede
reen, maar mag op een sportpagina 
niet neergepend worden 

F L A U W E UITLEG 

Onze mannelijke nationale atletiek-
ploeg werd in Londen uitgeschakeld 
voor de finales van de Europese 
beker voor landskampioenen Onze 
meisjes speelden het klaar door te 
dringen tot de B-finales (en als ze die 
winnen — wat uitgesloten is — zelfs 
tot de A-finales in Helsinki) Zwak 
presteren van de heren dus Er werd 
natuurlijk een uitleg gevonden, al 
werd die zonder veel overtuiging ver
strekt De omstandigheden waren 
maar zus en zo Er was om een of 
andere onbekende reden weinig moti
vatie Onze «leiders » hadden hun atle
ten psychologisch slecht voorbereid 
En vooral, z\\ hebben de laatste vijf 
zes weken veel te veel moeten lopen 
en springen We' vier keren Wij den
ken dat onze mannen van Londen er 
best aan doen hun argumenten met 
met al te veel vuur naar voren te bren
gen 

S P R O O K J E 

Uit Amerika bereikt ons het verheu
gend bericht dat Pele, de Braziliaanse 
wondersjotter, bij de New Yorkse 
klub Cosmos een kontrakt heeft ge
weigerd van zegge en schrijve 10 mil
joen dollar, ofte in onze munt om en 
nabij de 400 miljoen tisten Hij, Pele, 
zegt er de voorkeur aan te geven zijn 
diensten gratis aan te bieden aan het 
voetbal in zijn vaderland Brazilië Een 
vaderlandslievende verklaring die ui
teraard op groot applaus werd ont-
haals, ook in onze pers Nu zijn wij in 
de sprookjesschnjvelanj die onze 
sportjoernalistiek altijd geweest is en 
nog IS, aan een en ander gewoon, 
maar de heren zouden toch eens moe
ten gaan begrijpen dat er een einde 
komt aan de lichtgelovigheid van de 
brave man Als king Pole inderdaad 
zo'n aanbod afwijst, moet er een 
reden zijn Dat men ons daarover 
eens klappe 

M A A N D A G : Als dit ook sport Is, een zwarte werd miss 
world. Wi j zullen uiteindelijk nog moeten gaan geloven dat 
zwarten ook voorzien zijn van poten en oren • D I N S D A G : 
W i j hebben vandaag — dag van de ondergang van Merckx 
en Van Impe — de bedenking, en een sombere, gemaakt 
dat V lamingen nog boert jes zijn als het er op aankomt • 
W O E N S D A G : D e Russen blijken de grote mannen te blij
ven in het gewichtheffen. D e Amer ikanen geven de voor
keur aan neutronenbommen • D O N D E R D A G : Dag der 
dagen voor het planten van prei. M e t de «drache nationa
l e - zijt ge zeker dat het in orde komt. W i j hebben prei 
geplant • V R I J D A G : Er moet ergens een gri js-bestofte 
generaal afgestoft worden, die ooit - appeprè» zei wat 
Merckx nu verk laa rde : « J e résiste a outrance » • ZATER
D A G : De coureurs van de Ronde van Frankrijk willen dade
lijk na de dopingkontrole weten of ze al dan niet « g e p a k t » 
hebben. W i e kan het beter zeggen dan zij ze l f? • Z o n d a g : 
In de re isagentschappen wordt verteld dat alleen «suppor
ters » nog naar Parijs trekken om de aankomst van de Ron
de bij te wonen. 

Slot 
Hiermee zijn wij — eindelijk — aan 
het eind gekomen van deze lange 
reeks bijdragen. 

Het is nooit de bedoeling geweest 
— en dat werd ook vooraf gezegd 
— een wetenschappelijke bijdrage 
te leveren. Daarvoor kan men veel 
beter terecht in de gespecializeer-
de literatuur. 

Volledigheid werd evenmin nage
streefd. Het zou onbegonnen werk 
zijn binnen het bestek van deze 
korte stukjes. 

Er waren lezers die het rubriekje 
nog te moeilijk vonden. Er waren er 
andere die het té vulgarizerend 
vonden. 

