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Brussel, 

Franse stad? 
Begin dit jaar werd in 
Vlaamse leringen te Brussel 
alarm geblazen. 
Immers.een delegatie van de 
Nederlandse 
kultuurkommissie ( N C O 
kreeg van minister De Croo 
te horen dat de gunstnormen 
voor het lager onderwijs 
geenszins definitief zouden 
bevestigd worden. Deze 
gunstnormen waren bedoeld 
als kompensatie voor de 
wederinvoering in 1971 van 
de « liberté du père de 
familie », die opnieuw 
Vlaamse kinderen naar 
Franse scholen dreigde te 
lokken. 

Andere politieke beloften — 
zoals gunstnormen voor 
secundair en 
kleuteronderwijs, taallabo's, 
bijzondere zorg voor ^ 
bewakingsopdrachten en 
nevenschoolse aktiviteiten 
— werden tot op heden nooit 
ingelost. 

Op het einde van vorig 
schooljaar waren niet minder 
dan 28 Vlaamse lagere 
scholen met verdwijning 
bedreigd. Dat zou meteen 
ook zowat 296 werkloze 
werkkrachten betekenen. 
Volgende week is het 1 
september... en zullen 213 
Vlaamse klassen hun deuren 
niet gesloten houden. 
Inderdaad, bij koninklijk 
besluit worden eerstdaags 
nog de gunstnormen voor 
het lager onderwijs in de 
Vlaamse scholen te Brussel 
definitief en zonder 
ti jdslimiet bestendigd. Dat 
was voorzien in het 
regeerakkoord van de 
huidige bewindsploeg, 
hoewel over het Vlaams 
onderwijs in het omstreden 
Egmontpakt niets vermeld 
stond. Bovendien wordt naar 
verluidt ook nog werk 
gemaakt van een aantal 

andere maatregelen om de 
promotie van het Vlaams 
onderwijs te Brussel in de 
hand te werken. 
De schooldirekties zullen 
spoedig een beroep kunnen 
doen op een bijzondere 
hulpdienst die wordt 
geïnstalleerd op het 
staatssekretariaat van Vic 
Anciaux. 

Zo te zien wordt de 
levenskracht van het 
Vlaams onderwijs in Brussel 
verbeterd. 

Evenwel is er nog steeds 
geen sprake van de 
bijzondere gunstnormen ook 
uit te breiden tot het 
secundair en 
kleuteronderwijs. 
Bovendien woiden vooral de 
ri jksscholen met 
gunstmaatregelen begift igd, 
bli jft de berekening van de 
werkingstoelagen 
ongewijzigd, evenals de 
normen van PMS-centra. 
Over de aanpassingsklassen 
wordt met geen woord 
gerept. De bestendiging van 
de gunstnormen voor het 
lager onderwijs in Brussel 
werkt bemoedigend: 1 
september is geen fatale 
datum meer. 

Maar het is duidelijk dat de 
Brusselse Vlamingen — 
terecht — van de regering 
nog veel meer verwachten. 
Wil men het ongenoegen van 
velen omtrent het 
Egmontakkoord koelen, dan 
moet de bewindsploeg 
spoedig nog nieuwe 
maatregelen nemen waaruit 
moet blijken dat Brussel 
NIET beschouwd wordt als 
een Franse stad, die als 
derde gewest op de wip zit 
en Vlaanderen en de 
Vlamingen in Brussel 
bli jvend onrecht aandoet. 
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MILITANT 

De ingezonden brief van F.A.C, uit 
Kortrijk in WIJ van 21 juli jl., waarvan 
ik zopas na terugkeer uit vakantie ken
nis kreeg, noopt mij tot een kleine 
rechtzetting. Op de 11 juli-viering te 
Kortrijk — ingencht door de VU-afde-
ling-Kortrijk — heb ik als mandataris 
van de partij geen oproep gedaan tot 
verdw/ijning van de partij. Ik heb 
integendeel benadrukt dat een sterke 
VU meer dan ooit noodzakelijk is en 
dat elke scheuring uit den boze is. 
Dat F.A.C, mijn politikologische analy
se van het Egmontpakt als deeluitma-
kend van het Belgische pacifikatiesys-
teem met blinde passie verwart en 
qua inspiratie en tonaliteit aan Jozue 
De Decker en R. De Smet doet den
ken IS voor mij onbegrijpelijk. Of 
bedoelt F.A.C, dat 11 juli-toespraken 
sedert Egmont niet meer strijdbaar 
mogen zijn ? Dan antwoord ik: dan 
zijn ze zinloos geworden en kunnen 
we ons beter aansluiten bij het zinle
dig vlaggengezwaai van het staatsna-
tionalisme. 

Ten slotte aanvaard ik niet dat F.A.C. 
mij sociaal-progressieve lesjes wil ge
ven. Ik behoorde in de VU immers 
altijd tot de sociaal-progressieve vleu
gel en ik heb er indertijd heel wat kri
tiek moeten voor slikken. 
Wat men ook beweren mag, ik blijf 
een trouw en dus kritisch partijmilitant 
en roep eenieder op eenzelfde hou
ding aan te nemen. 

Dr. G. Provoost, De Pinte. 

ONZE FACILITEITEN 

Wij Vlamingen zijn in menig opzicht 
een eigenaardig volk. Levend in een 
deel van een bufferstaat tussen «ou
de grote» mogendheden spelen we 
voortdurend de rol van ideale gast
heer. Al onze buren kunnen bij ons 
terecht zonder taalproblemen. Fier op 
onze faam als polyglotten fungeren 
we o zo graag als tolken tussen 
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Frans- en Duitssprekenden, tussen En
gelstaligen en Franstaligen, tussen 
Duitsers en Engelsen. Van jongs af 
aan wordt ons de belangstelling voor 
en de kennis van vreemde talen als 
een noodzakelijk deel van onze op
voeding bijgebracht. Al zijn de Franse 
kostscholen verdwenen, de vakanties 
op een of ander Chateau Frangais of 
bij Franse boeren worden nog altijd 
hartstochtelijk gepropageerd. 
Deze lofwaardige Vlaamse eigen
schap om graag vreemde talen te 
spreken heeft helaas een zeer grote 
schaduwzijde en wel precies in onze 
«twee «-talige hoofdstad. De grens 
tussen de charmante toerist en gast
heer die zich zo wonderwel aanpast 
en de toegeeflijke Vlaming in de Brus
selse randgemeenten die direkt in het 
Frans meepraat, is klein. Dit verschil is 
zo miniem dat de meeste van ons zich 
dagelijks, vaak onbewust, bezondigen 
aan te grote toegeeflijkheid. En het 
gaat ver, zo ver dat in onze Vlaamse 
steden en dorpen, de Fransspreken-
den zich, zonder enige kennis van het 
Nederlands, gemakkelijk kunnen 
handhaven. De bakker verkoopt vlug 
zijn dagelijks brood als «pain pay-
san », de beenhouwer weegt zijn kilo's 
« carbonnades flamandes », de groen
teboer telt zijn « choux de Bruxelles», 
de dokter aanhoort de lange lijst van 
« douleurs insupportables » en de apo-
teker kent natuurlijk «la pilule», mon
sieur Ie notaire vooral voelt zich op 
zijn gemak. Wie onze kuststreek tij
dens de zomervakantie bezoekt, ge
raakt er het noorden bij kwijt en 
waant zich in Frankrijk. 
En dat alles omdat wij geen lijn kun
nen trekken, omdat wij niet beseffen 
dat dit en dit alleen de faciliteiten zijn 
voor de Fianstaligen. 

Dr. Anny Dierick, Aalst 

VLAAMSE SCHOLEN 

Ruim 32 jaren loop ik in Brussel rond 
als handelsreiziger in alle kleine en 
grote voedingsbedrijven. Zo kom ik 
dagelijks in betrekking met vele Brus
selaars, o.a. Schaarbeek ken ik heel 
goed. Hier leven 40 % vreemdelingen, 
35 % mensen van Vlaamse afkomst 
en slechts 25 % van Franstalige af
komst. 

Een vluchtige blik in de kiezerslijst zal 
dit bevestigen. In Schaarbeek stem
men de Vlaminghaters PSC en PL. 
Waar haalt Nols zijn stemmen dan? 
Eenvoudigweg bij de Vlamingen, die 
enerzijds niet meer willen doorgaan 
als Vlaming, anderzijds om de hulp die 
ze vanwege de FDF-mandatarissen 
hebben verkregen. 

De meeste inwoners van Schaarbeek 
vinden de TAK-betogingen onge
wenst, met dergelijke akties overtuigt 
men geen kat. Integendeel, het was 
olie op het vuur om al wat Vlaams is 
te bespotten, in zoverre dat vele 
gematigde Vlamingen als reaktie hun 
kinderen naar Franse scholen overhe
velden. 

Daarom acht ik èèn van de grootste 
verdiensten van het Egmontpakt, de 
redding van ± 70 Vlaamse scholen 
die onder de normale norm leefden. 
Hier werden honderden kinderen en 
leerkrachten gered. Nu kunnen de 
Brusselse Vlamingen de daad bij het 
woord voegen. Hun kinderen zullen in 
deze scholen hun volledige studies 
kunnen beëindigen. 

Voor staatssekretaris Anciaux ligt 
hier een zware en zal het Nederland
stalig onderwijs voor het eerst over 
eigen geldmiddelen beschikken. 

J.V., Erps-Kwerps 

BRUXELLES NORD 

Momenteel vervul ik mijn legerdienst 
in Soest (Duitsland). In het DB-station 
van Soest staat op de Ankunft en 
Abfahrt-affiches de DVT-bestemming 
als... « Bruxelles Nord » aangeduid. 
En nochtans zijn in Soest voor het 
grootste deel nederlandstalige mili
ciens gekazerneerd. Deze kwetsende 
fout IS, naar ik vrees, op alle tabellen 
in Duitsland verspreid. Is men dan nog 
verbaasd wanneer buitenlanders den
ken dat Brussel een franstalige stad 
is? 

A.B., 1080 Brussel. 

PAPOEA'S 

U hebt in «WIJ» nr. 29 van 21.7.77 jl. 
in Uw Rubnek 'n artikeltje laten ver
schijnen onder 'n soort « beschimpen
de betiteling » « PAPOEA'S ». 
Ikzelf heb, echter, om twee waardevol
le redenen een biezondere waar
dering en eerbied voor het manhaftig 
magnifiek volk der Paooea's nl. • 
Ik en mijn vrouw hebben reeds jaren 
geleden beslist de geldelijke zorg te 
dragen voor de opvoedingskosten 
van 'n Papoea-kind ('n jongen), wiens 
ouders door gebrek aan voedsel hun 
kind moesten achterlaten. Vanzelf
sprekend hebben wij gevolgd, en vol
gen wij nog graag stapvoets hoe (in 
zekere z in : ONS) PAPOEA-kind vol
waardig mag opgroeien, en zelfs als 
één der enige Papoega-kinderen het 
middelbaar technisch onderwijs volgt 
om vak-schri in werker te worden. 

Het Papoea-volk leeft op diverse ei
landen in de omgeving van de befaam
de Molukken-Eilanden, aan de grens 
tussen Azië en Australië. Hun hoofd
eiland heet NIEUW GUINEA, heeft 'n 
oppervlakte van 750.000 vierkante ki
lometer ( = 25 maal zo groot als Bel
gië), is ook op Australië na het groot
ste eiland ter wereld en wordt groten
deels beheerd door Malayo-Polyne-
siërs (Maleiers van de andere 3.300 
Indonesische eilanden). De Papoea's 
zijn intellektueel veel meer begaafd 
en bekwamer dan de Maleiers-Poly-
nesiers, die door de eeuwen heen er 
wel steeds op uit waren om de 
Papoea's niet alleen uit te buiten, 
maar ook om ze zelfs gewelddadig te 
vervolgen en uit te moorden. 

De situatie van het volk der Papoea's 
is zowat vergelijkbaar met die van 
ons eigen Vlaamse volk. Wij, Vlamin
gen, werden ook door de eeuwen 
heen steeds bespot, bespuwd, ver-
schopt, vertrappeld, getergd, ver
volgd, ja zelfs soms vermoord terwille 
van ons VLAMING-ZIJN. De PA
POEA'S worden dat zelf ook nog 
steeds, uitgezonderd daar waar mis
sionarissen verschijnen om ze wat te 
helpen bij verzorging van hun zieken, 
en vooral van hun melaatsen, die er 
nog met duizenden zijn. Er zijn daar 
praktisch nog geen berijdbare wegen 
(voor fiets of andere voertuigen), 
noch minder banen. En als er dus 
eens toevallig toch 'n liefdevol missio
naris verschijnt, die aanvangt met 

scholing in hun eigen taal, dan moeten 
de meeste schoolkinderen er soms 
één tot drie dagmarsen op zetten cm 
in school te geraken 
in plaats van steeds mekaar in het 
haar te willen gaan zitten, laten wij, die 
het geluk genieten volwaardig ontwik
keld te mogen zijn, eerst nietterdaad 
denken aan en werken voor de meest 
verschopten, de minst ontwikkelden 
op deze wereld. Al diegenen, die mijn 
oproep gaarne willen beantwoorden, 
ben ik bereid zelf in kontakt te stellen 
met een der liefdevolle missionarissen 
van het PAPOEA-VOLK. 

P.V.C, Sint-Pieter?-Woluwe 

ERGERNIS 
In de zestiger jaren werden 9 Vlaam
se gemeenten overgeheveld naar 
Wallonië, Dottenijs, Herseaux, Moes-
kroen. Komen, Neerwaasten, Waas
ten, Houthem, Ploegsteert en Bizet. 
De faciliteiten voor de Vlamingen wer
den evenwel nooit toegepast. In de 
gemeentehuizen werd geen Neder
landstalig briefje meer uitgereikt. «Al
le Vloms» buiten, en voor goed. De 
gemeenten Mesen-Mesine en Nieuw-
kerke-Neuve Eglise we.-den niet gefu
sioneerd omdat de Franstaligen er 
faciliteiten hebben. Dezen zijn er nu 
op uit om de flamins uit het bestuur te 
weren in de nabije toekomst. 
Ergernis wekt bij mij ook de autoweg 
Pecq-Armentières, die Wervik en Ge-
luwe zal verminken en opensni jden; 
het is een frankofoon prestigeprojekt 
op Vlaamse grond. 
Men is hier Jakob Van Artevelde aan 
het vellen. 
Onze reddende ministers ten spijt. 

M.V., Wervik 

TWEEDE TAAL 

Veel jongeren zetten in september 
een grote s tap: van het zesde leer
jaar van de basisschool (lagere 
school) naar het eerste jaar V.S.0. 

Zij staan voor een belangrijke beslis
sing, nl. welke taal, het Engels of het 
Frans zij als tweede taal in het middel
baar onderwijs kiezen. 

Traditioneel werd in het secundair 
onderwijs Frans als tweede taal ge
volgd. Maar sinds enkele jaren verkie
zen meer en meer ouders het Engels, 
zowel in Wallonië als in Vlaanderen. 

Waarom ? Engels: Paspoort voor Eu
ropa. Ons land is de zetel van interna
tionale instellingen (E.E.G., N.A.V.0.) 
de draaischijf van Europa, waar het 
Engels hét kommunikatiemiddel bij uit
stek is. Na wereldoorlog II is het trou
wens reeds als wereldtaal op de eer
ste plaats gekomen. Engels is niet 
alleen de taal van de internationale 
handel, van het internationale verkeer, 
van de internationale politiek, het is 
ook een rijke kultuurtaal die veel gelij
kenis vertoont met he» Nederlands. 

Gevolg : onze Vlaamse kinderen leren 
deze taal graag en zonder veel moei
te en behalen er goede uitslagen in. 
En wat dan met het Frans ? De keuze 
van het Engels betekent helemaal met 
dat uw kind geen Frans leert. Dit 
wordt alleen maar als derde taal en 
een jaar later aangeleerd. 

Op eenvoudige aanvraag bij de 
schooldirektie kan Engels als tweede 
taal gekozen worden in alle middelba
re scholen. 

F.V.R., VVB-voorzitter, Asse 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 24 aug. 1977 

Waarde lezer(es), 

Gedaan met vakantie ! Brussel is 
opnieuw administratief én kommer-
cieel volgelopen. De politici heb
ben de weg terug naar het parle
ment nog lang niet gevonden. Maar 
de geest van Egmont waart toch 
reeds rond in de Wetstraat. Wij 
Steken alvast opnieuw de handen 
uit de mouwen. 
Er is geen twijfel aan : het na
jaar zal zorgen voor hard labeur. 
We maken ons daarbij geen begooche
lingen : in sommige franstalige 
kringen is men opnieuw de strijd
bijl aan het opgraven. 
WIJ hebben zopas ons typmachien la
ten poetsen... 
Aan slagvaardigheid zal het ons 
niet ontbreken. 
De postbode brengt ons nog elke 
dag brieven waaruit blijkt dat het 
flamingantisme in Vlaanderen geens
zins is geluwd. 
Van de Vlaamsnationale ministrabe-
len in de regering Tindemans-II 
worden kordate beslissingen ver
wacht. WIJ kijken met U nauw
gezet toe, waarde le-
zer(es) ! 

WIJ t 
25 AUGUSTUS 1977 
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GUNSTNORMEN BESTENDIGD 

213 Vlaamse klassen 
in Brussel gaan NIET dicht 
BRUSSEL — De eindredaktie 
van het koninklijk besluit voor 
de bestendiging van de 
gunstnormen voor het Vlaams 
lager onderwijs in Brussel werd 
zopas beëindigd. 
Het KB dat eerstdaags in de 
ministerraad wordt behandeld 
zal een ministeriële 
omzendbrief, die gestuurd werd 
naar de schoolhoofden, 
bekrachtigen. 
Onder de vorige regering was 
men nog onzeker over het lot 
van tientallen Vlaamse klassen 
in de hoofdstad, die op 1 
september zouden verdwijnen 
als de gunstige 
splitsingsnormen niet zouden 
gehandhaafd blijven. Dat is nu 
gebeurd. 
Meteen werden ook een aantal 
andere Vlaamse eisen op het 
gebied van onderwijs 
aangepakt, zoals de voor- en 
naschoolse bewaking, 
uitbreiding van socio-kulturele 
aktiviteiten op school, en 
taallaboratoria. 
Nog andere initiatieven worden 
op het staatssekretariaat van 
Vic Anciaux uitgewerkt, zoals 
een « dienst 900 voor 
schoolproblemen ». Nu reeds 
mag met zekerheid gezegd 
worden dat een aantal scholen 
(in Jette en Schaarbeek 
bijvoorbeeld) niet afgebouwd 
worden. 