Er kwamen vragen over UFO's en 
astrologie. Deze onderwerpen wer
den bewust vermeden, zoals al van 
bij de aanvang werd aangekon
digd. Over de redenen daarvoor 
werd meer dan eens uitgeweid. 

Hopelijk — en de nogal uitgebrei
de korrespondentie schijnt in die 
richting te wijzen — hebben een 
aantal lezers toch wat aan deze 
bescheiden stukjes gehad, en 
werd hier en daar wat belangstel
ling gewekt voor de astronomie, en 
al wat er verband mee houdt 

Wijde Kosmos was bedoeld voor 
die mensen met belangstelling en 
zonder geschooidheid terzake Zij 
hebben zich — hopelijk altijd — 
een idee kunnen vormen var. de 
huidige stand van de astronomi
sche kennis, en van haar relatie tot 
andere, misschien nieuwere weten
schappen en problemen. Enkele es
sentiële begrippen zouden duide
lijk moeten zijn geworden De 
reeks zou ten slotte moeten toela
ten een aanvang te maken met nog 
niet al te gespecializeerde litera
tuur. 

Wie verder wil kan ook altijd te
recht op een van de vele adressen 
— maar ook die waren niet volle
dig — die de laatste weken wer
den vermeld. Hier kan misschien 
nog gewag worden gemaakt van 
een initiatief dat de Vereniging 
voor Sterrenkunde momenteel 
tracht uit te werken. Men wil name
lijk alle leden die een kijker en/of 
een eigen koepel bezitten vragen 
af en toe hun installatie open te 
stellen voor alle belangstellenden. 
Zo zal men binnenkort in iedere 
provincie op tientallen plaatsen te
recht kunnen om eens de hemel af 
te speuren met een teleskoop 

Ten slotte willen wij een lans bre
ken voor het beoefenen van de 
astronomie als vrijetijdsbesteding. 
Het kan in klubverband. Er werd uit
voerig over gesproken. 

Het kan ook best Individueel. Het 
IS bijvoorbeeld heel goed mogelijk 
zelf een kijker te bouwen, en lang 
niet zo duur als men wel eens 
denkt Hoe dat moet gebeuren kan 
men op verschillende plaatsen te 
weten komen, en daar kan men 
meestal ook praktische hulp krij
gen. Er zijn trouwens verenigingen 
waar regelmatig in groepsverband 
kijkers worden gebouwd. 

Als het enigszins mogelijk is zul
len wij op deze bladzijde af en toe 
terugkomen met een heel klein 
hoekje aktualiteit. 

Veel eenvoudiger is nochtans lid 
te worden van de Vereniging voor 
Sterrenkunde. Hoe dat kan — voor 
wie het vergat te noteren — komt 
men gemakkelijk te weten door 
even kontakt op te nemen met 

Info-KOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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28 JULI 

BET 1 

1855 Beertje Colargol ( f ) 
1910 Zeven kleine Australiërs (f) 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street Cf) 
2040 Panorama 
21 10 De Pestvent 

Franse komedie 
22 30 Nieuws 

BRT 2 

1855 Beertje Colargol ( f ) 
1910 Zeven kleine Australiërs ( f ) 
1935 Kijk uit 
1945 Nieuws 
2015 De wereld in oorlog Cf) 
21 05 Met het noodlot op stap 

TV-spel over Winston Chur
chill 

22 20 Zomeragenda 

NED. 1 

1400 De avonturen van Konny 
en zi|n vnenden Cf) 

1425 Circus Sarrasani 
1600 De Waltons Cf) 
1905 Popeye 
1910 Rübovia 

Jeugdfilm 
1925 All in the family Cf) 
1950 Zuendschnuere 
21 35 Nieuws 
21 50 Muziek uit studio 3 
2205 Akko stad in Noord-lsrael 

Dokumentaire 
2240 Tenslotte 
2250 Nieuws 

NED. 2 

1845 Toeristische tips 
1955 Nieuws 
19 05 Cijfers en letters 
19 25 De grote witte haai 

Dokumentaire 
2000 Nieuws 
20 25 Comedy Hour 

Engelse en Amenkaanse hu
mor 

21 15 All you need 
TV-reeks over populaire mu
ziek 

2205 Terug van weggeweest 
Spanje 

2240 Nieuws 

1 

29 JULI 

BRT 1 

1855 Beertje Paddington Cf) 
1900 Gestrand Cf) 
1925 Zomeragenda 
1945 Nieuws 
20 15 De luipaard 

Dokumentaire 
2040 Een vrouw zonder wet 

Amerikaanse western 
2210 Nieuws 

NED. 1 

1845 
1855 
1905 
1930 
2000 

2135 
2150 

De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Happy days Cf) 
Eigen baas 
De humorist 
Nederlandse premiere van 
de Amerikaanse herverto
ning 
Nieuws 
Wie van de drie ' 