Bij de invoering van de fameuze 
«liberie du père de familie» in 
1971 heeft men gunstnormen 
voor liet Vlaams kleuter-, lager-
en secundiar onderwijs beloofd. 

Slechts het lager onderwijs kreeg 
enige faciliteiten. Van al de ande
re politieke beloften is niets in 
huis gekomen. Ook nu is het nog 
afwachten of de regering de pro
motie van het Nederlandstalig on
derwijs in Brussel een stevig 
handje zal toesteken. 

Een eerste regeringsbelofte werd 
nu Inmiddels wel waargemaakt; 
er komt een koninklijk besluit voor 
definitieve bestendiging van de 
gunstnormen voor het lager on
derwijs. 

Het kleuteronderwijs krijgt een ui
terst minieme verbetering: een 
enige kleuterklas mag in Vlaamse 
scholen In Brussel — vanaf 20 
kleuters — gesplitst worden. 

DIENST 900 

Belangrijker is de maatregel om
trent voor- en naschoolse bewa
king, die evenwel slechts alleen 
voor het rijksonderwijs kan gel
den • 80 kleuterleidsters worden 
aangeworven om een bewaking 
vanaf 7 uur 's morgens te verze
keren. 

Het vrij en het gemeentelijk onder
wijs kan makkelijker een leraar 
lichamelijke opvoeding inschake
len. Naar verluidt komen er geen 
gunstnormen voor 't leerlingen
vervoer omdat de Nederlandse 

kultuurkommissie zelf die gunst-
norm niet' beschouwt als een drin
gende behoefte. 
Deze week nog worden de direk-

(pdb)-Wie deze ouderwetse 
zomer nog niet moe is, kan zich 
nog enkele dagen koesteren in 
een vakantie-droomwereld. Voor 
het merendeel zijn wij toch weer 
aan het werk. Voor zoverre er 
werk is in ons ekonomisch 
bestel dat nog steeds niet tot 
nieuw leven gewekt is. Zij die in 
ons land de ekonomische, 
sociale en politieke macht 
hebben, moeten dus nog niet op 
hun vermeende lauweren gaan 
rusten. Er is werk voor de 
machthebbers. 

De werkloosheid die In de loop 
van de eerste helft van het jaar 
op haar hoog peil toch regelmatig 
iets daalde, Is opnieuw aan het 
stijgen. Half augustus waren er 
alweer 260.000 werklozen. Onze 
6,5 t.h. werkloosheid wordt ons 
door weinig EG-landen benijd. In 
vergelijking met augustus 1976 
hebben nog ruim 35.000 mensen 
meer hun werk verloren. En vorig 
jaar was al niet goed Straks 
komen daar weer enkele tiendui
zenden jonge mensen bij die de 
school verlaten hebben, die 
school gelopen hebben om het 
zogenoemde aktief leven als 
stempelaar te beginnen. 

De regering blijkt plannen te heb
ben om zo'n 70.000 werklozen in 
haar diensten op te nemen. Daar 
werken er al 770.000. Vanuit het 
oogpunt van de financienng ge
zien maakt het weinig verschil uit 
of die 70.000 door de staat be
taald worden als werklozen, of 
door de staat betaald worden als 
overheidspersoneel. Wie zo rede
neert vergeet evenwel het maat
schappelijke en menselijke as-
pekt. Het werk van die 70.000 kan 
een waardevolle bijdrage zijn-
voor de gemeenschap en voor 
elk van die mensen kan het kans 

ties van alle Vlaamse rijksscholen 
in het Brusselse geraadpleegd 
omtrent de beloofde inplanting 
van talenpractica. De laboratoria 

bieden op een deel zelfverwezen
lijking. 

De privé-ekonomische bedrijvig
heid in haar geheel blijft slabak
ken. De konjunktuur die met de 
jaarwisseling de richting uitging 
van de nieuwjaarsbeloften en -
wensen verzwakt weer. De toena
me van de binnen- en buitenland
se vraag vermindert opnieuw. De 
aktivitelt van de Industrie is na 
een jaar versterking toch weer 
aan het verslappen. Heel wat 
bedrijfsleiders hebben maar som
bere vooruitzichten. 

Niettemin ziet de Kredietbank in 
haar jongste konjunktuurrapport 
ook lichtpunten in de verduister
de toekomst. De overheidsinves-

zullen modern uitgerust worden; 
de regering heeft immers nog een 
krediet van 450 miljoen fr. hier
voor beschikbaar. Ook de direk-
ties van de andere schoolnetten 
zullen qekonsulteerd worden. 

In elke Brusselse gemeente zal 
spoedig ook minstens één Vlaam
se rijksschool 7 dagen op 7 open 
zijn voor allerlei nevenschoolse 
aktiviteiten. 

Kabinetsattaché Jaak Vande 
Meulebroucke verwacht veel heil 
van een nieuwe dienst voor het 
Vlaams onderwijs, die hij voorlo
pig de «dienst 900 voor Vlaamse 
scholen» heeft gedoopt. 

Elke Vlaamse schooldirektie zal 
spoedig voor allerlei materiële en 
beheersproblemen op het staats
sekretariaat van Vic Anciaux te
recht kunnen. Deze dienst zal 
onmiddellijk tussenkomen bij het 
departement van nationale opvoe
ding zodat de werking van de 

teringen wakkeren de ekonomie 
aan. Thans zijn zij de enige beste
dingen die de konjunktuur steu
nen. Voor volgend jaar voorziet 
de begroting nog een verhoging 
van haar investeringen. 
De werkelijke gezinsinkomens ne
men licht toe. De_ blijvende indexe
ring van de belastingschalen is in 
die zin een gunstige regerings
maatregel, van het Innen van de 
gemeentebelastingen door bijko
mende voorafhoudingen op het 
loon wordt alvast een negatieve 
psychologische invloed verwacht. 
Het buitenlandse luik van onze 
ekonomie vertoont ook een paar 
bevredigende feiten. De Ameri
kaanse ekonomie blijft gunstig 
ontwikkelen. En de olieproduce-

Vlaamse scholen vlot kan verlo
pen. 
Voor beleidsopties zal bovendien 
een adviesgroep opgericht wor
den. 

BELOFTEN 

Het Vlaams onderwijs In Brussel 
krijgt sterke promotiekansen, hoe
wel nog heel wat beloften op uit
voering wachten. 
Vooral de voorkeurbehandeling 
voor de kleuter- en secundaire 
scholen blijft uit. Evenzeer komen 
er nog steeds geen gunstnormen 
voor Vlaamse PMS-centra en 
voor aanpassingsklassen. 

Alvast werd nu toch dit bereikt: 
dat geen enkele Vlaamse school 
in Brussel op dit ogenblik met slui
ting wordt bedreigd. In februari 
zag het er nog naar uit dat 213 
Vlaamse klassen op 1 september 
potdicht zouden blijven. 

rende landen hebben afgezien 
van hun aangekondigde prijsver
hoging met 5 %. 

Overheid en ondernemingen heb
ben dus nog wel een en ander 
onder elkaar te beredderen, al
thans In het belang van de gehele 
gemeenschap. Deze tijd van eko
nomische onstandvastigheid en 
blijvende grote werkloosheid 
moet hen die ons vertegenwoor
digen toch eens aanzetten om 
een nieuwe kijk op het samenle
ven te ontwikkelen. Deze moet 
vooral gericht zijn op het schep
pen van gelijke kansen op welzijn 
— of gelukkig zijn — en de daar
voor nodige welvaart voor ieder
een. 

Werk voor onze machthebbers 
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VVB-VOORZITTER PAUL DAELS: 

«Egmontpolitici kennen 
Brussel niet» 
« Er is van Vlaams standpunt uit geen bezwaar om de uitvoering van 
het gemeenschapspakt te doen mislukken. De Vlaamse onderhande
laars hebben ons gezegd dat dit pakt als een geheel — ook met de 
nadelige bepalingen — moet aanvaard worden. De uitvoering ervan 
zonder fundamentele wijzigingen zou voor Vlaanderen noodlott ig 
zijn, en moet daarom verhinderd worden ». 
Voorzitter Paul Daels van de Vlaamse Volksbeweging ( W B ) lichtte 
maandag op een perskonferentie uitgebreid het standpunt van zijn 
vereniging toe. Vooral de Egmontbepalingen inzake Brussel en 
Vlaams-Brabant kunnen geen genade vinden. Er wordt momenteel 
gedokterd aan aktieplannen, waarbij ook gedacht wordt aan «agita
tie te velde » om de goedkeuring van het Egmontakkoord te verhinde
ren. 

De VVB-voorzitter uitte zware be
schuldigingen aan het adres van 
de Vlaamse onderhandelaars die 
hun handtekening onder het Eg-
montpakt plaatsten. 
Hij laakte vooral het feit dat de 
politici geen rekening zouden ge
houden hebben met het kongres 
van de Brusselse Vlamingen, en 
hij vervi/eet hen een overduidelijk 
tekort aan dossierkennis in ver
band met het probleem Brussel. 
Advokaat Jaak Van Waeg wees 
er op dat de Brusselse Vlamin
gen de hoofdstad willen gesa
neerd zien Wi] willen Brussel met 
ontvluchten maar wij willen er in 
leven, zo zei hij. 
De voorzitter van het politiek 
bureau van de VVB zette vervol
gens de Egmontkritiek op een rijt
je : 
— Het gemeenschapspakt stapt 
af van het beginsel van de gelijk
heid van de twee volksgemeen
schappen in Brussel. 
— De zogenaamde persoonsge
bonden matenes blijven onbevre
digend in hun opsomming. 
— De Nederlandse kultuurkcm-
missie krijgt in principe een brede

re armslag, maar er werd niets 
gezegd over de financiële midde
len. 
— Er worden geen garanties ge
geven voor een minimale politie
ke vertegenwoordiging van de 
Brusselse Vlamingen in het parle
ment. 
— Het pakt voorziet een onduld
bare uitbreiding van de facilitei
ten, en een ergerlijke gelijkstelling 
van de Vlamingen in Brussel met 
de franstaligen in het Vlaamse 
gewest. 
— Er komt geen pacifikatie in en 
rond Brussel: we staan aan het 
begin van een nieuwe strijd om 
Brussel. 
— Tenslotte zorgt het Egmont-
pakt wel voor een aanloop naar 
een tweeledig federalisme, maar 
het geheel weegt sterker door in 
de richting van een federalisme 
met drie, op basis van de drie 
voorziene gewesten. 

AKTIE 

Het onlangs opgerichte «Vlaams 
aktiekomitee», het komitee Brus-
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sel en Vlaams-Brabant, en het 
komitee van Egmontburgemees-
ters, zullen spoedig samen
werken en allerlei manifestaties 
op het getouw zetten om de goed
keuring van het Egmontpakt te 
verijdelen. 
De kritiek op het Egmontakkoord 
blijft gericht op de beknopte tekst 
van het pakt, waarbij geen reke
ning wordt gehouden met een 
aantal verklaringen van politici 
dat Vlaamse eisen bij koninklijk 
besluit of op een andere wijze 
spoedig zullen ingelost worden. 
Zoals bijvoorbeeld de situatie van 
het Vlaams onderwijs in Brussel. 
De gebrekkige informatie over 
het Egmontakkoord blijft de af
grond tussen Vlaamse politici en 
drukkingsgroeperingen breed 
open houden, (hds) 

KAFKA MAAKT SCHOOL 

Het Bulletin van Vragen en Ant
woorden van de Kamer, nr. 1 dd. 
5 juli j l . zouden v/e een Vansteen-
kiste-bulletin kunnen noemen. 
Onze twee kamerleden stelden 
een hele serie vragen, waarvan 
we er een weerhouden, omdat 
het om een geval gaat van typi
sche geldverkwist ing in Wallo
nië. 

De vragensteller is Luk Van-
steenkiste. Rond het vl iegveld 
van Gosselies zijn merkwaardi
ge dingen gebeurd, aldus het 
Kortr i jkse VU-kamerlid. Zo werd 
een jaar geleden een restaurant 
geopend, dat sindsdien potdicht 
is gebleven, terwij l de vroegere 
drankgelegenheid eveneens 
werd gesloten, zodat men er ner
gens zijn dorst kan lessen ! Het 
indrukwekkend gebouw blijkt 
buiten alle verhouding te staan 
tot elke redelijke exploitatie. De 
vragen lu idden: hoeveel heeft 
het plan gekost, wat bepaalde 
de omvang van het gebouw ; wel
ke is de juistepoppervlakte ; wie 
is verantwoordel i jk ; was de on
mogeli jkheid tot exploitatie niet 
voor de hand l iggend; en ten 
slotte waarom werd er geen 
exploitant gevonden ? 

Minister Chaberts' antwoord 
was zeer lakonisch. Kostpri js al
les inbegrepen 33 miljoen 
316.765 fr. De bouw werd beslist 
en ondernomen in het kader van 
een studie over de ontwikkeling 
van charter-vluchten op de lucht
haven Charleroi-Gosselies ; ïota-
le oppervlakte 1473 km2 ; de 

beslissing werd getroffen in 
1973 (bli jkbaar toen Anseele mi
nister was) ; de exploitatie van 
het buffet-restaurant werd toe
vertrouwd aan de Vereniging tot 
Bevordering van de Luchthaven 
van Charleroi-Gosselies, die ver
zocht werd een exploitant aan te 
werven «in de kortst mogeli jke 
t i jd ». De minister belooft maatre
gelen voor het geval er geen 
exploitant gevonden wordt 
« daar het kompleks onontbeer
lijk is op het vlak van de exploi
tatie van de luchthaven en zijn 
toekomstige behoeften ». Dat is 
dan het antwoord nadat we enke
le maanden geleden vernamen 
dat de Waalse luchtverbinding 
Luik-Charleroi-Londen en Luik-
Londen een flop van formaat 
was. Onze zuiderburen weten 
verdraaid goed, hoe ze met ons 
geld kunnen morsen. Blijkbaar 
opdat we het zelf niet meer 
zouden aanwenden voor projek-
ten, die in tegenstell ing met de
ze van onze Waaltjes, wél renda
bel zijn... 

D E C E N T R A L I Z E R I N G 

In een brief aan minister Geens 
(Financiën) vestigt VU-kamerlid 
Jan Caudron de aandacht op het 
inzicht van de administratie, de 
diensten van de inning van de 
bedri j fsvoorheff ing te Brussel 
te centralizeren I Ons kamerlid 
acht zulks in stri jd met het 
Egmontpakt en wijst deze nieu
we centralizering krachtig van 
de hand, daar het duideli jk is, 
dat ze de geldelijke middelen 
van Vlaanderen en Wallonië zal 

B55E BLUFT VLAAMS! 
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aantasten. Het gemeenschaps
pakt voorziet immers dat de 
financiële middelen van de ge
westen o.a. afkomstig zijn van 
ristorno's van de opbrengst van 
sommige belastingen en van 
een dotatie. Daar deze dotatie 
voor een derde berekend wordt 
met de direkte belastingen op 
natuurli jke personen is het dui
delijk dat de centralizering nade
lig voor de gewesten zal uitval
len. Om die reden dringt de h. 
Caudron aan op maatregelen om 
de voorgenomen centralizering 
ongedaan te maken. Het is nu 
inderdaad niet meer de ti jd om 
aan verkapt unitarisme te doen. 

25 AUGUSTUS 
1830 was de dag waarop in 
Brussel • De stomme van Porti-
ci > werd opgevoerd. En deze 
vertoning deed de < amour sa-
cré de la patrie > zo hoog oplaai
en dat het tot een opstand 
tegen de Hollanders kwam. zo
waar de aanloop tot een onaf
hankelijk Belgisch vaderland 
waarin iedereen gelijk zou zijn 
voor de wet 
Dat waren op 25 augustus 1860 
de Vlamingen Jan Coucke en 
Pieter Goethals ook, want ver
dacht van moord verschenen 
zij voor een franstalige recht
bank Zij begrepen de rechter 
niet, en die begreep hen niet. 
Zij werden ter dood veroor
deeld en terechtgesteld. Nii we
ten wij dat dit een schoolvoor
beeld was van een gerechtelij
ke dwaling : zij waren onschul
dig. 
Voor wie er nog mocht aan twij
felen : de taalstrijd was méér 
dan een zaak van • schone let
teren » ! En dat is het ook nog 
op 25 augustus 1977. 

IN FRANSE H A N D E N 

In het raam van het Fonds voor 
Ekonomi^che Expansie en Regio
nale Rekonversie ontving Vlaan
deren voor de jaren 1969 tot en 
met 1974 7 miljard 402 miljoen 
frank, terwijl Wallonië en Brussel 
voor dezelfde periode 8 miljard 
586 miljoen frank ontving. 
Men kan rustig Wallonië en Brus
sel samenvoegen omdat de kre
dieten voor de regtonale rekon
versie in Brussel toch in hoofdor
de in Franse handen zijn terecht 
gekomen. 
Dit werd geantwoord op een par
lementaire vraag, gesteld door se
nator Vandezande. 
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BRUSSEL - De hoofdstad 
verkrot. Brussel geraakt steeds 
sneller en dieper In de greep 
van het moerassig 
aftakelingsproces. Het trieste 
vervolgverhaal werd midden 
augustus met een nieuw 
hoofdstuk « verr i jkt».. . Een 
huizenblok aan de Jacqmalnlaan 
werd zopas geteisterd door de 
Instorting van een kreupele 
woning die experts van 
stedebouw en burgemeester 
Van Halteren In verlegenheid 
bracht. 
Het gebeurde op zondag 14 
augustus. De herberg Chambord 
stortte die dag even na 13 uur 
met oorverdovend lawaai In 
mekaar. Architekten en 
omwoners hadden dit onhiel 
reeds geruime ti jd voorspeld. 
De bevoegde diensten van 
stad-Brussel waren op de 
hoogte van het 
Instortingsgevaar... Het duurde 
evenwei acht dagen vooraleer 
expert Hermoy in opdracht van 
het gerecht de ravage kwam 
bewonderen. 