22 25 The blue knight 

2315 

Het dodelijke tweetal 
TV-film 
Nieuws 

NED. 2 

1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Cahmero Cf) 
1917 Als er een schaap over de 

dam IS 
Dokumentaire over Ierland 

1943 Vaarbewijs zin of onzin 
2000 Nieuws 
2025 Andre van Duyn en I-rans 

van Dusschoten 
2055 A k t u a T V 
2140 Charlies Angels Cf) 
22 30 Tros Sport 
23 30 Nieuvjs 

30 JULI 

BRT 

1845 
1850 

1945 
2015 

2105 
2150 
2240 

NED 

1530 
1532 

1800 
1845 
1855 

Beertje Paddington Cf) 
Volg de noordster 
Jeugdfilm 
Nieuws 
Liefde bij de Griek 
Optreden van Neil Dia
mond in Los Angeles 
Cl 976) 
Terloops 
Bert dAngelo Cf) 
Nieuws 

. 1 

Nieuws 
Kleine Miss Broadway 
VS-gezinsfilm Cl 938) 
E K honkbal - Haarlem 
Fabeltjeskrant 
Nieuws 

1905 Tom & Jerry Cf) 
1915 The Flintstones 
1940 

2005 
2055 

2135 
2150 

2345 

De wondere wereld onder 
water 
Monsters in zakformaat 
Ellery Queen Cf) 
Wiener melange 
Melodieën van Johann 
Strauss jr 
Nieuws 
ZIJ dansten om te leven 
VS-speelfilm Cl 969) 
Nieuws 

NED. 2 

1845 De fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1904 Black Beauty Cf) 
1930 Zo vader zo zoon 

Spelprogramma 
2000 Nieuws 
2025 Kojak Cf) 
21 15 Nana Mouskouri-show 
22 00 Hier en nu 
2240 Op menselijke schaal 

Dokumentaire 
2305 Nieuws 
2310 EK honkbal in Haarlem 

31 JULI 

BRT 

1000 Eucharistievienng vanuit 
Brecht 

15 00 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

1530 De problemen van profes
sor Fopper Cf) 

1545 Is toerisme nog mogelijk na 
de aardbeving in Roeme
n i e ' 
Dokumentaire 

1610 Alice Adams 
VS-komedie Cl 935) 

1845 Beertje Paddington Cf) 
1850 Rondomons 
1915 Laurel en Hardy Cf) 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 Antonius en Cleopatra 

Drama van William Shakes
peare door •< The Royal Sha
kespeare Company» 

2315 Nieuws 

NED. 1 

1600 Nieuws 
1602 Ti-Ta-Tovenaar 
1627 EK honkbal Haarlem 
1830 Teleac 
1855 Fabeltjeskrant 
19 00 Nieuws 
1905 Switch Cf) 
1955 Mazowse 

Het Pools Nationaal zang

en dansensemble 
20 30 Eleanor en Franklin 

Eerste aflevering van een 
tweedelige tv-film 

22 05 Tros sport 
2310 Nieuws 

NED. 2 ~~ 

1855 Floris Cf) 
19 25 Studio sport 
2040 De tijgerbngade CfJ 
21 35 Nieuws 
21 40 Salude e libertdde 

Eerste aflevering van een 
dneluik over Sardinië 

2235 Nieuws 

1 AUGUSTUS 

BRT 

1855 Beertje Paddington Cf) 
19 00 Klem klem kleutertje 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 De Mitzi Gaynor show 
21 05 Leven en dood van Penelo

pe Cf) 
21 55 Jazz from Newport 
2220 Nieuws 

NED. 1 

1845 De fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1905 De avonturen van Konny 

en zijn vnenden Cf) 
19 30 The Flintstones 
1955 De stuntelaars van Chica

go 
20 20 For love of Ivy 

VS-film 
21 35 Nieuws 
21 50 For love of Ivy Cvervolg) 
2220 Doldinger jubiloL'm koncert 
2305 Uitzending symbiose 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1845 De fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws en weerbencht 
1904 Filmblik 
2000 Nieuws 
20 25 Nederlands elftal 
2055 Jim Rockford Ct) 
2145 Vara Brassband festival 

1977 
22 15 Achter het nieuws 
2250 Nieuws 

2 AUGUSTUS 

BRT 1 

1855 Beertje Paddington Cf) 
1900 Toestand 
1945 Nieuws 
2015 Laurel en Hardy Cf) 
2045 De Middellandse Zee 
21 40 Uit de wereld van Guy De 

Maupassant 
2230 Nieuws 

BRT 2 

1855 Beertje Paddington Cf) 
1900 Toestand 
1945 Nieuws 
2015 Nieuwsmagazine 
21 05 Al wat de hemel toestaat 

VS-film 

NED. 1 

1400 Galapagos 
Filmverslag van een langdu
rige expeditie 

1530 Kleine wonderen van de 
giote natuur 

1845 Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1904 Muziek en charme 
1910 Het mysterie van Atlantis 

Dokumentaire 
1955 Pepper Cf) 
2045 De vis wordt duur betaald 

Een programma over de 
problemen van de hanngvis-
senj 

21 35 Nieuws 
21 50 Eleanor en Franklin 

Tweede en laatste deel 
over « Eleanor en Franklin » 

2330 Nieuws 

NED. 2 

1845 Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
20 25 Gemini man Cf J 
21 15 Alle hens aan dek 

Show 
2215 Televiziermagazine 
2255 Nieuws 

21 05 Vroeger 
TV-spel van Harold Pinter 

2235 Nieuws 

NED. 1 

3 AUGUSTUS 

BRT 

1730 Tip-top 
Jeugdprogramma 

1845 Beertje Paddington Cf) 
1850 Space 1999 Cf) 
1945 Nieuws 
2015 Het meisje van de TV Cf) 
2040 In de schaduw van de go

den 
Natuurdokumentaire 

1530 
1605 
1615 

1645 
1650 
1715 

1845 
1855 
1904 
1950 

2135 
2150 

2245 

De film van Ome Willem 
Taarten Cf) 
Pipo en de Waterlanders 
Cf) 
Chapi Chapo Cf) 
Adams Family Cf) 
Een wereld vol truuks 
Goochelaars uit vele landen 
vertonen hun truuks 
Fabeltjeskrant Cf) 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
De jonge Freud 
TV-film 
Nieuws 
Hebben en houwen van de 
Noordzee 
Nieuws 

NED. 2 

1845 De Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1904 Jouw beurt 

Hebt U even tijd ' 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Sleutel tot het heelal 

Dokumentaire 
21 39 Pauze 
21 40 Sleutel tot het heelal 
2245 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
DONDERDAG 28 JULI 
15 u — F-2 — Een jong meisje wist 
CFR 1947) 
Dramatische film van Maurice Leh
man Met Andre Luguet Frangois 
Perier, Suzanne Despres e a 

RTB — 19 u 50 — Veiligheidsgrens 
CVS 1964) 
Sciencefiction-film van Sidney Lumet 
Met Dan O'Herlihy, Frank OMVER-
TON E A 

20 u 30 — F-3 — Je t'aime, je t'aime 
- CFr 1967) 
Fiktiefilm met Alain Resnais Met Clau
de Rich, Olga Georges-Picot, Anouk 
Ferjac e a 

21 u - RTL - Wrekende hand (VS 
1950) 
Politiefilm van William Dieterie Met 
Viveca Lindfors, Charlton Heston e a 

21 u 10 — BRT-1 — De pestkloot 
(Fr 1973) 
Komedie van Edouard Molinaro Met 
Lino Ventura, Jacques Brei, Nino C ^ -
telnuovo e a 

21 u. 45 — RTB. - Malpertuis (VI.; 
Fr, Duitsl. 1972) 

22 u 05 — D-3 — Film zonder 
naam (Fr 1943) 
Psych drama van Jean Gremillon met 
Madeleine Renaud, Paul Bernard e a 