Brussel 

kraakt 

in zijn 

grond

vesten 

De politiediensten van de stad-
Brussel zorgden hunnerzijds in 
de voorbije dagen voor een op
merkelijk machtsvertoon, nadat 
de krotwoning op de hoek van de 
Antwerpselaan en de Jacqmain-
laan (aan de zogenaamde kleine 
ring) het begaf. 

De drankgelegenheid «Cham
bord » sloot nog niet zo heel lang 
geleden zijn deuren. Wie dage
lijks in de buurt voorbijkomt, wist 
reeds lang dat deze buurt met 
instortingsgevaar werd bedreigd. 
Het is een oude volkswijk die 
door een jarenlang onteigenlngs-
plan van het stadsbestuur lang
zaam maar zeker zodanig geha
vend werd dat een slopershamer 
er nog nauwelijks aan te pas 
moet komen. Aan de overkant 
van de ring, in de Kruisvaarten-
straat staat momenteel een an
der café — Bij Antoine — op 
instorten... 

B O M B A R D E M E N T E N 

— 25 jaar geleden was de buurt 
van de Antwerpse steenweg nog 
een bloeiende volkswijk. 
— In de jaren '60 werden, meest
al in opdracht van stadsbestuur 
en ministeries, daverende hei
werken uitgevoerd waardoor on
der meer het fameuze «World 
Trade Center» de wolken begon 
te krabben... (In deze buildings 
zijn veel ministeriële diensten on
dergebracht). 
De pers heeft sindsdien geregeld 
verslag uitgebracht over de spe-
kulatleve bombardementen van 
de Noordwijk. 

— Stilaan geraakte zowat iede
reen overtuigd dat uit de Noord-
wijk de laatste (Vlomse) « Brusse
leer » verdreven was. Nog slechts 
kafaten en intstellingen-van-ple-
zier houden hier hun deuren 
open.. • 

Tot zopas een oud café het 
begaf! 

Als bij wonder vielen er geen 
slachtoffers. Een bejaard echt
paar ontsnapte aan een katastro-
fe. 

Plantenhandelaar Jo Van Eetvel-
d e : « Tijdens de grootse Manhat-
tanwerken hebben wij in deze 
buurt letterlijk de daver op het lijf 
gekregen. Dat heeft de oude hui
zen in de buurt geen deugd 
gedaan. Bovendien heeft men ge
meend hier een grote koliektor te 
moeten bouwen, en werd er veel 
grondwater getrokken. Ongetwij
feld hebben die werken de funda
menten van de huizen gehavend. 
Geregeld viel hier en daar een 
steen omslaag. Eind mei begon 
de gevel van het drankhuis 
«Chambord» te leven. De archi-
tekt stelde toen groot instortings
gevaar vast; men heeft dan maar 
de gevel gestut De situatie was 
echter duidelijk zo erg dat archi-
tekt Caberghs tenslotte besliste 

twee verdiepingen af te breken, 
zodat de druk op de grondvesten 
van het krot zou verminderen. 
Van toen af vreesden wij het erg
ste.» 

Q A C H A U F F E ! 

Door de gedeeltelijke afbraak 
van het huis konden regen en 
wind het afbraakproces bespoe
digen. Het huizenblok is beginnen 
bewegen. Men heeft dan maar 
een stelling aangebzacht, waarbij 
de grote muren evenwel zonder 
bescherming bleven. De stads
diensten van stedebouw hadden 
geen oog voor het instortingsge
vaar ; men liet maar begaan. 
Jo Van Eetvelde: «De eigenaar 
van het huis waar ik mijn handels

zaak heb heeft nog op 3 juni een 
aangetekende brief gezonden 
naar de eigenares van de « Cham
bord», een oude dame, om op 
haar verantwoordelijkheid te wij
zen. 

Nogmaals werden enkele stutten 
bijgezet Dan gingen de bouwvak
kers met vakantie. 

Zaterdag 13 augustus werd de 
toestand kritiek. 

Bewoner Jeschke zag dat de 
achtergevel aan het begeven 
was. Hij verwittigde mijn dochter 
en de politie.» 

De brandweer werd er bijgeroe
pen ; nogmaals werd er gestut. 
Jeschke mocht dan van de brand
weer «gerust gaan slapen»... 's 
Anderdaags op de middag stort
te het gebouw in, en toverde het 
de binnenkant van het huizenblok 
om in een grote puinhoop. Enkele 
bewoners en handelaars konden 
slechts nog hun houden en heb
ben inpakken. 

Jo Van Eetvelde: « Tijdens de eer
ste uren en dagen na de instor
ting hebben we veel politie ge
zien, maar van de stadsdiensten 
was er geen spoor te merken. 
Pas op vrijdag kwam 'n gerechts-
expert op bezoek. Op een be
paald moment heb ik mezeir moe
ten inhouden om geen ongeluk
ken te begaan: er werd niets 
gedaan om ons te helpen; ik 
mocht zelfs mijn winkel niet meer 
binnen Pas nadat foto's in de 
pers verschenen, is men op het 
stadsbestuur van Brussel wakker 

geschoten. Voordien konden we 
alleen vernemen dat de burge
meester bevel had gegeven dat 
niemand nog zijn huis mocht be
treden. Ons voor de voeten lopen 
kon de politie goed; helpen ver
huizen was er met bij 

Toen ik me kwaad maakte vorige 
zaterdag werd er zelfs verster
king opgeroepen. Een agent nep 
in zijn mikro: ga chauffe ici; ils 
vont se battre! «Spoedig kwam 
een overvalwagen aanrukken...» 

A F R A A K 

Expert Hermoy heeft na een uitge
breid onderzoek vastgesteld dat, 
na de nieuwe stuttingswerken, nu 
alle instortingsgevaar voorlopig 
geweken is. 
Jo Van Eetvelde Is niet te spre
ken over de stedebouwkun
digen : «men zou gerust een af
braakondernemer aan het werk 
kunnen zetten om de helft van 
Brussel te onderstutten. Die man 
wordt vast en zeker miljardair! 
Men heeft snelwegen tot in het 
centrum van de stad aangelegd. 
De mensen werden uit hun woon
wijken verjaagd. Spoedig leven 
hier in Brussel nog slechts Ara
ben, ratten en ook een paar hoe
ren. .. 

't Is kras uitgedrukt; ik weet het! 
Maar, Brussel is toch de stad in 
Europa die zodanig «gebouwd» 
is dat men ze het snelst kan ont
vluchten. Georges Rodenbach 
schreef eens het boek: Bruges, la 
morte. Men zou nu beter een 
boek publiceren over het levenlo
ze Brussel». (HDS) 

te winnen ! 

Jo Van Eetvelde: «men heeft 
onze woonsten kapot gedaverd.» 

FOTO: STUr>IO DANN 
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brief uit de oostkantons 
Volgende week donderdag komen de vertegen
woordigers van de vier hier te lande agerende 
partijen bijeen, om een poging te doen, een 
gemeenschappelijke houding tot stand te bren
gen inzake de regionalizering betreffende Duits 
Oost-België. Daartoe zal uiteraard één bijeen
komst met volstaan. Dat de eerste bijeenkomst 
reeds op 1 september plaats grijpt wijst er op, 
dat ook tijdens de vakantie de politieke wereld 
niet stil gezeten heeft. 
Daartoe zal wel het voorstel bijgedragen heb
ben van de Jong-CSP (kristen-demokraten) 
gepubliceerd vlak vóór het einde van de parle
mentaire zittijd. Meteen werd duidelijk dat de 
jong-CSP in het kader van de drie zich «natio
naal» noemende partijen (CSP, FFF - lib. - en 
SPB - soc. - ) een standpunt inneemt, dat 
ondanks alles het dichtst bij een echte autono
mie aanleunt We onderscheiden drie groepen in 
hun voorstellen: de verstandige voorstellen, die 
vandaag de dag elk sensationeel karakter verlo
ren hebben ,• de utopische die als zodanig over
komen omdat men zich fataal eenzijdig ver
bindt; en de foutieve, die de globale eisen uitein
delijk volledig uithollen. 

Tot de verstandige voorstellen rekenen we de 
uitbreiding van de bevoegdheden van de "Rat 
derDeutschen Gemeinschaft» van het taalkun-
dig-kultureel platform tot de persoonsgebonden 
materies. De tot nog toe ter zake aarzelende 
SPB zal het thans waarschijnlijk met deze eis 
eens zijn. Tweede eis: de uitbreiding van de 
raadgevende macht tot dekreterende macht 
Dat de jong-CSP thans ook verlangt dat de uit
voerende macht in deze domeinen zou toever
trouwd worden aan iemand uit de Gemein-
schaftsrat zelf die tevens verantwoording moet 
afleggen tegenover de raad, mag als een logisch 
gevolgd beschouwd worden van het Egmont-
pakt 

Waar de gedachtengang van de Jong-CSP op 
een zijweg dreigt terecht te komen, blijkt uit het 

streven, om de uitvoerende macht te integreren 
In de Waalse regionale exekutieve. Deze utopi
sche denkwijze wordt voortgezet met de be
drieglijke hoop uit te spreken, dat zes leden van 
de gemeenschapsraad onderdak zouden vin
den in de Waalse gewestraad en daar een duits-
talige groep zouden vormen. Uiteindelijk zou 
Oost-België, dat dan vanzelfsprekend een inte
graal bestanddeel van het Waalse Gewest zou 
zijn, inspraak verkrijgen tegen die Waalse ordo-
nantién, « waarvan een zware beïnvloeding van 
de betrekkingen tussen de gemeenschappen 
mag gevreesd worden» Scheidsrechter zou 
nochtans de Waalse gewestelijke regering zijn. 
De Jong-DSP wenst ook dat Oost-Belgié ver
tegenwoordigd zou zijn in de kamer van volks

vertegenwoordigers én in de senaat Dat is uit
stekend, doch in hun voorstellen ontbreekt elke 
verwijzing naar Vlaanderen. Het wordt doodeen
voudig genegeerd. Men meent, aan Vlaanderen 
te mogen verzaken, ofschoon Vlaanderen onze 
enige redding uitmaakt; zowel vandaag als mor
gen. 

Het wordt dan ook hoog tijd, dat men overal de 
principiële houding aanneemt dat wanneer Wal
lonië in bepaalde vormen bij ons reeds inspraak 
bezit, Vlaanderen het recht en de plicht heeft, in 
gelijkaardige wijze aanwezig te zijn. Tot ons 
voordeel, doch ook tot zijn eigen nut. 
Elke imperialistische karaktertrek is de Vlamin
gen vreemd. Dat is goed. Maar wanneer zal het 
eens «imperiaal» leren denken ? 

Middenstandsopleidingscentra zijn geen fabrieksscholen 
M A A R . . . 

E R K E N D E D Y N A M I S C H E C E N T R A V O O R V O O R T D U R E N D E V O R M I N G E N O P L E I D I N G 

V A N D E M I D D E N S T A N D , W A A R V A N D E W E R K I N G Z I C H O N D E R S C H E I D T V A N H E T 

G E W O N E D A G O N D E R W I J S D O O R : 

Z I J N O N D E R ^ v I J S " F U N K T I E , Het beheer van een eigen zaak : het berekenen van kostprijs - alge
mene onkosten - winstmarge en verkoopprijs - de wetgeving van toe-

Z I J N M A N A G E M E N T F U N K T I E , passing op het beroep. 
7 1 TM O X T T U A A T ITT IXTlTTiTTr \Tr\n\'D TM? Bereider-kleinhandel verkoopklare gerechten (Traiteur) ook voor sla-
Z J I J I M \Ji\ 1 r l A A L i r UJN K 1 Ihj V v J v J r l LIJli gers, bakkers en vishandelaars : dinsdag vanaf 6 september 1977 
r^Vf^Vtr' A XTTVTTTTDTMr A/TTT^T^-rixTc^rr' A TWTTX Teoretische en praktische kursussen in werkplaats : 
Kjrtl,\^nKxJ\i\iZjtjtjtiUt. JVllLIJJli,Nlb 1 AND. Speciallzatie: bereiden en garneren-receptie, enz. 

Beheer van eigen zaak met het aksent op kostprijs - algemene onkos
ten - winstmarge en verkoopprijs. 
H O T E L B E H E E R D E R : woensdag vanaf 7 september 1977 spe
ciaal voor zelfstandigen - opvolgers - afgestudeerden uit het secun
dair onderwijs. 
Bedrijf suitrusting en inrichting - toeristische publiciteit - hoteladmini
stratie - reglementering - boekhouding en praktijk in keuken en zaal. 

Dagkursus van 9 tot 12 u. en van 13 u. 30 tot 17 u. (2 jaar van 30 lesda-
gen per kursusjaar) 
Avondkursus van 18 tot 22 u (3 jaar van 35 lesdagen per kursusjaar) 
Inschrijvingen: CEMOV Oudenaarde - Tel. 055/31.16.70 
Art A., P. Vanderscheldenstr. 21, Oudenaarde - Tel. 055/31.31.00. 

Kursuscentrum: Feestzaal «Keizer Karel» 
Ingelbert Eddy en Thooft Rita, 
Gelukstede l, Oudenaarde - Tel. 055/31.22.30 
Algemene prospektie: P. De Turck, Hogewegstraat 150, Geraardsber-
gen - Tel. 054/41.14.07 
Duur van de kursussen: 2 jaar - met avond- of zaterdagkursussen (30 
weken per jaar) Kursusgeld: 300 fr. per jaar. 

Vakboeken kosteloos - verplaatsingsonkosten terugbetaalbaar. 

DE TOEKOMSTMOGELIJKHEID VANAF 18 J A A R : MIDDEN-
STANDSONDERWIJS 

CE.M.O.V. ORGANIZEERT de PATROONSOPLEIDING voor de volgen
de beroepen; 

AALST: slager - spekslager - bakker - banketbakker - suiker-chocola
debewerker - dameskapper - herenkapper - automekaniek - lood-zink 
- san. installateur - huisschilder - instal, centrale verwarming - steen
houwer - marmerbewerker - woningstoffeerder - dakdekker - tuin
bouw - elektricien - tegelzetter - metser - auto-elektricien - f lets-brom-
f iets-motorfietsmecanicien - visagiste - karrosseriehersteller - metaal-
konstrukteur - verzekeringsmakelaar - bedrij f sboekhouder - plafon-
neerder - schoonheidsspecialiste - groothandel-slager 

OUDENAARDE: slager-spekslager - bakker - groothandelslager - sui
kerbakker - chocoladebewerker - schijnwerker - detailhandel - auto
elektricien - verzekeringsmakelaar. 

Nieuw initiatief: Patroonsopleiding. 

Oprichting afdeling: 

K O K , H O T E L - E N R E S T A U R A N T H O U D E R 

Kok en Restauranthouder; maandag vanaf 5 september 1977 
Teoretische en praktische kursussen in keuken en zaa l : warenkennis 
- de uitrusting - het bereiden en garneren - het serveren - het opma
ken van de spijskaart - het inrichten van de bar - de receptie 

C E . M . O . V . 
Beverestraat 104 
OUDENAARDE 
De Adjunkt-Direkteur, 
Alb. ART 

C E . M . O . V . 
Wijngaardveld, 9 
AALST - Tel. 053/70.40.60 
De Direkteur, 
K. DE TROYER 
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ANTWERPEN 
Brasschaat stak groene vinger 

in het gewestplan 
De gemeenteraad van Brasschaat gaf haar adviezen in verband met het ont
werp van gewestplan. 
Tientallen brieven van verontruste of bedreigde bewoners en eigenaars, 
adviezen van milieugroepen en bouwondernemers, moties, petities, enz., 
moesten de raad bij haar vizie inspireren. 

De VU-werkgroep > ruimtelijke ordening» onder de leiding van raadslid 
Roger Vanthillo bestudeerde (duidelijk gemotiveerd door het VU-programma 
en In overleg met vakmensen) nauwkeurig het ontwerp van gevvestplan en 
advizeerde o.a.: 

1. Geen uitbreiding van de woonzones; Brasschaat telt nu al een massa aan 
bouwrijpe percelen die eerst dienen aangewend; 

2. Behoud van de groene zones en in het biezonder van de groene vingers 
tussen de verschillende wijken ; 

3. Behoud van de « Neervelden > als agrarisch gebied ; , 
4. Behoud van de reservatiezone voor het duwvaartkanaal als groengebied; 
5. Regularizatie van bestaande toestanden (in de bij koninklijk besluit goed

gekeurde bijzondere plannen van de aanlegl 

VUJO-Niel naar Keuls Phantasialand 

Het VU-advies v\/erd door Roger Van
thillo in de voorbereidende vergade
ringen duidelijk en overtuigend verde
digd zodat het als toonaangevend 
voor de VU-CVP koalitie v\^erd aange
nomen 
Het behoud van de « Neervelden » als 
agrarisch gebied echter gaf proble
men In dit gebied werden gronden 
voortijdig als bouv\^grond verkocht 
Uit de bezwaren van de betrokkenen 
en de adviezen van milieugroepen 
werd uiteindelijk een kompromis ge
distilleerd waarbij in de «Neervel
den», aanleunend tegen de wijken 
Bethanie, enerzijds, en Kaart ander
zijds zones worden gereserveerd als 

GEMEENTE 
EKEREN 

Bi) het gemeentebestuur 
van Ekeren zijn betrek
kingen van tijdelijke 
part-time toezichter 
voor de sporthal vacant. 
Een werfreserve zal wor
den aangelegd. 
Inlichtingen en voor
waarden te bekomen op 
de gemeentesekretarie, 
Veltwijcklaan 27, Ekeren. 
Aanvragen met de nodi
ge bewijsstukken te rich
ten aan de heer burge
meester der gemeente 
Ekeren voor 10 septem
ber 1977 

woonuitbreidingsgebieden voor so
ciale huisvesting. Bij het opstellen 
van een struktuurplan voor Bras
schaat zal men de juiste omvang en 
innchting van deze woongebieden 
konkreter formuleren Het is nochtans 
voor iedereen duidelijk dat de «groe
ne vinger» tussen de wijken Bethanié 
en Kaart moet behouden blijven en 
dat de bufferzone « Neervelden » haar 
agrarisch karakter moet behouden 
Opvallend bij de bespreking van het 
ontwerp van gewestplan in de gege-
meenteraad was de passiviteit bij de 
oppositie Enkel de heren Bogaerts 
(PVV) en De Baeck (Centr BJ gaven, 
ZIJ het zeer beknopt, hun opmer
kingen bij deze voor de gemeente zo 
belangrijke aangelegenheid 
Bogaerts vond dat geen rekening 
werd gehouden met de bezwaren 
van partikulieren Chij bedoelde grond-
spekulanten en bouwpromotoren) en 
De Baeck pleitte voor het verkavelen 
van alle groenzones tot woonparken 
zodat ieder huisvader in de mogelijk
heid kan worden gesteld 2500 m2 
grond voor elk van zijn kinderen te 
verwerven (algemeen gelach) 
Roger Vanthillo (VU), zijn werkgroep 
«ruimtelijke ordening» en de Volks
unie erkenden hienn de bekroning 
van maandenlang studiewerk, admini
stratie en harde onderhandelingen 

J.D. 