VRIJDAG 29 J U U 
20 u — N-1 — De humorist (VS 
1960) 
Psychologische film van Tony Richard
son Met Laurence Olivier Brenda De 
Banzie e a 

20 u 20 - RTB-2 - De groep (VS 
1966) 
Zedenstudie van Sidney Lumet Met 
Candice Bergen Joan Hackett, Elisa
beth Hartman e a 

20 u 40 — BRT — Een vrouw zon
der wet (VS 1930) 
Western van George Marshall Met 
Mariene Dietnch James Stewart, Mis
cha Auer e a 

21 u — RTL — Vijf gemerkte vrou
wen (Am It 1960) 
Oorlogsfilm van Martin Ritt Met Van 
Heflin, Richard Basehart, Jeanne Mo-
reau e a 

Fantastische film van Harry Kumel 
Met Orson Welles, Susan Hampshire, 
Bob Storm e a 

23 u 40 — D-1 — Sunday too far 
away (Austr 1974) 
Heimatfilm van Ken Hannam Met 
Jack Thompson, Max Cullen, Phyllis 
Ophel e a 

ZATERDAG 30 JULI 
20 u 20 — RTB — De wind uit de 
vlakte (Am 1S60) 
Western van John Huston Met Burt 
Lancaster, Audi Murphy en Audrey 
Hepburn 

15 u 32 — N-1 — Hotel fe koop 
(Am 1938) 
Muzikale komedie van Irving Cum-
mings Met Shirley Temple, George 
Murphy e a 

21 u 50 — N-1 — Ook paarden wor
den afgeslacht (Am 1969) 
Aangrijpende maatschappijkntiek van 
Sidney Pollack Met Jane Fonda, Mi
chael Sarrazin e a 

ZONDAG 31 JULI 
16 u 10 — BRT — Alice Adams 
(USA 1935) ' 
Dramatische komedie van George 
Stevens Met Kathenne Hepburn, 
Fred MacMurray e a 

20 u 30 — F-1 — Twee grote meis
jes in een pyjama (Fr 1974) 
Komedie van Jean Girault Met Philip
pe Nicaud, Jacques Jouanneau, Mi
chel Galabru e a 

DINSDAG 2 AUGUSTUS 
21 u 05 - BRT-2 - Al wat de 
hemel toestaat (Am 1955) 
Komedie van Douglas Sirk Met Jane 
Wyman, Rock H u d s o n ' 
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IMKRVJI^W 

Toneelregisseur WALTER MOEREMANS: 
BRUSSEL — - Als er nu nog 
Nederlands gesproken wordt in 
de hoofdstad, dan is dat voor 
een groot gedeelte te danken 
aan het Vlaamse teater dat 100 
jaar geleden het kultureel leven 
een hart onder de riem stak. 
Het was de enige officieel 
toegelaten vorm van 
Nederlandse kultuuruiting. Dank 
zij onder meer Julius Hoste 
hebben de Vlamingen In Brussel 
een historische overwinning 
kunnen behalen : zichzelf blijven 
in dat Franse nest. 
Men is er toen zelfs in geslaagd 
koning Leopold II voor het eerst 
een Vlaamse toespraak te laten 
houden. En die vorst sprak dan 
nog wel over: « eigen kunst is 
eigen leven ». 

Het doet mij dan ook wel iets 
dat ik de regie-opdracht kreeg 
voor de eeuwfeestpremière van 
het toneelstuk « De Brusselse 
Straatzanger », waarmee ons 
toneelgezelschap 100 jaar KVS 
viert.» 

Met veel spetterende woorden, 
nog meer mimiek, met handen en 
voeten, praatte akteur en regis
seur Walter Moeremans voor 