K A P E L L E N - B A L 

Jaarlijks bal op 24 september 1977 
Gemeentelijke feestzaal «Concor
dia» Orkest «THE LORIES» Deuren 
20 u 30 Muziek 21 u Toegang 70 
frank 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

VUJO Duffel 
is een feit 
Tijdens de woelige Egmontpenode 
hebben enkele Duffelse jongeren de 
koppen bij mekaar gestoken en sa
men de VUJO kern afdeling Duffel in 
het leven geroepen 
Dat WIJ het niet bij praten zouden 
laten was duidelijk Voor dit jaar staan 
er reeds verschillende aktiviteiten op 
de agenda. 
Om te beginnen gaan wij op de spor
tieve toer met de « mars van Duffel» 
op zondag 25 september. De deelne
mers kunnen kiezen welke afstand zij 
wensen te wandelen. 10, 20 of 40 km 
Er kan vertrokken worden aan de 
biblioteek (Duffel OosÜ tussen 8 u. 30 
en 9 u 30 voor de 10, 20 en 40 km en 
tussen 13 u 30 en 14 u 30 voor de 10 
en 20 km. 
Het IS geen wedstrijd, dus jong en 
oud kan aan deze voettocht deelne
men 

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 ,s 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-
delweqen enz 

Hoe ziet er onze dagindeling u i t ' Ver
trek om 7 u aan het VU-sekretariaat, 
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 e s ' Reis en toe
gang kost 300 fr voor volwassenen, 
200 fr voor kinderen beneden 12 laar 

Dit voor VU-leden Niet-leden betalen 
respektievelijk 400 en 300 fr 
Inschrijvingen voor 2 september kan 
bij Ingnd Barbier, Antwerpsestr 47, 
tel 882531 , Lief Deheusch A , Ver-
meylenstr 5, tel 8 8 3 2 5 5 , Ene Suy-
kens, Boomsestr 46, tel 8 8 3 9 0 0 , 
Mane-Claire Vanderdonck, Boom
sestr 246 

Antwerpen aktief 
Dienstbetoon. — Elke maandag op 
ons sekretanaat vanaf 5 september 
weer terug elke week verzorgd door 
Volksvertegenwoordiger A De Beul 
van 16 u tot 19 u Wetstraat 12, tel : 
36.8465 
Bestuursverkiezingen. — Worden in 
de loop van de maand oktot>er ge
houden Alle leden worden schnftelijk 
verwittigd van juiste datum en in
breng van kandidaturen 
Ledenslag. — Al wie vijf nieuwe 
leden binnenbrengt op één maand tijd 
knjgt gratis een reuze-formaat Vlaam
se Leeuw poster Waarde 150 fr 
Abonnementenslag. — Al wie twee 
nieuwe WIJ-abonnementen aan
brengt op één maand krijgt ook pos
ter gratis 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
van Antwerpen 
GENEESKUNDIG 
PERSONEEL 
Twee plaatsen van assis
tent in opleiding (rang 5) 
voltijds worden open-
verklaard in de Dienst 
voor Oogheelkunde 
(prof. dr. A. Neetens) in 
het Algemeen Zieken
huis Middelheim. 
De benoemingen zullen 
ingaan op 1.1.1978 en ge
schieden voor een ter
mijn van 1 jaar die zove
le malen kan hernieuwd 
worden als de door de 

erkenningskommissie 
voorgeschreven oplei
dingsduur vereist. Zij die
nen een afschrift van 
het door de erkennings
kommissie goedgekeurd 
of goed te keuren stage
plan voor de betrokken 
specializatie voor te leg
gen. 
Zij zijn gehouden tot het 
verrichten van voltijdse 
prestaties. Zij dienen de 
diensturen te verrichten 
die hun door de dienst-
noodwendigheden wor
den opgelegd Zij verze
keren de wachtdienst en 
hebben verbod van pri-
vé-praxis. 
Het barema is vastge
steld op 321.414 fr. per 
jaar. 

De kandidaten dienen 
een eensluidend ver
klaard afschrift van hun 
diploma in te leveren 
waarop het visum van 
de Provinciale Genees
kundige Kommissie van 
Antwerpen voorkomt. 
Zij moeten tevens een be
wijs inleveren van in
schrijving bij de Orde 
der Geneesheren. De 
kandidaten die houder 
zijn van een diploma 
waaruit blijkt dat zij hun 
onderwijs niet in de Ne
derlandse taal genoten 
hebben zullen, overeen
komstig de wet van 
2.8.1963 op het gebruik 
van de talen in bestuurs
zaken, aan een taalproef 
onderworpen worden. 

De kandidaten moeten 
tevens een getuigschrift 
van goed zedelijk ge
drag, bestemd voor een 
openbaar bestuur, inle
veren alsook (voor de 
mannelijke kandidaten) 
een militieattest. 

Bij eventuele benoe
ming moeten de kandi
daten de reglemente
ring omtrent de stand
plaatsverplichting nale
ven. 

Opgave dient gedaan 
van de huidige aktivitei-
ten. Ingevolge het sta
tuut van het geneeskun
dig personeel is het aan 
de leden ervan slechts 
toegelaten nevenaktivi-
teiten uit te oefenen na 

een vooraf gaandelijke 
toelating van de raad 
van het OCMW. Zulks 
impliceert de verbinte
nis zich tot de toegelaten 
nevenaktiviteiten te be
perken. 

Aangezien het Open
baar Centrum voor 
Maatschappelijk Wel
zijn de wedden van het 
personeel betaalt door 
tussenkomst van het 
postcheckambt of van 
een bankinstelling, zijn 
de kandidaten ertoe ge
houden in het bezit te 
zijn van 'n post- of bank
rekening op hun naam, 
binnen het tijdstip van 2 
maanden volgend op 
hun indiensttreding. 

De aanvragen dienen op 
het sekretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33 te Ant
werpen, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 9.91977 
Belangstellenden die 
nog tweede zittijdek-
samens dienen af te leg
gen kunnen hun kandi
datuur indienen. Zij die
nen evenwel onmiddel
lijk nadat zij geslaagd 
zijn een bewijs hiervan 
in te leveren. 

Het inschrijvingsrecht 
bedraagt 200 fr. 

Inschrijvingsformulier 
te bekomen op de 7^ afde

ling-personeelszaken. 
Lange Gasthuisstraat 39 
te Antwerpen (tel 031/ 
32.98.35 — 31.09.70). 
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15e K U N S T - EN W E R K T E N -
T O O N S T E L L I N G ingericht door VI 
Kring Groeninghè Opening op zater
dag 27 aug om 16 u en toegankelijk 
tot 21 u Verder op zondag 28 aug 
van 10 tot 21 u en maandag 29 aug 
en dinsdag 30 aug van 15 tot 21 u, 
doch opgelet dit jaar gaat deze ten
toonstelling door in de Gem Jongens
school, St-Bartholomeusstraat 79 
(turnzaal) en niet in de Borrev\/ater-

T O R N O O I K A R A B I J N S C H I E -
TEN voor met-aangesloten schutters, 
met speciale schietstand voor gehan
dicapten, ingericht door VKSV Tijl-
schutters vzw, in zaal Tijl, Bredabaan 
298, op vrijdag 26 aug vanaf 20 u en 
op zaterdag 27 aug en zondag 28 
aug, telkens vanaf 14 u Talrijke 
mooie prijzen 
GROTE NATIONALE HENGEL
WEDSTRIJD ingencht door de vis-
sersvereniging « Nooit zonder Moed » 
in de Merksemse Handelsdokken, op 
zondag 28 aug van 14 tot 16 u 
T A P T O E door de gemeente met 
«De Groene Kapel» op zaterdag 3 
sept om 15 u met vertrek aan café 
Sportman, hoek Laaglandlaan/Akker-
bouwstraat waar wordt verzameld 
vanaf 14 u 

7e V L A A M S E K E R M I S Op zater
dag 17 sept en zondag 18 sept wordt 
door de «Vrouwen van Vandaag» 
voor de 7e maal reeds hun jaarlijkse 
Vlaamse Kermis ingencht in zaal Tijl, 
Bredabaan 298 telkens vanaf 15 u Er 
zullen dit jaar verschillende nieuwighe
den worden gebracht Onze lezers 
worden dan ook vriendelijk verzocht 
deze data reeds nu te noteren en 
deze dagen vrij te houden 

Gevraagd : 

— jonge vrouwelijke bediende 
zoekt een passende betrekking 
— sociaal begeleider van gehan
dicapten met ruime ervaring 
zoekt baan in de gehandicapten-
sektor 
— jongeman met diploma van 
psychiatnsch verpleger zoekt 
passend werk 

— 23-jarige licênciaat in de psy
chologische en pedagogische 
wetenschappen, specialiteit ge-
dragsterapie 
— 21-jange 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 
ervanng bij een tandarts 

— 22-jange jongeman met HSO 
diploma, afd ekonomische 
— 21-jange medische sekreta-
resse met ruime ervanng 
— jongedame met diploma A1 
sekretanaat 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 

Openbaa r Centrum voor Maatschappeli jk Welzijn van Antwerpen 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bedieningen worden openverklaard 
Algemeen Ziekenhuis Middelheim 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (prof dr G Parizel) 
2 plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) 
voltijds 
2 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Algemene Heelkunde (dr R Dierickx) 
4 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Oogheelkunde (prof dr A Neet^ns) 
1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) vol
tijds 
Dienst voor Neus-, Keel- en Oorziekten (dr R Leclef) 
1 plaats van assistent m opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Mond- en Tandziekten en Maxillo-Faciale Heel
kunde (dr L Peeters) 
1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) half-
tijds 
1 plaats van assistent m opleiding (rang 5) voltijds 
3 plaatsen van assistent-licentiaat tandheelkunde (rang 5), 
waarvan 2 voltijds en 1 halftijds, met belangstelling voor de 
kmdertandheelkunde 
Dienst voor Kemgeneeskunde (prof dr F Molter) 
1 plaats van assistent m opleiding (rang 5) voltijds 
Laboratorium voor Hematologie (dr C Hermans) 
1 plaats van assistent in opleiding (rang 5),voltijds 
Algemene Ziekenhuizen Middelheim en Stuiven-
berg 
Diensten voor Radiodiagnose (prof dr C Dochez en dr A 
De Schepper) 
5 plaatsen van assistent m opleiding (rang 5) voltijds 
Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (dr R Bogaert) 
1 plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
voltijds 
10 plaatsen van assistent m opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Urologie (dr M Kauch) 
1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Anestesie en Reanimatie (prof dr G Hane-
greefs) 
3 plaatsen van assistent m opleiding (rang 5) voltijds 
Psychiatrische Afdeling (dr S Landuyt) 
1 plaats van assistent m opleiding (rang 5) voltijds 
Laboratorium voor Bakteriologie (dr Gepts-Fnedenreich) 
1 plaats van assistent m opleiding (rang 5) voltijds 
Ziekenhuis St.-Elisabeth 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (dr R Kaïvers) 
1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) vol
tijds 
2 plaatsen van assistent in opleiding of a,ssistent genees-
heer-ommpracticus (rang 5) voltijds 
Dienst voor Geriatrie (dr J Hendnckx) 
1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) voltijds 
Algemeen Kinderziekenhuis Good-Engels 
Dienst voor Kindergeneeskunde (prof dr R Clara) 
1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) vol
tijds met speciale bevoegdheid m de intensieve zorgen 
1 plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) half
tijds met speciale bevoegdheid in de kinderneurologie 
2 plaatsen van assistent m opleiding (raag 5) voltijds 
Bedrijfsgeneeskundige Dienst 
1 plaats van arbeidsgeneesheer (rang 4) halftijds 
De benoemingen zullen, behoudens voor de plaats van 
arbeidsgeneesheer welke vroeger kan begeven worden, 
ingaan op 1 1 1978 en geschieden voor volgende termiinen 
— Voor de assistenten 'rang 5) een termijn van 1 jaar die 

voor de assistent-licentiaten tandheelkunde en de assis-
tenten-omnipractici maximum vijfmaal en voor de assis
tenten m opleiding zovele malen kan hernieuwd wor
den als de door de erkenningskommissie voorgeschre
ven opleidingsduur vereist De assistenten m opleiding 
dienen een afschrift van het door de erkenningskom
missie goedgekeurd of goed te keuren stageplan voor 
de betrokken specializatie voor te leggen 

— Voor de bijgevoegden (rang 4) een termijn van twee jaar 
die tweemaal hernieuwbaar is 

— Voor het adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2) 
in statutair verband indien de kandidaten voldoen aan 
de vereiste voorwaarden, 11 z nog 20 pensioengerechtig
de dienstjaren kunnen verwerven vóór de leeftijd 
van 65 jaar en ten minste twee jaar dienst tellen m de 
gezondheidsinstellingen van het OCMW en ten minste 
als bijgevoegd geneesheer-specialist 

De assistenten (rang 5) zijn, behoudens de licentiaat tand
heelkunde halftijds, gehouden tot het verrichten van voltijd
se prestaties Zij dienen de diensturen te verrichten die hun 
door de dienstnoodwendigheden worden opgelegd Zij ver
zekeren de wachtdienst en hebben verbod van pnvé-
praxis 
Het barema voor de assistenten in opleiding is vastgesteld 
op 321 414 f r (basis) per jaar, gehalveerd voor de assistent-li
centiaat tandheelkunde halftijds 
De kandidaten dienen een eensluidend verklaard afschrift 
van hun diploma m te leveren waarop het visum van de 
Provinciale Geneeskundige Kommissie van Antwerpen 
voorkomt Zij moeten tevens een bewijs binnenleveren van 
inschrijving bij de Orde der Geneesheren (uitgezonderd de 
licentiaten tandheelkunde) De kandidaten die houder zijn 
van een diploma waaruit blijkt dat zij hun onderwijs met in 
de Nederlandse taal genoten hebben zullen, overeenkom
stig de wet van 2 81963 op het gebruik van de talen m 
bestuurszaken, aan een taalproef onderworpen worden 
Voor alle bedieningen vanaf bijgevoegd geneesheer-specia
list dienen de kandidaten een eensluidend verklaard 
afschrift van hun erkenning als specialist in te leveren 
Kandidaten voor de plaats van arbeidsgeneesheer dienen 
een bewijs van gespecializeerde in de arbeidsgeneeskunde 
voor te leggen 
De kandidaten moeten tevens een getuigschrift van goed 
zedelijk gedrag, bestemd voor een openbaar bestuur, inleve
ren alsook (voor de mannelijke kandidaten) een militieat-
test 
BIJ eventuele benoeming moeten de kandidaten de regle
mentering omtrent de standplaatsverplichting naleven 
Opgave dient gedaan van de huidige aktiviteiten Ingevol
ge het statuut van het geneeskundig personeel is het aan 
de leden ervan slechts toegelaten nevenaktiviteiten uit te 
oefenen na een voorafgaandelijke toelating van de raad 
van het OCMW Zulks impliceert de verbintenis zich tot de 
toegelaten nevenaktiviteiten te beperken 
Aangezien het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn de wedden van het personeel betaalt door tussen
komst van het postcheckambt of van een bankinstelling, 
zijn de kandidaten ertoe gehouden in het bezit te zijn van 
een post- of bankrekening op hun naam, binnen het tijdstip 
van 2 maanden volgend op hun indiensttreding 
De aanvragen dienen op het sekretanaat, Lange Gasthuis
straat 33 te Antwerpen, toegekomen te zijn uiterlijk op 
291977 Belangstellenden die nog tweede zittijdeksamens 
dienen af te leggen kunnen hun kandidatuur indienen Zij 
dienen evenwel onmiddellijk nadat zij geslaagd zijn een 
bewijs hiervan m te leveren 
Het mschrijvingsrecht bedraagt 200 fr 
Inschrijvingsformulier te bekomen op de 7* afdeling-perso
neelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 
32.98.35 - 31.09.70). 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autonjschool Begij-
nenvest 99, Antw 
Tel 336058 en 450531 
Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen 
1 0 % KORTING VOOR VU-LE
DEN 

BRABANT 

FEESTZALEN-SALON» 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van lafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
031/374572 

BRUSSELEMENT '77 
EEN ZOMER LANG MUZIEK EN THEATER 

Openbaa r cent rum voor 
Maatschappelijk welzijn van 

Wilrijk 
Volgende betrekkingen worden 
klaard: 

openver-

— Gebrevetteerde verpleegsters 
— Verpleegassistenten 
voor tewerkstelling m modern bejaardente
huis 
De kandidaturen worden per 
schrijven ingewacht uiterlijk op 
1977 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de 
personeelsdienst van het O.C.M.W., Bist 25 te 
2610 WILRIJK. Tel.: 031-27 11.85 - 28.72.10 

aangetekend 
14 september 

do 258 1200 
1430 
1900 

2200 

2000 vr 266 

za 278 

Muntplein Maliemunt Hnita Kwartet Kaz Lux en Bien Servi 
Animatie met Sierkus Radeis en gastattrakties 
BRT Jazzorkest met als solisten Viona Westra, Georgië Fame, 
Annie Ross, Nathan Davis enMike Carr ( i s m BRT 1) 
Peabody and McNulty er Sierkus Radeis 

JH Finkel JH Finkel Talentenjacht 

1300 
tot 
2000 

zo 288 1430 

2000 

ma 298 1100 

di 308 1900 

do 19 1700 

Garcetpark JH Finkel 
Jette 

Speelplein SCR Jette 
Bortonnestr 

Rockfestival met winnaar talentenjacht, Roberto, 
Big B'll, Tjens and Couter, 
mogelijk Stewball en Alexis Korner 

Jeugdnamiddag met speelbus ANBJ 
en animatie 

JH Finkel JH Finkel New Orleans jazz band 

Jaarmarkt SCR Jette 
Jette en Finkel 

K M S FVV 

Arduinkaai Mallemunt 

Volksfestival met De Snaar, wagenspel 
-Ptayerwater-, Het Ware Genot Sierkus Radeis (15 u) , akkordecnist 
iVIaunce vander Plancken (16 u ) en volksbal met Lou Marvel (20 uJ 

Oper der Stadt Ko ln , Wagner, «Tnstan und Isolde» 

Folkloristisch ensemble. The (Dondors, Willem Breuker Kollektief, top act 
uit het buitenland , i s m Jong Festival van Vlaanderen, Kaaiteater en KVS 

WIJ 8 
25 AUGUSTUS 1977 



• H • • I •I 

WIJ in D€ l/OLK9UMI€ 

In Beersels gemeentehuis wordt Frans gesproken 
Op de gemeenteraadszitt ing vóór de vakantie werd door alle Vlaamse raads
leden in Beersel een motie goedgekeurd m verband met het gesloten 
« Egmontpakt» 
In deze motie staat onder meer dat de gemeenteraad : 
• is vast besloten het Vlaams karakter van de eigen gemeente met alle moge
li jke wettel i jke middelen te beklemtonen en draagt het schepenkollege op 
hiervoor alle mogeli jke praktische schikkingen te treffen o.m. 

— door aan de grens met de agglomeratie, op de hoofdwegen, in overleg 
met de andere deelnemers van het overleg te Dilbeek, borden aan te bren
gen met de vermelding «Vlaams Braban t» ; 

— door, in de bestuurl i jke diensten, de taalwetgeving strikt en zonder de min
ste toegeving te doen toepassen ; 

— door ook de bevolking op te roepen tot verhoogde Inspanningen om elke 
tweetal igheid in de wettel i jk eentalige gemeenten rond Brussel tegen te 
gaan , 

VU-fraktieleider Wil ly De Saeger laakte in een brief de houding van het sche
penkollege van Beersel. 

"Ik weet niet of U dikwijls op de 
gemeentediensten te Lot komt maar 
indien het zo is dan zal het U even
eens moeten opgevallen zijn dat daar 
allesbehalve «de taalwetgeving strikt 
en zonder de minste toegeving» 
wordt toegepast Inderdaad, voor de 
franstaligen is er geen enkel pro
bleem ze worden zonder de minste 
moeite in de taal van -Molière'- te 
woord gestaan Heel wat inwoners 
van onze nieuwe fusiegemeente heb
ben bij mij reeds hun beklag gedaan, 
en wees ervan overtuigd, ze behoren 
tot alle Vlaamse partijen 

Een inwoner van de deelgemeente 
Huizingen stelde aan een van de loket
bedienden de vraag waarom zij in 
godsnaam de franstaligen « mondelin
ge faciliteiten» toestaan Het ant
woord van deze bediende luidde 
« W I J zouden graag weigeren, maar 
hebben tot heden geen enkele instruk-
tie van het kollege ontvangen » i 
Zoals U weet heb ik het initiatief van 
de «Egmontburgemeesters» toege-
juigd en heb mijn volledige steun toe
gezegd, zelfs al houdt dit met het ver
werpen van het Egmontpakt in (naar 
mijn bescheiden mening een veel te 
hoge prijs voor de Vlamingen) 

«Maar het heeft geen zin pragmati
sche perscommuniqué s en moties de 
wereld in te sturen als we plaatselijk 
verzuimen de nodige, wettelijke en 

voor de hand liggende maatregelen te 
treffen, nl geen enkel woord Frans op 
onze eigen eentalige Vlaamse ge
meentelijke bestuurliike diensten 
«Het verfransingsgevaar in onze gro
te fusiegemeente is reëel, de uitslag 
van de laatste gemeenteraadsverkie
zingen bewijst genoeg bijna 20 t h 
stemmen voor de lijst R B (region 
de Bruxelles) De houding van de 
gemeentelijke overheid, in dit geval de 
politieke verantwoordelijken, is en zal 
voor het gaaf houden van het Vlaams 
karakter determinerend zijn Onze ver
antwoordelijkheid IS dan ook groot 
Ook in de vroegere deelgemeenten 
Alsemberg en Beersel werden de 
franstaligen « uit beleefdheid en hoffe
lijkheid» te woord gestaan in het 
Frans Ge kunt zelf vaststellen tot wat 
dit geleid heeft 

En waarom protesteren tegen het 
inschnjvingsrecht als wij plaatselijk 
meer dulden nl de volledige monde
linge tweetaligheid' 
Ik houd er aan te vermelden dat dit 
geen aanklacht is tegen het perso
neel, integendeel Ik weet dat heel wat 
personeelsleden konsekwenter zou
den willen zijn Maar zij staan machte
loos tegenover uitblijvende instruk-
t iesi 
Mag ik het kollege van burgemeester 
en schepenen vnendelijk, doch drin
gend (ik zou bijna durven schrijven 
SMEKEN) verzoeken konsekwent te 

Gemeente Liedekerke 
Aan de geneentehjke Akademie voor Plastische 
Kunsten zijn volgende betrekkingen vakant • 
1 tijdelijk leraar voor beeldhouwkunst 
en keramiek: 6 u. per week 
1 tijdelijk leraar voor kut^stgeschiedenis: 
1 u per week 
Voorwaarden: 
geschikt zijn om het ambt uit te oefenen 
Eigenhandig geschreven kandidatuurstellingen die
nen, vergezeld van navarmelde getuigschriften aan
getekend gezonden aan de heer Burgemeester van 
Liedekerke, Gemeentehuis, 1770 Liedekerke, vóór 1 
september 1977 
1 bewijs van goed gedrag en zeden en van nationali

teit op zegel, 
2. uittreksel uit de geboorteakte op zegel; 
3. militiegetuigschrift; 
4. afschrift(en) van diplomaC's) op zegel 

\ 

L 1 M BU 
CVP-reserveteam van Bree 
De Breese opposit ie zal eerlang zijn vierde invaller opstel len ! Een merkwaar
dige evo lu t ie : wegens het huweli jk van CVP-raadsl id Mia Kesters en haar 
domici l ier ing te Hasselt zal voor de derde maal een zetel vr i jkomen. Wegens 
het ontslag van ex-schepen Schouteden gaat die plaats dus naar de vierde 
opvolger, binnen een t i jdsspanne van zeven maanden ! 
Het ontslag van raadslid Kesters was een van de hoogtepuntjes op een ove
rigens zeer kalme gemeenteraad. Van de veertien agendapunten in openbare 
zitt ing ging het merendeel naar openbare werken, begrotingen van de kerkfa
briek, financiën en toelagen bij huweli jksjubilea. Vermelden we nog dat de 
lagere school van Beek aan de parochie verkocht wordt en waarschijnl i jk als 
parochiehuis zal fungeren. 

Over opposit ie voeren maakt men zich de laatste maanden in Bree geen illu-
zles meer. De vechtlust van de eerste vi j f zitt ingen (voor bomvolle zaal wel te 
verstaan) is verdwenen binnen CVP-kringen ; opposit ie bli jft beperkt tot enke
le beleefde vraagjes aan burgemeester Jaak Gabriels en de Verjonging-meer-
derheidsfraktie. Tot spij t van de steeds minder talri jke toehoorders ! Het pleit 
voor de KSA Bree dat ze als avondaktivl teit het bi jwonen van een gemeente
raad plannen ; je kri jgt dan tenminste de Indruk dat er nog mensen geïnteres
seerd zijn in een futloze vertoning. 
Dat gebrek aan ijver is overigens niet te merken bij de meerderheid ! Na 
zeven maanden beleid kan men reeds een erg posit ieve balans opmaken. Aan
trekken van nieuwe bedri jven, een nieuwe infrastruktuur voor Bree (te samen 
met een i jverige groep stadskernvernieuwers), een groots 11 juli-feest, nieu
we jeugd-, sport-, derde leefti jd-, kuituur- en sociale raden. Prestaties die het 
slapende Bree wakker schudden. Tot het CVP-reserventeam toe... E. E. 

zijn en hun beloftevolle intenties in 
reële daden om te zetten » 

Willy De Saeger, 
Gemeenteraadslid 

(Red.) We kijken uit naar de prakti j 
ken van andere burgemeesters in de 
zogenaamde Egmontgemeenten. 

FDF van Vorst 
beledigt 
zijn Franse meesters 
Naar het voorbeeld van Defosset en 
andere FDF-burgemeesters in het 
Brusselse, wordt ook op het gemeen
tehuis van Vorst al enkele jaren 
gevlagd met de Franse kleuren op 14 
juli 

Vlaggen met de officiële vlag van de 
Nederlandse gemeenschap in dit 
land, vinden deze mensen nog altijd 
inciviek Vlaggen met de kleuren van 
een land dat ons honderd keer over
vallen heeft, IS een patriottische daad 
Maar het kan hen slecht bekomen 
Zo verblind zijn ze door de schittering 
en de glorie van hun groot vaderland, 
dat ze het verschil met meer zien tus
sen blauw-wit-rood en rood-wit-
blauw, tussen vertikaal en horizontaal 
En zo komt het dat op 14 juli 1977, op 
het gemeentehuis van Vorst in het 
edele Brabant, de vlag van de Dietse 
heropstanding heeft gewapperd, tot 
vreugde van iedere flamingant, die al 
heel blij zou geweest zijn met een sim
pele leeuwevlag 

Voorwaar, voorwaar, het FDF meent 
het met de pacifikatie Om de Vlamin
gen te plezieren nskeren ze manmoe
dig de banbliksems van ParijS 

Herman Thiriaux 
Gemeenteraadslid 

B U I Z I N G E N 

H A N D E L S B E U R S 

Vri jdag 26. zaterdag 27 en zondag 28 
augustus in de Don Boscozaal, Alsem-
bergsesteenweg (achter Don Bosco-
kerk) 
Allerlei at t rakt ies: koers op rollen, 
volksdansen, modeshow, fotoprijs-
kamp 
Gratis T-dansant: zaterdag 27 aug 
om 20 u met Mi Amore Dnve-in show 
mede-orgamzator VU-afdeling Buizin-
gen) 

S I N T - P I E T E R S - W O L U W E 

J U B E L V I E R I N G 

De Vlaamse Wolu-bewoners zullen 
op 3 september in feest zijn, rondom 
het zilveren jubileum van éen hunner 
dynamische priesters, de domimkaan 
Andre Vandaele 
In de Vogelzangkerk zal hij zijn dank-
mis opdragen (om 18 u 30) , daarna 
zal in een samenzijn nog gezellig nage-
vierd worden met de vnenden, de ken
nissen en de Vogelzangbewoners 
Moge dit rijkgevulde pnesterleven 
nog vele jaren dienen voor de Vlamin
gen in Brussel 

Lommei kreeg 
Leeuwke 
Op 12 augustus ging het «Leeuwke» 
in Lommei open Meer dan 6 weken 
hebben we ons beste beentje voorge
zet om alles in orde te brengen Het 
resultaat is de moeite waard Niet 
alleen beschikken we over een ruim 
cafe maar ook over een vergaderlo
kaal met aparte ingang 
In de toekomst zal dat vergaderlokaal 
ook gebruikt worden voor het sociaal 
dienstbetoon en voor ons zieken
fonds (AVZL) Het IS ook mogelijk de 
ruimte van het vergaderlokaal als 
cafe te benutten 

De V Z W «Vlaamse Knng 't Leeuw
ke» werd opgericht en zal instaan 
voor het beheer van dit lokaal Deze 
V Z W heeft een huurkontrakt afge
sloten, zodat de VU-Lommel voor 
jaren een vast lokaal heeft 
Bedoeling is dat 't Leeuwke een ont
moetingsplaats wordt voor alle men
sen van Lorr.mel en daarbuiten 
Omdat het vergaderlokaal gratis ter 
beschikking wordt gesteld van alle 
Lommelse verenigingen, zal 't Leeuw
ke ook een belangrijke plaats inne
men in het Lommelse verenigingsle
ven 

Plastische kunsten in Liedekerke 
Picasso heeft geschreven « Er zijn schilders die de zon in een gele 
vlek veranderen, maar er zijn anderen die, dank zij hun kunst en intelli
gentie een gele vlek in de zon veranderen » 
De zon bron van alle leven en licht in een tekening of schilderij te kun
nen vangen is een beetje de droom van iedereen Er zijn mensen die 
de gave hebbem dit te kunnen, als vanzelf Hun getal is echter met 
zeer groot 
De meesten van ons hebben veel oefening en geduld nodig Daarom 
werken tientallen .neisjes en jongens onder bekwame leiding in onze 
Gemeentelijke Akademie voor Plastische Kunsten, om die gele vlek 
in de zon te veranderen 

I n f o r m a t i e f 

Adres 
Gemeentelijke Akademie voor Plastische Kunsten (vroegere ge
meentelijke jongensschool), Opperstraat, 1770 Liedekerke Tel (053) 
666039 
Sekretariaat 
Het sekretariaat is open tijdens de klasdagen Op zaterdag van 9 u 
tot 12 u en van 14 tot 17 u Op zondag van 9 tot 12 u 
Kursusjaar 
Begin september tot eind mei 
Lesdagen 
Zaterdag en zondag 
Lessen 
Op zaterdag van 9 tot 12 u 30 en van 13.30 tot 17 u. 
Op zondag van 9 tot 12 u 30 
Inschrijvingen 
Vanaf de 1 ste zaterdag van september tot en met de 1 ste zondag 
van oktober (op de tentoonstelling) 
Onkosten 
Er wordt geen studiegeld gevraagd 
Wel 25 fr verzekeringsgeld per jaar 
Wie kan inschnjven ' 
(Iedereen vanaf 6 jaar 
Er IS geen ouderdomslimiet wel moet men graag tekenen i 

Gezellig en lekker eten ?. 

®e tlTatorne 
RESTAURANT 

is nu o o k 's m iddags 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. 

Ervaren verkoper, 57 jaar uit 
Vlaams-nationaal milieu, bedre
ven in kleermakenj, farmacie, 
brandbeveiliging, isolatie, publici
teit, zoekt aangepaste werk
kring 

Twee 18-jange meisjes afgestu
deerd aan de Beroepsschool, 
snit en naad zoeken aangepaste 
werkkring omgeving S nt-Ni-
klaas 

Ongehuwde vrouwelijke steno-
daktylo met kennis van neder-
landse handelskorrespondentie 
en praktische kantooropleiding 
zoekt aangepaste werkknng 

Jonge dame, afgestudeerd in de 
public-relations, kennis van 
Frans, Engels, Duits, Nederlands 
en Spaans, -(- steno-dactylo 
zoekt aangepast werk 

Magazijnier-clarkist, 33 jaar, be
drijfservaring van 1960 tot nu, 
zoekt zekere werkknng 

Kontakt volksvertegenwoor
diger Nelly Maes, Gentse Baan, 
50 Sint-Niklaas, tel 764974 

TE H U U R A A N ZEE TE M I D 
D E L K E R K E : zomer-, winter-
weekends Studio 2 pers 
Appartementen 4 pers in bur
gershuis modern komfort op 
100 m van zee Inlicht 0 3 1 / 
892964 bij afwezigheid tel 
059/302856 

VERZOEK 

Gooi de prentbnefkaarten, die je 
van JOUW vnenden met vakantie 
ontving met weg i Stuur ze dan 
liever naar de redaktie van ons 
blad (portkosten worden ver
goed), t a V Gust Geens, Barnka-
denplein 12, te 1000 Brussel 
Vnendelijk bedankt ' 

- STUDENTENLOGIES ge
zocht voor VUB-studenten in 
Wemmei, Jette of omstreken 
Bur blad nr N92 

V l a a m s e au ton j schoo l te 
Brusse l w e r f t aan 
• 2 vo l t i jdse r i t m e e s t e r s , 

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

• 1 teone le raar 

ZicIS wenden tot gemeente
raadslid Herman THURIAUX,-
na 10 uur 's voormiddags, op 
tel. 426.85.94 

Gevraagd te Itterbeek jonge 
mannelijke bediende ekon hu
maniora, legerdienst volbracht 
Kontakt via Albrecht De Schry-
ver, Ninoofsesteenweg 515, 
1711 Itterbeek M 90 

— Een meestergast-weefkunde, 
31 jaar oud, 15 jaar ervaring, 
werkloos ingevolge sluiting van 
bedrijf zoekt passend werk , lie
ver met in textielindustrie 
— Bediende, 18 jaar, volledig 
sekundair onderwijs (handel-
bureauwerk), tevens steno-dak-
tylo, met stage-ervanng en goe
de referenties, zoekt passend 
werk 
Voor alle dne zich in verbinding 
stellen met volksvertegenwoor
diger Frans Baert, tel 0 9 1 / 
225206 N 8 9 

— Ik zoek een huis of apparte
ment te huren met twee slaap
kamers in de streek van Aalst 
Wie mij kan helpen mag telefo
neren naar het nummer 053/ 
215865 N 8 8 

— Mevrouw 26 jaar wonende te 
Denderleeuw en momenteel 
werkzaam als bediende in verze-
keringsmij te Brussel zoekt werk 
in eigen streek (Aalst-Ninove) 
Studies twee jaar binnenhuisar-
chitekt Kontakt opnemen met 
kamerlid Jan Caudron Tel 053/ 
704064 N 8 8 

— Huisarts met drukke praktijk 
— N d V Antwerpen — zoekt 
(wegens ouderdom) een opvol
ger Introduktie bij patiënten ge
waarborgd Schr bur blad nr N 
91 

#^ 
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OOST ̂ VLAANDEREN 
Waarschoot: boeren boos op watermaatschappij 
Onder ruime belangstelling organizeerde de dr Goossenaertskring en het 
Boeren-Aktie-Komitee voor de tweede maal dit jaar een informatiebijeen
komst met betrekking tot waterproblemen in de landbouw. Dit keer lag de 
klemtoon op landbouwschade en mogeli|kheden tot schadevergoeding ten 
gevolge van grondwaterwinning. Dit probleem is m de streek zeer akuut 
gezien de Nationale Maatschappi j der Waterleidingen grote hoeveelheden 
water pompt uit de ondergrond van Eekio, Lembeke, Oosteeklo. 