, ons een uurtje vol over zijn ak-
teursleven, zijn regie-opdracht, en. 
100 jaar KVS. Hij werd in de wieg 
gebeten door de teatermikrobe. 
Toen hij 9 was zette hij zijn eerste 
stappen op de planken. Dat ge
beurde aan de hand van vader 
Walter Moeremans is verzot op 
de teatersfeer en hij zou voor 
geen geld een ander beroep kie
zen. 
Hij heeft als het ware de zaak 
van zijn vader overgenomen. Hoe
wel hij zichzelf uiteindelijk in de 
spots heeft moeten werken. 
Walter Moeremans: « Het is net 
als in de ronde van Frankrijk: je 
krijgt een kans, maar als het start
sein gegeven wordt moet je het 
zelf waarmaken. Als het doek 
opgaat kan je je niet meer vast
houden aan de coulissen, maar 
moet je op eigen benen staan.» 
— Een opleiding gehad ? 
Walter Moeremans:«Ik liep ate-
neum, wetenschappelijke afdeling. 
Mijn prestaties bleven daar onder 
de maat, omdat mijn hoofd on
wrikbaar op teater stond. 
Daarom heb ik enkele maanden 
toneelles gevolgd bij Luk Philips. 
De KVS-deuren bleve.i voor mij 
niet gesloten: ik mocht wat souf
fleren, zorgen voor accessoires, 
en ook enkele kleine rolletjes ver
tolken. Het is in feite tamelijk snel 
gegaan. Er was de privéles bij 
Nand Buyl aan wie ik veel te dan
ken heb. Ook aan Anton Peoters. 
Senne Rouffaer leerde mij ideeën 
vertolken In teatertaal. Tragi-komi-
sche rollen vond ik snel boeiend. 
Ik kreeg twee prijzen : Helenaprijs 

en De Gruyterprijs, maar dat 
moet je niet vermelden, 
't Ja, en dan altijd maar spelen, en 
veel leren van anderen. Ik geloof 
in een goede scholing; in de ver
diensten van konservatoria. Maar 
uiteindelijk kan je zonder enig aan
geboren talent geen goed akteur 
worden.» 

S T R A A T Z A N G E R 

— Walter Moeremans heeft 
reeds menige lachebek met zijn 
optreden aan het schateren ge
bracht En nu plots duikt hij als 
regisseur achter de schermen. Is 
dat nu reeds een professionele 
beloning van zijn jonge carrière, 
die eigenlijk nog maar pas een 
aanvang had genomen ? 
Walter Moeremans: «Ik viel als 

«In de wieg gebeten 
door de teatermikrobe» 

het ware dood toen Nand Buyl 
mij een regte-opdracht voorstel
de. Als akteur heb ik nooit zoveel 
plankenkoorts gehad als toen ik 
voor het eerst het regieboek ach
ter de schermen in de hand had. 
Wees gerust: ik zal nog veel blij
ven akteren. Maar regisseren is 
iets waar je enorm veel toneeler
varing mee opdoat. In dit verband 
trouwens een algemene oomer-
k ing: ik vind het, jammer dat bij 
ons beroepsakteurs nog veelal in 
een bepaalde rol (vaderfiguur, 
zotskap en zo) geduwd worden. 
Verrijkend zou zijn zoveel moge
lijk teaterervaring op te doen; 
dan bereik je een beter samen
spel. Als selfmade-man mis ik wel 
enige intellektuele bagage, maar 
uiteindelijk komt het er op aan dat 
een regisseur goed weet waar de 
koordjes hangen waarmee hij de 
poppetjes kan doen dansen.» 
— Willen we het nu over «De 
Brusselse straatzanger» heb
ben ? Hoe bereid je zon opvoe
ring voor? 
Walter Moeremans : « De romanti
sche geheimen van dit melodra
ma, door Julius Hoste geschre
ven bij de stichting van het KVS-
gezelschap, heb ik gedurende en
kele maanden trachten te achter
halen, featerarchieven raadple
gen in Nederland, in Londen, in 
Mecheien,,, Je leest veel, je hebt 
diskussies met kollega's, met op
drachtgever Nand Buyl, B^ang-
rijk was vooral het inleven in de 
sfeer van de romantiek die 100 
jaar geleden heerste. De bedoe
ling van onze opvoering is een 
hommage te brengen aan Julius 
Hoste. Ik tracht de toneelstijl van 
toen met mijn fantasie te kruiden. 
Maar wij willen geenszins een 
parodie brengen. Na enkele eer
ste pennetrekken in mijn regie-
boek kon ik de hand leggen op 
een scenario van de Franse regis
seur Frederik Lemaitre, Het deed 
me genoegen te mogen vaststel
len dat ik de goede kant uitga,» 
— Welke sfeer beheerst het 
stuk? 
Walter Moeremans: «We trach