Ons gemeenteraadslid, tevens provin- 99 J A A R 
cieraadslid Fons Van Holderbeke Tenslotte besprak de h Van Holderbe-
hield een degelijk gedokumenteerde 
inleiding Eens te nrieer bleek de ster
ke terughoudendheid bij het verstrek
ken van informatie, dit zowel door de 
nationale als door de gewestelijke 
direktie van de Nationale Maatschap
pij der waterleiding -Gegevens over 
grondwaterwinning zijn weliswaar 
geen staatsgeheim doch zouden in 
handen van buitenstaanders tot mis
bruiken kunnen leiden» aldus de Na
tionale Maatschappij Toch kon de h 
Van Holderbeke via het provinciebe
stuur de exploitatievergunning voor 
de grondwaterwinning in handen knj-
gen Een analyse van dit document 
was zeer leerrijk het bleek onder 
meer dat de exploitatievergunning 
slechts in 1975 werd afgeleverd daar 
waar reeds sedert 1970 water wordt 
opgepompt Er mag slechts geduren
de 6 maanden per jaar (najaar en 
vroege voorjaar) water opgepompt 
worden volgens de vergunning, de 
betrokken landbouwers zijn echter 
formeel dat dit quasi het gehele jaar 
door gebeurt In de diskussie met de 
landbouwers werd dan ook overwo
gen overtredingen door een deur
waarder te laten vaststellen, en aldus 
een gerechtelijk onderzoek op gang 
te brengen 

ke de wet van 10 januari 1977 betref
fende schadeloosstelling wegens 
grondwaterwnning Voor de eigenlij
ke inhoud van de wet verwijzen wij 
naar het nummer van WIJ van 30 juni 
1977 (biz 7) Het grote nadeel van de 
wet, zoals uit de diskussie bleek, is 
wel dat de bewijsplicht bij de landbou
wer blijft berusten, wat eigenlijk in 
tegenstelling is met de oorspronkelij
ke bedoeling van de wetgever 
Na de inleiding ontspon zich een 
levendige diskussie waartoe de getrof
fen landbouwers en een paar juristen 
in de zaal de belangrijkste bijdrage 
leverden De meest opmerkelijke, 
zelfs enigszins verbijsterende verkla
ring kwam evenveel van een beheer
der van de Watering <• De Burggraven-
stroom- Deze beweerde dat de 
grondwaterwinning zal worden stop
gezet wanneer meer oppervlakte
water kan worden gewonnen, en een 
nieuw spaarbekken te Kluizen zal aan
gelegd zijn Daarnaast evenwel t>e-
staan er kontrakten (voor 99 jaar) 
voor waterlevering aan Nederland 
waaraan ook door middel van grond
water moet worden voldaan De 
grondwaterwinning kan dus princi
pieel nog 90 jaar en meer blijven 
bestaan Wie ter plaatse de installa-

IN MEMORIAM DENIS BAESKENS 
Op zaterdag 30 juli overleed te Schonsse de heer Denis BAESKENS 
aan de gevolgen van een hartinfarkt 
De heer BAESKENS was tweede kandidaat op de V U-Kamerlijst 
van het arrondissement Oudenaarde De heer BAESKENS maakte 
zich o a zee- verdienstelijk in de kommissie van financiën onder minis
ter VLERICK bij de invoering in ons land van het BTW-stelsel Door 
zijn zeer uitgebreid dienstbetoon was hij een graag geziene figuur, 
vooral in middenstandskringen 
HIJ bracht de moed op om, tegen de wil en de diktatuur van Jan VER
ROKEN in, de Volksunie-rangen te komen versterken en niet zonder 
sukses Zijn ideaal was, om het met zijn eigen woorden te zeggen 
« Vlaams, kristelijk, sociaal voelend, demokratisch en eerbied voor de 
medemens » Het partijbestuur, het arrondissementeel bestuur en alle 
Volksunie-leden en -simpatizanten van het arrondissement Ouden
aarde bieden aan de familie hun deelneming aan 

fimmuoim 
DE OUDE KRING 

Cafe vu-lokaal 
Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOFR-VERHUIZINGEN 
Laadrutmte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850Gnmbergen 
Tel 02/268 1402 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/234794 

uantes en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel,054/33J7 56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel CSchaarbeek) 

02/734 06 43 
Na18u 425 4642 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PAROESSUS 

OOK NAAR MAAT 

"KOETSWERKEM VAN DER MIJNS-
BRUGGE & ZONEN Perfekte afwer 
king juiste tinten Affligemstraat 18, 
1742TERNAT(St Kat Lombeek) 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

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

R I C O - K L E O I N G V E R M E E S C H 
Ste«nho6wersvest, 52 Antwrerp*n Tel 03 31 35 63. 

Verken de wereld ONTDEK Z. 
AZIË met VL 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 
massatoensme Schr bur bl 
R K S / 0 0 1 

ties en gedane investeringen gaat 
bekijken merkt trouwens dadelijk, 
zelfs als leek in het vak, dat deze met 
«zomaar» voor enkele jaren werden 
opgezet, maar dat zijn afgestemd zijn 
op langdung gebruik Wat betreft de 
«kontrakten met Nederland», waar
over verschillende mensen op de bij
eenkomst het hadden, kon bij de over
heid nog geen nadere informatie wor
den bekomen Wij veronderstellen dat 
het geheime kontrakten betreft 
Als belangrijke konklusie uit deze bij
eenkomst zouden wij durven stellen 
dat de belangrijkste oplossing voor 
het probleem niet ligt in de wet van 10 
januari, doch wel in het, desnoods 
gerechtelijk, dwingen van de Nationa
le Maatschappij de klausules van de 
exploitatievergunning op de letter na 
te leven W.G. 

S T . - A M A N D S B E R G 

U I T S T A P N A A R L I M B U R G 

Vujo Sint-Amandsberg organizeert 
op zaterdag 27 augustus een auto
bustocht naar de provincie Limburg 
met o a een bezoek aan het Neder
landse stadje Thorn, het provinciaal 
domein de «Welchterhoeve», en de 
abdij van Tongerloo 
Wie mee wil, kan inschrijven op het 
Vujo-sekretanaat Renaat de Rudder-
straat 80 te 9040 Oostakker 

K R U I B E K E 

GELUKWENSEN 

Wij voegen onze gelukwensen bij de 
zeer vele die de heer en mevrouw 
Verschraegen-Van Tichelen ontvin
gen op 20 augustus ter gelegenheid 
van hun tweevoudig jubileum 50 jaar 
gehuwd en 50 jaar dokterspraktijk 

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 - kamerversiernngen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledii • ruiteruitrustingen ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschonimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Meetjesland op het droge 
De Nationale Maatschappij der Waterleidingen ( N M W U heeft vergunning om 
water te pompen uit de ondergrond van de Lembeekse bossen gedurende 182 
dagen van het jaar 
Welnu, de pompen draalen het hele jaar d o o r ! 
De gevolgen zijn uitdrogen van de nabijgelegen landbouwgronden , verkwijnen 
van de veldvruchten, vermageren van de oogsten , leegzuigen van de dnnkwater-
putten voor het vee , bedreigen van de leefbaarheid van de bednjven 
Het gepomp duurt al 7 jaar en het toppunt is, dat de Maatschappij weigert de 
aangenchte schade te vergoeden 
Daarom hebben de landbouwers Juliaan Riebbels (WaarschooO en Cyriel Acke 
CLembeke) zich to* de prokureur des konings gewend Daarom zegt het B A K 
« Stop de uitdroging'» 
Het Boeren-Aktie-Komitee (BAK) roept alle Meetjeslanders op, deel te nemen 
aan een solidariteits-aktie met de drooggetrokken boeren 
Met fietsen en autos komen wij bijeen op het dorp van Waarschoot op zondag 
28 oogst 1977 te 10 uur. 
Via Oostmoer en Bevende Hazelaar njden wij naar de plaats des onheils in de 
Lembeekse bossen 
Met deze solidariteits-aktie streven we een viervoudig doel na 
1 de maatschappij moet de wet onderhouden zoals iedereen, 
2 de schade moet vergoed worden , 
3 de bossen moeten tegen verdere uitdroging en verkaveling beter beschermd 

worden , 
4 de kleine man — zowel boer als arbeider — moet tegen de willekeur van 

machtige maatschappijen beter beschermd worden 

WEST-VLAANDEREN 
Koksijde: geen faciliteiten! 
Ons CVP-gemeentebestuur houdt er 
met aan een zeer kordate, Vlaams 
bewuste houding aan te nemen Noch
tans er IS een toenemende arrogantie 
van bepaalde franstaligen, die alhier 
komen wonen, en die het willen doen 
voorkomen alsof ze, in onze gemeen
te, in werkelijkheid een tweetaligheid 
mogen verwachten 

ZCXK^BC}€ 
UIT DE H A N D TE K O O P 

20 km ten N van Brussel, lande
lijke woning op ca 12 a met 
mooie siertuin, 4 slaapk badk 
hall, living met open haard, mo
derne keuken, bureel of speelk 
garage, kelder en zolder, C V 
volledig geïsoleerd Alles in per
fekte staat Pnjs 4800000 fr Te 
bezichtigen op afspraak tel 
015/71 1701 

— 23-jarige jongeman, gehuwd 
legerdienst volbracht, in het be
zit van het diploma HSO-afde-
ling boekhouden goede talen
kennis, speciale kennis van de 
sociale wetten reeds enkele ja
ren ervaring, zoekt een passen
de betrekking 
— 20-jang ongehuwd meisje 
met een diploma van hogere 
cyclus BSO bureelwerken, 
zoekt een passende betrekking 
Voor verdere inlichtingen Dr 
Jef Valkeniers volksvertegen
woordiger Ninoofsesteenweg 
11, Schepdaal tel 0256916 04 

N87 

— Een vrouwelijke daktylo, la
ger middelbaar onderwijs en her-
scholingskursus daktylo zoekt 
passend werk in de streek van 
Gent 

Met alle middelen dient men het 
Vlaams karakter van onze gemeente 
te bevestigen en te verstevigen Dat 
betekent vooreerst dat dringend alle 
«feitelijke » faciliteiten (welke toch wel 
hier en daar bestaan) resoluut wor
den afgeschaft 

Onlangs nog bij een hobby-tentoon
stelling in onze feestzaal te Koksijde-
Dorp werd een kaakslag aan de Kok-
sijdenaars toegediend Op de ver
kochte werken stond vermeld «Ven
du - vendu » en zelfs de tentoonsteller 
dreef het zover de naam van de 
straat te vertalen alwaar hij woonde 
Hij stelde ook een tiental verpak
kingen tentoon van de gebruikte kleef
stof waarmee hij zijn kunstwerken vol
bracht en natuurlijk met de gebruikwij-
ze vooraan in het Frans en een pak in 
het Nederlands 

Men moet de franssprekenden duide
lijk maken dat ze met langer welkom 
zijn indien ze zich met wensen aan te 
passen, doch wij moeten ook onze 
Vlaamse aard krachtdadig verde
digen 

Ons CVP-gemeentebestuur zal wel 
de kat uit de boom kijken wie wee t 
misschien komen er nieuwe gemeen
teverkiezingen en zijn de stemmen 
van de franstaligen ten zeerste wel
kom (herinner U de tweetalige kies-
pamfletten met de vorige gemeente
verkiezingen) 

Z e worden z e n u w a c h t i g ! 

De gekozen CVP-gemeentemandata-
rissen worden met de dag zenuwach
tiger Immers de tijd nadert dat de 
raad van state de beslissing zal vellen 

Worden de laatste gemeenteverkie
zingen goedgekeurd ' Komen er nieu
we verkiezingen ' 
Daarom ook trachten ze zoveel moge
lijk in de kijker te komen 
Doch hoe hun financieel beleid eruit 
ziet zult ge weldra kunnen merken 
aan de belastingbneven 

O V E R L I J D E N 

Het afdelingsbestuur betuigt zijn diep 
medevoelen met de Heer Deman 
Andre, zoon en familie om het pijnlijk 
verlies van Mevrouw Mona Claus, 
overleden in de ouderdom van 52 

VEURNE - ORGELK0NCERTEN -
ZOMER 1977 St-Walburgakerk -
Kamiel D'HOOGHE besluit de sukses-
rijke reeks op vnjdag 26 augustus 
Het IS uitgegroeid tot een tienjarige 
traditie dat Kamiel D'HOOGHE de 
reeks orgelkoncerten te Veurne be
sluit Op 26 oogst om 20 u 30 ver
tolkt deze Vlaamse orgelmeester een 
groots en virtuoos programma met 
werk van Bach, Peelers, Franck en 
Widor 

AUGUSTUS 

27 IZEGEM Dagwandeling in het Heuvelland o l v W Pecceu 
Ochtendgedeelte vertrek uit Izegem om 9 uur aan het Stad
huis Afstand 12 km Namiddaggedeelte vertrek aan de « Kor-
neblomme » te Westouter om 14 uur Afstand 6 km De moge
lijkheid bestaat om slechts de helft van de wandeling mee te 
maken Organizatie Wandelklub Vlaams Huis 

i 
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RUBENS: overvloed schaadt niet 

We hadden het u beloofd : ons verhaal over de grote Rubenstentoon-
stelllng. Dat we het pas nu brengen, is omdat we er pas nu In 
geslaagd zijn doorheen de brij van bezoekers enig overzicht op het 
geheel te krijgen. Maar het blijft een aanbeveling : kom liefst na 1 
september en bij voorkeur op een avond. 
Vier eeuwen geleden dus werd hij geboren, Pieter Pauwei Rubens, 
naast Caravaggio, Rembrandt en Velasquez een van de grootmees
ters der 17e-eeuwse schilderkunst en nu meer dan ooit een onver
woestbaar monument van genialiteit en levensgrootheid. Want dat 
Rubens over de hele wereld gevierd wordt met een ongemeen leven
dige belangstelling en een veelheid aan exposities met een uitzon
derli jke verscheidenheid aan onderwerpen, ligt aan de meester zelf. 
Geen van zijn ti jdgenoten was zo veelzijdig, vruchtbaar, erudiet en 
internationaal als hij. Meer dan duizend schilderijen liet hij na, ruim 
dubbel zoveel tekeningen (om verder te zwijgen over zijn inbreng op 
andere gebieden als boekil lustratie, grafiek, tapijtkunst, architektuur, 

enz.). 

De grote Rubenstentoonstelling 
te Antwerpen, waarbij al de ande
re slechts voetnoten zijn, omvat 
109 schilderijen en 64 tekeningen 
(plus natuurlijk de vaste Rubens-
kollektie van het museum zelf) bij 
elkaar gebracht uit musea en pri
vé verzamelingen in een tiental 
landen. Hoe omvangrijk de ten
toonstelling dus ook is (het zal 
nog lang duren ooit meer Ruben-
sen bij elkaar te zien), toch om
vat zij slechts een fraktie van het 
oeuvre, waarbij men zich kan 
afvragen in hoeverre het getoon
de illustratief is voor de totaliteit 
van Rubens' produktie. Temeer 
daar juist een aantal van de onbe
twistbare meesterwerken door 
hun bezitters, al dan niet terecht, 
niet afgestaan werden. 
Maar met wat u getoond wordt, 
bent u best een dagje bezig en 
dat maakt de inkomprijs van 50 
frank tot een prikje, zodat een 
catalogus (250 frank) er ook nog 
afkan. Die catalogus heeft het 
voordeel dat hij alle werken af
beeldt en bondig maar duidelijk 
beschrijft (slechts acht kleurenre-
produkties). Hoewel het ons een 
raadsel is waarom de Rubensdoe
ken uit de eigen kollektie er met in 
opgenomen werden. 

Gen ie 

Wat de tentoonstelling alleszins 
releveert is dat niet alle Ruben-
sen meesterwerken zijn. Veel 
werd duidelijk te snel geschilderd 
en hier en daar schept de inbreng 
van een vreemde hand een on
evenwicht dat bepaald storend 
werkt. 
Maar des te fascinerender zijn de 
wel goede werken van het genie 
dat Rubens onmiskenbaar was. 
Een opsomming hiervan heeft 
geen zin, zij affirmeren zich zo 
overtuigend dat u ze meteen zult 
herkennen. Het zijn stuk voor 
stuk doeken die doorademd zijn 
van een bezielde kracht die de 
verfmaterie tot leven wekt. In hun 
stoere kompositie, diepe transpa
ranten en kleurwatervallen, fees-

STEKKEN, FLESSETUINEN EN G R O E N T E N Z O N D E R GIF 

De uitgeverij Gottmer uit Haarlem 
prezenteert een nieuwe serie 
doe-boeken voor jong en oud. 
Planten en kweekgroenten zijn 
het voorwerp van de eerste drie 
publikaties in deze reeks Wellicht 
werden er zelden zoveel groen
ten in eigen tuin geteeld als van
daag. Met een weinig geld (voor 
zaden en tuingerief) en een goe
de handieid'ng kan de liefhebber 
goede resultaten bekomen. 
«Groenten zonder gif uit eigen 
tuin», van Carry Scher is de 
meest recente publikatie. 