ten de barokke sfeer eer aan te 
doen. Dat is reuzemoeilijk. Want 
de akteurs zullen emoties moeten 
vertalen, . die wij vandaag niet 
meer spontaan uiten. Toen was 
men nog zeer fel in woedebuien, 
in uitbarstingen van blijheid,,. Li
chaamsbeweging en mimiek wa
ren geïnspireerd op de klassieke 
kunst. De gestiek moet mooi 
zijn. Maar de figuren die ten tone
le gevoerd worden zijn écht : een 
valsaard is een valsaard. Van
daar ook de meer gezwollen taal, 
zonder evenwel te vervallen in 
een parodie. Het is een zware 
regieopdracht. Ik leef elke dag 
met de angst of dat ons wel zal 
lukken. Maar het is meteen ook 
mijn overtuiging dat het moet luk
ken I» 

A F G E Z A N T 

— De goede naam van het KVS-
gezelschap staat dus op het 
spel? 
Walter Moeremans : « Je mag dat 
niet zo waar uitdrukken, maar 
eigenlijk is het wel zo, ja. Het 
gehele KVS-gezelschap staat er 
achter. En bovendien moeten we 
met onze feest-opvoering de he
roïsche kulturele strijd die de vrien
den en medewerkers van Julius 
Hoste destijds gevoerd hebben 
eer aandoen. Hoewel het toneel
gezelschap toen nog geen tiende 
deel kreeg van de subsidies die 
de franstaligen opstreken, heb
ben deze toneelmensen hard 
doorgebeten. 
Hoste zelf schonk toen zijn au
teursrechten (het destijds enor
me bedrag van 120.000 fr.) aan 
het toneelgezelschap om voor de 
akteurs beroepsprestaties moge
lijk te maken. Het vaandel van de 
Vlaamse kultuurstrijd in Brussel 
willen wij hooghouden.» 
— Nu moet je nog wel vertellen 
wie die Brusselse straatzanger 
precies is. 
Walter Moeremans : « Het stuk is 
een levend foto-album uit grootva
derstijd : we hebben het met een 
vertederde glimlach opengeslaan. 

Het telt niet minder dan 6 tonelen, 
en we hebben ondermijdelijk een 
zekere balast moeten overboord 
gooien. 
Ik geef het verhaal in twee woor
den. Een graaf aan het Spaanse 
hof van Philips II werd afgezant in 
de Vlaamse gewesten. Zijn doch
ter wordt uitgehuwelijkt aan een 
valsaard die de vader van een 
schilder — een vondeling — 
heeft vermoord. Zij was evenwel 
verliefd op die schilder... en 
vluchtte met hem naar Brussel, 
waar zij een zoontje kregen. Bij 
het zingen van een geuzelied in 
café «De Wolvin» waar een 
prachtige volkse sfeer heerst, 
werd hun zoon gevangen geno
men. Later verdiende het kmd 
voor het arme gezin wat geld als 
« Brussels straatzanger.» Na heel 
wat intriges; wordt de valsaa-d uit
eindelijk vermoord, en wordt de 
schilder erelid van de Sint-Lukas-
gilde.» 

meer dan teater 
HUMMDMTTL KOM OC MIVTUI 

— Het doek wordt voor de pre
mière-opvoering op 16 septem
ber opgetrokken... 
Walter Moeremans: «Het zal 
voor ons totdan nog hard werken 
zijn omdat we het stuk op een 
autentieke wijze willen opvoeren. 
'vVe werken o.m. met een groot 
orkest, en het zal ook sneeuwen 
op de scène. We hopen dat onze 
opvoeringen een volwaardig sluit
stuk zullen zijn van het grootse 
Brusselement-feest.» 
— Bij het verlaten van de Konink
lijke Vlaamse Schouwburg bot
sen we op een franstalig conciër
ge, die ons zenuwachtig attent 
maakt op het sluitingsuur, 'n het 
Frans. In de Vlaamse schouw
burg. Juli 1977. Schreef Julius 
Hoste niet in zijn tont^elstuk 
« De Kleine Patriot» : Franse rat
ten rolt uw matten ? 

(hugo de schuyteneer) J 
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