Dit rijk-geïllustreerae boek geeft 
tips voor het klaarmaken van de 
grond, en het onderhoud van de 
moestuin. Voorts worden de ras
sen, het teelten en het oogsten 
van een hele reeks groenten be
handeld. 
Een goede troef van dit boek is 
dat ook aandacht besteed wordt 
aan allerhande kruiden. Telkens 
met een afbeelding erbij, die even
wel niet altijd zo duidelijk is wat 
voor niet kenners zeker een hin
der is. 
Deze handleiding is goed bruik

baar, maar er wordt wel te weinig 
aandacht besteed aan het mo
ment waarop moet geplant en 
geoogst worden. 

Wie veel van kamerplanten houdt 
krijgt van ons het boek «Stek
ken» van Charles Evans warm 
aanbevolen. Op een grondige ma
nier wordt in dit eveneens geïllus
treerde boek uiteengezet hoe 
men de kamerplanten kan verme
nigvuldigen zonder ze te scha
den. Stekken plukken en bahan-
delen, kamerplanten zaaien, snoei
en... het wordt in deze handlei
ding allemaal degelijk uitgelegd. 
Wie graag flessetuinen ziet en er 
met veel toewijding wil aan knut
selen vindt veel wijze raad in de 
gids flessetuinen van Charles 
Evans. Uit het hoofdstukje «ver
zorging » onthouden we alvast 
dat een mooi plantengewas in 
flessen en bokalen heel veel aan
dacht vraagt om fnsgroen te blij
ven, (sb) 

Stekken, Flessetuinen, Groenten zon
der Gif, uitgegeven door Gottmer, 
Haarlem, 1977. 

D E V L I E G E N V A N G E R 

Dit boekje van John Steinbeck, 
Nobelprijswinnaar voor letterkun
de '62, is een roman over een ver-
zetstrijd van eender welk volk 
tegen eender welke veroveraar. 
Inderdaad, ,nergens worden 
plaats of tijd van het gebeuren 
vermeld. Alleen komt men te we
ten dat het bezette stadje aan 

' zee ligt, dat men van daaruit 
gemakkelijk Engeland bereikt, dat 
Amerika niet de vijand is, en dat 
de veroveraars onder het gezag 
staan van een leider die vermoe
delijk gek is, die denkt dat de hal
ve wereld van hem is. 

De verzetsstrijders maken het de 
soldaten echter zodanig lastig dat 
deze de indruk krijgen niet de ver
overaars, maar wel de onderwor
penen te zijn. Zoals een vliegen-
vanger, die door de vliegen over
donderd wordt. 

Een erg anti-militarjstisch verhaal. 
De soldaten durven bijna met den
ken aan de zin van wat ze doen, 
op gevaar af krankzinnig te wor
den. 
De karakters en emoties zijn zeer 
menselijk en eenvoudig beschre
ven. In « De Vliegenvanger» van 
John Steinbeck zit niet zoveel 
diepte als er in een roman met 
dergelijk gegeven zou kunnen zit
ten. (SB) 

De Vliegenvanger, John Steinbeck, 
128 biz., Salamander, Uitgeverij Querl-
do, Amsterdam, 1977. 

telijke contouren en geëmotio
neerde penseelstreken stralen ze 
een aanstekelijke energie uit die 
de toeschouwer als het ware in 
het doek brengt. Dit genoegen 
ervaart men zo mogelijk nog ster
ker in de schetsen en tekeningen, 
waar in het zuivere stadium van 
de schepping de hand van de 
meester beheerst, maar tegelijk 
virtuoos en snel de werkelijkheid 
treft en tot een tijdeloos moment 
van blijvende ontroering vastlegt. 

Durf 
Over de betekenis die het werk 
van Rubens voor ons nog kan 
hebben, kan men van mening ver
schillen. Inderdaad mist dit werk 
de tragiek van een Rembrandt, 

de felheid van een Caravaggio, 
de psychologische dimensie van 
een Velasquez. Ogenschijnlijk 
heeft het niets om de moderne 
mens meer dan oppervlakkig aan 
te spreken. En terecht kan men 
zich afvragen hoe het mogelijk 
was dat in een geblokkeerde 
stad, in een geteisterd land, in een 
eeuw van oorlogen en epide
mieën van dat alles in het hele 
oeuvre geen spoortje te vinden 
is..., integendeel, alles ademt zor
geloze rijkdom, weelderige over
daad, sensuele genotsdrang. 

En hier ontmoeten we dan de wer
kelijkheid van dit oeuvre, de durf 
te leven, het genot te heersen, het 
volop genieten van zijn geestelij
ke en materiële rijkdom, de beju
beling van de vitaliteit, de drift, de 
zinnelijkheid. 
Grote waarden, zielskonflikten en 
engagement zijn Rubens vreemd. 
Er wordt in zijn werken meer gele
den aan cellulitis dan aan honger, 
zelfs zijn kruistriptieken zijn fees
telijke gebeurtenissen in een rijke
lijk decorum, zijn 16-jarige kind
vrouwtje is een volle, rijpe vrouw. 
Bij Rubens gaat elk onderwerp 
zichzelf te buiten, ook de schilder
kunst. Hij schildert voor vorsten 
en ter zelfverrijking... maar zoals 
hij het wil, kopiërend als hem dat 
nuttig lijkt, schaamteloos gebruik 
makend van wat anderen uitvon
den... maar nooit uit armoede, 
integendeel steeds glorifiërend 
met een grandioos talent en een 
gulzig temperament. Daarom was 
Rubens geen baanbreker, hij was 
een kind van de barok, maar 
geen als hij heeft die barok zijn uit
eindelijkheid en grootsheid gege
ven. Van het intieme clair-obscur 
maakte hij een doorlichtende 
weelde, de kompositieregels pas
te hij op de meest teatrale wijze 
toe, de penseelvoering als beel
dend element werd bij hem een 
wellustig spel met kleur en verf. 
Met twee eeuwen voorsprong 
schilderde hij feestelijk impressio
nistisch, in zijn landschappen 
zelfs romantisch. Als een uitvin
der bijna industrializeerde hij de 
schilderkunst en bemeesterde als 
geen de internationale kunst
markt van zijn tijd. 

P.P. Rubens (Schilderijen - Olie-
verfschetsen - Tekeningen), Ko
ninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerpen, tot 30 sep
tember 1977. 
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KING ELVIS LEEFDE IN EEN GOUDEN KOOI 

De man, die reeds een legen
de was tijdens zijn tien laat
ste levensjaren en die de on
betwiste «koning van de 
rock & rol!» wordt genoemd 
overleed op 42-jarige leeftijd. 
«Ontstellend bericht» dat 
ons vorige week bereikte. 
Samen met James Dean en 
even ook Marlon Brando 
was hij het idool van de 
opstandige jeugd, van de 
nieuwe generatie die het an
ders wou. Op 22 juli j.l. zondt 
de RTB nog de film «Love 
me tender» uit genaamd 
naar de eerste film die hij in 
'57 maakte, en waarin hij 
naast voornoemde titelsong 
nog « Tiger man » en « Crying 
time» zong. Een geweldige 
dokumentaire van Denis 
Sanders die in 1970 de voor
bereidingen voor zijn laatste 
optreden-reeks verfilmde, 
met interviews fan fans tus
sendoor. Maar even terug in 
de tijd. Geboren in 'een plan
kenhuisje tussen de katoen-
velden, moerassen en de 
weemoedige negro-spirituals 
vlakbij highway 78 die Mem
phis met Alabama verbirxft, 
kent de kleine arbeiders
zoon geen vrolijke kinderjgh 
ren. Het afsterven van zijn 
tweelingbroer Jesse Garon 
een dag na de geboorte en 
de tornado een laar later zijn 
als onheilstekens. Maar de 
kleine familie slaat er zich 
door. Elvis leert er honger en 
armoede kennen, en de 
scheiding tussen blank en 
zwart die enkel in hun kuitu
ren door de muziek wordt 
overbrugd. Op 8-jarige leef
tijd verhuizen ze van Tupelo 
naar Beale street in Mem
phis, stad die hij tot z'n dood 
zal trouw blijven en er 
steeds weer een thuis vindt 
na maandenlange toerneea 
Of nog : zijn trips naar Gul-
ver city om te filmen, naar 
Hollywood, en zijn leger
dienst bij de G.l.'s in Duits
land. Hij zingt zowel de « hill
billy » ofte country & western 
van de blanken als de zwar
te «blues» en gospel, met 
het trage aksent van het Zui
den. Op tien jange leeftijd 
stapt hij wat schuchter op 
de stoel tijdens de jaarmarkt 
zingt «Old Shep» van Red 

Foley, en verdient zijn eerste 
vijf dollar en een tweede 
prijs. Even later krijgt hij een 
eerste gitaar van zijn ouders, 
en speelt enerzijds zowel 
Roy Acuff en Jimmy Rogers 
als de zwarten Big Bill Broon-
zy, Otis Span, John Lee 
Hooker en Jimmy Reed na, 
en eens uit het zwarte ghet
to krijgt ook hij zoals de 
andere opgroeiende jongens 
de drang om uit de armoede 
te geraken. Voor de vierde 
maal verhuizen ze. Hij zingt 
op school, op pick-nicks, en 
in plaatselijke kroegen, en 
voelt zo het opstandige van 
de jeugd tegen doelloos leeg
lopen en moeten luisteren 
naar moeders muziek van 
Doris Day en Rosemary 
Clooney of nog Vic Damone 
en Eddie Fisher. En dè ver
nieuwing komt met de oude 
rakkers Bill Haley en de Co-
mets in 1953 met «Crazy 
man crazy». In zijn laatste 
studiejaren werkt hij tussen
door voor een teater en in 
een metaalverwerkende in
dustrie, maar het werk is te 
hard voor hem en hij valt in 
slaap tijdens de lessen. De 
armoede knaagt maar zijn 
ouders zorgen dat hij voor 
de buitenwereld het goed 
heeft Hij krijgt zelfs een Lin
coln, en wordt vrachtvervoer
der: een beroep waar hij 
van houdt 

Bie bop 
In Union street rijdt hij langs 
de opnamestudio's, een klein 
bijhuis van Sun Records. 
Zijn dankbaarheid voor zijn 
moeder kan hij voor een eer
ste maal uiten, en laat voor 
vier dollar een schijfje opne
men met «My Happiness» 
van de Ink-Spots en «That's 
when your hearteach be
gins» een slijmer van jewel
ste. Wanneer platenbaas 
Sam Phillips de opnamen 
hoort weet hij dat de jongen 
is gevonden die hoewel blan
ke kan zingen met het ge
voel en de klank van een 
zwarte, en er miljoenen zijn 
te verdienen. Na het eerste 
plaatje komt El een paar 
maand later voor een twee
de opname, «Casual Love». 
Met gitarist Scotty More- en 

bassist Bill Black wordt het 
dan uren liedjes in alle moge
lijke stijlen geprobeerd, en 
het ontwikkelen van een ei
gen stijl, ondanks de eigen
aardige stem van de knaap 
Na het countrynummer «I lo
ve you because» dat hij op 
een jongensachtige manier 
en opstandig interpreteert 
wordt het dan het swingen
de «That's allright mamma» 
van Arthur Crudupp, een 
scherp smekende rythm & 
blues. Hij treedt op met 
Hank Snow in de Grand Ole 
Opry van Nashville, en het 
loopt als een trein. Hij neemt 
op aan de zijde van Jerry 
Lee Lewis, Carl Perkins en 
Johnny Cash, de opkomen
de groten. Maar het is 
slechts onder de spots dat 
hij zichzelf is, swingend en 
heupwiegend uitbarsten in 
rockklanken, en sensueel de 
microfoon strelend bij de tra
ge nummers. Zijn scherpe 
kreten zwepen het publiek 
op, en in zwart lederen pak 
is hij diegene waarnaar zij uit
zagen. 

Vanaf eind '56 heeft hij een 
eigen show en de politie 
moet een omheining van drie 
meter hoog oprichten tegen 
een massa van 26.000 man 
die hem probeert te benade
ren. Met «hound dog» en 
«heartbreak hotel» bereikt 
hij in '57 nieuwe hoogte
punten, en koopt zijn prachti
ge woning Graceland in 
Memphis, (waar hij ook is 
overleden). Zijn troetelna
men « de Hillbilly cat» of nog 
«koning van de Western 
Bop» zijn door de mensen 
van R.C.A. gauw vervangen 
door Elvis de Pelvis (de heup-

wieger) dank zij zijn ritmi
sche en agressieve show. 
Zijn manager, «colonel» 
Tom Parker, van Hollandse 
oorsprong, neemt volledig 
de zakelijke kant in handen 
en weet achter de schermen 
voor zijn beschermeling het 
allerbeste te bekomen. Elvis 
wil nu zijn idool Dean Martin 
benaderen en legt zich toe 
op trage sensuele love-
songs, die hij met zijn zwart-
getint timbre makkelijk aan
kan. Zoals de grote sterren 
laat hij een zwembad aanleg
gen, een ommuurde tuin en 
lijfwachten zorgen voor zijn 
veiligheid. In zijn tweede film 
« Loving you», de eerste in 
kleur, in de reeks van 33 die 
hij draaide zegt hij door de 
mond van Deke Rivers: «Is 
het zo dat jullie me verko
pen. Een aap in een kooi Is 
het dat wat jullie wil len?»... 

Eenzaam 
Behalve de opnamen en nog 
enkele schaarse optredens 
heeft hij deze gouden kooi 
niet veel meer verlaten, en 
de massa moest het hebben 
van de glamour in de film en 
de vele opeenvolgende hit
singels. In totaal verkocht hij 
zowat 250 miljoen schrijven. 
In 1960 kwam hij nog maar 
eens in de Europese hitpara
des met het prachtige «Cry
ing in the chapel». Europa 
bleef op hem nog vijftien 
jaar wachten ondanks de 
beat-, hardrock en flower-po
wer rages, maar het oude 
kontinent leek voor Parker 
wellicht het appeltje voor de 
dorst Op 31 juli 1969 kwam 
dan uiteindelijk het optreden 
in het International Hotel van 
Las Vegas voor een publiek 

van middelmatige leeftijd, die 
de zware inkom kunnen be
talen Er blijft van het rebel-
leske niks over dan nostal
gie, en de mooie zwarte dui
vel op de planken weet de 
gevoelens nog eens op te 
zwepen. Gedurende vier 
jaar treedt hij er met tussen
pozen op, en doet ook een
der voorafgaande aankondi
ging tussendoor kleinere ste
den aan. Het uitgaansleven-
tje van Vegas met vele r e 
cepties, maaltijden en fuiven i 
maakten van hem een gezet 
man ondanks de vruchtelo
ze pogingen. De scheiding in 
'73 van zijn vrouw Priscillia 
Ann Beaulieu en dochtertje 
Lisa Marie hebben hem nog 
eenzamer gemaakt in zijn 
marmeren kasteel. Zoals we 
hem vorig jaar in Roanoke, 
Va. zagen was het soms pijn
lijk hem te zien strompelen 
onder zijn eigen gewicht bij 
een van zijn heuppogingen, 
en het bleef veelal bij mooie 
smartlappen en hopen be
zwete zakdoekjes uitdelen. 
De plannen voor de masto
dont-concertzaal van Blight-
ly bij Londen waar Elvis zou 
optreden eind '79 zullen nu 
ook in het water liggen. Het 
mooiste kompliment kreeg 
hij te horen uit de mond van 
Buddy Holly, die even voor 
het vliegtuigongeluk in '59 
zei dat «zonder Elvis nie
mand van ons (rockzangers) 
het zou gemaakt hebben». 
En na Holly en Ritchie Va
lens plus Big Bopper volg
den Jimmy Hendrix, Janis 
Joplin, Jim Morrison, Gene 
Vincent, Eddie Cochran, 
Brian Jones, en vorige 
maand Koen De Bruyne. 

Sergius. 

En het was zomer. 
Voor Rob de Nijs is het na jaren
lang zwoegen en ploeteren door 
allerlei toestanden zoals zelfs cir
cus en pKDgingen tot toneel einde
lijk zomer geworden en bereikte 
hij met deze zomerhit een nieuw 
hoogtepunt uit zijn loopbaan. Tus
sen deze romantische zeemzoete 
klanken door is deze zomer ook 
de keiharde realiteit aan het 
woord gekomen. 

KOEN DE BRUYNE OVERLE
DEN. Algemene verslagenheid in 
de Vlaamse kleinkunst en rockwe-
reld waar hij een onvervangbare 
waarde betekende. In de koelis
sen van de Brusselse Mallemunt 
heerste algemene verslagenheid, 
en zelfs de uitstekende prestaties 
van Cousin Joe, van Bromberg 
die even de hulp kreeg van nu in 
Gent wonende Rory Gallagher 
en van «American Pie-Vincent» 
Don McLean konden er niet veel 
aan verhelpen. Het publiek bene
den op het plein was amper op 
de hoogte en luisterde onder de 
neergutsende regen, die de geest
drift van de openingsavond met 
Raymond, Verminnen, Jan de Wil
de en broer Kris De Bruyne niet 
kon weervinden. Gelukkig heb
ben we van Koen nog zijn eerste 
elpee («Here comes the crazy 
man»). Hopelijk wordt ook zijn 
radio-opdracht «Games» op 
plaat geperst en ontdekt het gro
te publiek, zij het postuum, zoals 
reeds vele groten, hoe groot ook 
zijn talent was. 

MALLEMUNT ofte Brussele-
ment deed intussen maar rustig 

verder en kende enkele hooge-
punten waarvan zangeres Bonnie 
Raitt de meest opmerkelijke is 
gebleven. Begeleid door, een 
kruim van muzikanten pleegde ze 
prachtliedjes als «Sweet forgive
ness», tevens titelsong van haar 
laatste en meteen zesde prachtel-
pee. (WEA-56323). Onze Bop 
Friends konden zangeres Stella 
Marrs niet op de gewenste hoog
te brengen. Ondanks de fijne uit
voering van enkele classicals en 
evergreens reikt ze niet boven de 
middelmaat van de jazzkroeg 
door een gemis aan persoonlijke 
aanpak en presence. Sorry. Van 
eigen bodem na Wannes van de 
Velde een heleboel nieuwkomers 
voor volgend seizoen, met als 
belangrijkste namen het prettige 
Sierkus Radijs die animatie 
bracht tussendoor, de uitsteken
de «new wave» groep Sail Joia 
die naast een prachtprestatie op 
de Mallemunt-planken een fijne el
pee op de markt gooit en waar
van de leider en voornaamste 
komponist en gitarist niemand 
minder is dan Fernando Lameirin-
has, vroeger het tweede lid van 
het bekende duo «Jess and Ja
mes» die met «We gotta move» 
zowat tien jaar terug een wereld
hitje scoorden. Op de elpee (Bi-
ram 64-50921) enkele juweeltjes 
zoals « Amsterdao, tem coracao » 
en van Jo-Alice Bantade num
mers «ril see you there» en 
« Searchin » dat stijlvol afsluit. Ver
der de Mechelse groep van Karel 
(ex-Kadullen) en zijn Bizjoe met 
Vlaamse pop en de country-rock-
groep Transit die in oktober e.k 
de eerste elpee « First ride» <jit-

brengt en live een goed voor-
smaakje bracht Vorige week dan 
nog het interessante programma 
«open en broos» met Bert de 
Coninck, rocker Luk van Kessel, 
countryzanger en Zomerhit 77-fi-
nalist Erik van Neygen en kabare-
tier Daan Broos, de frêle Delia 
Bosiers en onze denderende stam
pers Schralen Tjip en de Mussen-
schrik. 

Volgende donderdag 25 augus
tus (vandaag) op de middag Kaz 
Lux en Bien Servi, Hnita Kwartet 
en 's avonds om 19 u. het BRT-
jazz-orkest met als solisten Viona 
Westra (ex-lrish Coffee), Annie 
Ross, Nathan Davis, Mike Can-
en de Britse orgelist Georgia 
Fame! (we branden en kaarsje 
als ie komt). 

FOTO: STUDIO DANN^ 
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Alsmaar lauweren 
Drukke sportweek deze week. 
Zowat overal begon weer de voetbal
kompetitie. Bij ons al alvast een 
penaltygeval (met Anderlecht natuur
lijk) en in Engeland al dadelijk mas
sale slachtingen onder de suppor
ters. Ook dat is only a game. 
Op de zwemkampioenschappen in 
Zweden viel een vierde en een acht
ste plaats te noteren voor Carine 
Verbauwen, en verder niets voor 
ons. Bij de heren waren West-Duits
land en de Sovjetunie de sterksten, 
bij de dames vanzelfspreken veruit 
de DDR. 
In de finales van de Europese atle-
tiekbeker in Helsinki deden wij niet 
mee. Zowel bij de dames als de 
heren was de DDR eerste, In het eer
ste geval gevolgd door de Sovjet
unie, in het tweede door West-Duits
land. 
Nog op atletiekgebied mocht men 

GOED BEGIN 

In Engeland is de voetbalkompetitie 
ook begonnen, en meteen de «ham-
bras ' van de supporters. Van de eer
ste dag af waren er al onoverzichtelij
ke vechtpartijen tussen vijandelijke 
supportersgroepen, en vechtpartijen 
met de politie, en stom vandalisme, en 
massa's arrestaties. Bij ons kan het er 
nog steeds niet in waarom arme dut-
sen zich geëngageerd voelen in het 
bedrijf van een stel over het hoofd 
getilde huurlingen die tegen een bal 
stampen tot profijt van een of andere 
kapitalistische onderneming en met 
de centen van genoemde arme dut-
sen, maar dat zei wel zijn omdat wij 
een beetje te ouderwets zijn. De 
kwestie is echter: is men zinnens die 
supporters maar toe te laten elkaar 
verder de kop in te slaan ? Liever dan 
dat ze zich tegen het establishment 
zouden keren, dat verantwoordelijk is 
voor de complexen en frustraties die 
ze in een golf van dwaas geweld wil
len kwijtraken ? 

TYPISCH 

De Franse wegkampioen Marcel Ti-
nazzi mag dus niet mee naar de 

op de Heizel niet minder dan veertig
duizend toeschouwers begroeten 
voor de Memorial Ivo van Damme. 
Hopelijk hebben daarmee weer enke
le mensen de weg naar het atletiek-
stadion leren kennen. 
Ook nog te vermelden voor wat atle
tiek betreft: de universiaden in So
fia, de Europese kampioenschappen 
voor juniors in Rusland, en de Belgi
sche kampioenschappen voor B-atle
ten op de Heizel. 
Prima ruiterwedstrijden in Hoog-
boom, met uitststkenede verrich
tingen van onze eigen ruiters. 
En tenslotte voor de gemotorizeerde 
sporten de 24 uren van Luik, gewon
nen door een Fans duo, en dit per 
moto, terwijl de grote prijs van Oos
tenrijk, voor auto's deze keer, naar 
Alan Jones ging, hoewel Niki Lauda 
aan de leiding blijft in het wereld
kampioenschap. 

wereldkampioenschappen in Vene
zuela. Een hoogst ongebruikelijke 
werkwijze, want waarvoor moet men 
anders nationale kampioenschappen 
houden ? De reden schijnt te zijn dat 
de selektieheer vreest dat de heer 
Tinazzi in dienst zou rijden van Fred
dy Maertens, en niet in dienst van de 
nationale Franse ploeg. Men heeft, 
met zonder enige moeite ovengens, 
want niemand kende de jongen, name
lijk ontdekt dat hij werkzaam is bij 
dezelfde firma. Ver van ons te denken 
dat het nooit gebeurt dat renners in 
wereldkampioenschappen de nationa
le belangen — zoals men dat dan 
noemt — aan hun zolen lappen, en 
enkel aan de commerciële belangen 
denken. In die zin is de Franse beslis
sing wel typisch voor de mentaliteit in 
de velorijderij. Maar waarom men dat 
nu alleen van Tinazzi zou moeten ver
wachten, dat IS alweer een raadsel. 

NIET OVERDRIJVEN 

In 1978 worden, zoals men weet, in 
Argentinië de wereldkampioenschap
pen voetbal betwist, en Nederland 
heeft, net als Belgié trouwens, nog 
altijd kans er naartoe te gaan. Dat zal 
allemaal afhangen van de uitslagen 

die de heren sjotters bij elkaar zullen 
kunnen of willen trappen. Dat goed 
beseffende hebben de Hollandse 
voetballers laten weten dat er boter 
bij de VIS moet zijn. En hun eisen bij 
vorige gelegenheden kennende, zul
len wij maar aannemen dat zij ook 
deze keer wannzinnig veel geld eisen. 
Beslist, voetbal is een schone zaak, 
en het schenkt het mensdom veel ver-
.maak, maar in deze tijd van krisis en 
snel groeiende armoede zouden, zo
wel de sjotters als de maatschappij 
toch eens moeten gaan nadenken, en 
zich afvragen of het nog billijk is enor
me massa's geld te verkwisten — dat 
is het immers, vermits het aan sport 
bestede geld nergens een spoor 
achterlaat — aan een ten slotte onbe
nullig gedoe als het trappen tegen 
een zak vol niks. 

WEINIG KIES 

De Amerikaanse tennisspeelster Re-
née Riehards is vader van een zoon. 
Dit door een gril van de natuur, wat 
terzij gestaan door een handige chi
rurg. Renée Riehards was vroeger 
namelijk een man. Bij de dames be
haalde zij mooie tennissuksessen, 
maar na een poos werd zij uitge
sloten, omdat men vond dat zij niet 
voor 100 procent vrouw was. Zij 
heeft nu door de rechtbank laten vast
stellen dat zij inderdaad volkomen 
vrouw is, en laten bepalen dat haar uit
sluiten voor dameskompetities in 
strijd is met de rechten van de mens 
en met dit en met dat. Kortom, zij 
heeft het gedaan gekregen dat zij bij 
de dames opnieuw kan meespelen. 
Een weinig kies onderwerp voor deze 
pagina, zullen sommige lezers terecht 
zeggen. Maar was het vanwege ma
dam Richards ook niet wat kieser 
geweest haar «geval» stil te houden, 
in plaats van er absoluut via de tennis
sport geld te willen uitkloppen ? 

TEVEEL 

Als basketbalkampioen van België 
mocht Standard dit jaar meedoen aan 
de Europese beker voor landskam
pioenen. De Luikse klub zal echter for
fait geven. Om de eenvoudige reden 
dat er stom materieel niet de tijd over
blijft om die wedstrijden te spelen. 
Reden: het overladen Belgisch kam
pioenschap en 't voor de deur staan
de Europese kampioenschap voor 
landsploegen. Wij denken dat Stan
dard het passende, zij het spijtige 
besluit getrokken heeft. In het basket
bal, net als in alle andere sporttakken, 
worden de programma's werkelijk 
overladen. En de uiteindelijke bedoe
ling van dat alles is natuurlijk de brave 
supporter zoveel mogelijk centen uit 
de zak te kloppen, en ze over te heve
len naar andere zakken. Men zal zich 
toch eens moeten gaan afvragen of 
men niet bezig is de kip met gouden 
eieren de nek om te wringen. 

BEGIN 

In Zuid-Afrika bestaat zoiets als de 
politiek van gescheiden ontwikkeling, 
en tot dusver bestond die ook in de 
sport. Blank en zwart renden afzon
derlijk over het sportveld. Deze discri
minatie had tot gevolg dat Zuid-Afrika 
uitgesloten werd voor o.m. de Olympi
sche Spelen door de landen waar 
uiteraard geen groepen benadeeld 
werden, zoals in de USA en de 
USSR. Wil men daar in Zuid-Afrika 
wat gaan aan doen ? Men krijgt wel 
die indruk als men verneemt dat alle 
atleten, van welke kleur ook, voortaan 
zullen verenigd worden in één federa
tie. Begin vap de grote integratie? 
Een vraagje toch: als blank en zwart 
nu samen over hetzelfde veld zullen 
draven, gaat dat dan werkelijk iets bij
dragen tot de integratie van de zwar
ten in de serieuze dingen ? 

WEERAL DDR 

In Jönköping (Zweden) werden op 
kosten van een vriendelijke firma de 
Europese zwemkampioenschappen 
betwist. Wij waren er ook bij, maar 
behalve Carine Verbauwen raakte er 
niemand in een finale. Carine speelde 
het twee keer klaar, en dat mag een 
sukses worden genoemd. Zo dikwijls 
is het in het verleden niet gebeurd. 
Wat nu de uitslagen betreft: bij de 
dames ging zowat alles naar de DDR, 

uitgezonderd twee titels die naar een 
dertienjarig Russisch meisje gingen. 
Bij de heren waren het de Westduit
sers en de Russen die het grootste 
aantal medailles wegkaapten. Telt 
men het aantal medailles van dames 
en heren samen, dan is het weer de 
DDR — dank zij de dames — die met 
het grootste part ging lopen. DDR 
waar men een heel aantal « vedetten » 
moest vervangen, maar daar blijkbaar 
niet veel moeite mee had. Men staat 
er blijkbaar te trappelen op de weg 
naar de top. 

NORMAAL 

De Belgische atletiekbond heeft de 
Brusselse hoogspringer Guy Moreau 
voor drie maand geschorst. De re
den : beledigingen aan het adres van 
een scheidsrechter. Het gebeurde tij
dens de Belgische kampioenschap
pen. Moreau deed een poging om hst 
Belgische rekord te verbeteren. Hij 
faalde echter drie keer. Toen wou hij 
nog een vierde beurt, en die kreeg hij 
niet. Wat maar heel normaal is. En 
toen moet het dus gebeurd zijn. Wel, 
veel is daar niet over te vertellen. Als 
Moreau inderdaad onheuse dingen 
vertelde, dan moet hij gestraft wor
den zoals iedereen. Hij is een goed 
atleet niemand betwist dat Maar hij 
moet beseffen dat dit hem de verplich
ting oplegt zich goed te gedragen. 

Kwestie van dat fameus lichtend voor
beeld voor de jeugd en zo. 

WAT NU ? 

In die tijd — het moet nog vóór het 
Vatikaans concilie zijn geweest — 
hebben een aantal voorbeeldige kato-
lieken zich eens afgesloofd om uit te 
maken welke gazet hun schapen 
mochten lezen, en welke met En wie 
het dorpje Cugnon kan vinden, kan 
daar op de kerkpoort nog de lijst vin
den van de aanbevolen en de «te mij
den» bladen. Onder de aanbevolen 
bladen: Les Sports. Bij de «slechte 
gazetten » : La Dermére Heure. Zopas 
echter zijn die twee gefusioneerd. Les 
Sports is doodgewoon de sportru-
bnek van La Dernière Heure gewor
den. De vraag is nu: is dat een bank 
vooruit voor La Dermére Heure, of 
een bank achteruit voor Les Sports ? 

Of IS de kwestie van de slechte gazet
ten, waarover destijds zoveel tamtam 
werd gemaakt opgedoekt? Als zo
veel. 

DDR-SUKSES 

In Helsinki werden de finales betwist 
van de Europese atletiekbeker. Wij, 
Belgen — of laten wij ineens zeggen 
Vlamingen, want de aanbreng van de 
Walen in onze nationale atletiekploeg 
is verwaarloosbaar klem geworden 
— deden niet mee, om de simpele 
reden dat wij noch bij de heren, noch 
bij de dames door de schiftingen 
waren geraakt Overwinnaars bij de 
heren werden de Oostduitsers met 
123 punten (en 7 overwinningen in 20 
proeven). Net als bij de dames: 114 
punten en elf overwinningen op 16 
proeven. Onbetwistbaar meester
schap dus. Slecht deden het de Rus
sen, die bij de heren derde eindigden 
en bij de dames tweede. Goed daar
entegen de Westduitsers, die tweede 
eindigden bij de heren. Zij zullen nu 
samen met hun Oostduitse «vrien
den» meedingen naar de wereldbe
ker. Bij de dames zijn dat de Oostduit
sers en de Russinnen. 

FONS ERBIJ 

Aan de wereldbeker atletiek mag bij 
de heren naast Oost- en West-Duits
land nog een derde Europese ploeg 
meedingen. Men zou ze zo een beetje 
«rest van Europa» kunnen noemen, 
want ze wordt samengesteld uit de 
overige Europese landen. Van Belgi
sche zijde is de aanbreng maar pover, 
want er mag welgeteld één atleet 
meedoen, namelijk Fons Brijdenbach. 
En dan nog niet eens in een indivi
dueel nummer, maar enkel als lid van 
de ploeg die de 4 x 400 m betwist 
Veel IS het niet dus, maar voor Fons 
toch een hele eer, en voor de bond 
allicht een groot plezier, want men zal 
de Fons toch een stuk of wat dele-
gees moeten meegeven om hem te 
helpen bij zijn belangrijke taak. 

infoKOSMOS 
Tot slot een woordje over Info
KOSMOS. 
Het is één van de werkgroepen 
van de Vereniging voor Ster
renkunde, meer bepaald gelast 
— voor zover er In de VVS 
«lasten» bestaan — met de 
benadering van niet-leden. Iet
wat plechtstatiger zou men 
kunnen spreken over «public-
relations ». Dit omvat zowel in
formatie (lessen, voordrachten, 
publikatle...) als dienstbetoon 
(Inlichtingen, dokumentatie, 
dia's, foto's, daadwerkelijke 
hulp...). In één woord: bij info
KOSMOS kan men zowat voor 
alles terecht, en waar mogelijk 
wordt het gevraagde — zonder 
enig winstbejag — bezorgd. 
infoKOSMOS wil zo een beet
je geknipt zijn naar de maat 
van deze tijd. Tussen de mede
werkers bestaat bij voorbeeld 
geen enkele vorm van hiërar
chie. Binnen de vereniging is 
nauwelijks iets te bespeuren 
dat als «struktuur» zou kun
nen bestempeld worden. Het 
aspekt «vrijetijdsbesteding» 
primeert, en deze wil intellek-
tueel zinvol én aktief zijn. Geld 
komt er niet bij te pas, noch 
om te ontvangen, noch om te 
betalen. « Papieren » leden be
staan niet: men doet mee, en 
dan is men aktief, of men doet 
het niet. Zelfs ere-leden kent 
de vereniging niet Aktief is 
men op velerlei gebied. 
Door middel van korte voor
drachten gevolgd door lange 
diskussies proberen de mede
werkers zelf op de hoogte te 
blijven van wat er in en rond 
de astronomie zoal reilt en 
zeilt Dit natuurlijk met het oog 
op de voordrachten, uiteraard 
van meer popularizerende 
aard, die ze zelf geven. 
Er wordt vanzelfsprekend ook 
gedaan aan waarnemingen, 
ook fol.ografisch. infoKOS-
.MOS beschikt daarvoor over 
een reeks kijkers, waaronder 
een 32 cm Newton, maar he
laas nog niet over een koepel. 
Voor een snoepcent gaat info
KOSMOS overal waar men 
daarvoor belangstelling heeft 
astronomische avonden ver
zorgen, met diareeksen, voor
drachten. Mini-planetariumver
toningen, films, lessen, en waar
nemingen met meegebrachte 
kleine kijkers. Simpeler ge
zegd: infoKOSMOS komt met 
een volkssterrenwacht aan 
huis. 

Daarnaast wordt meegewerkt 
aan tentoonstellingen allerhan
de, en wordt er af en toe een 
georganizeerd in eigen kring. 
Dan zijn er de lessenreeksen, 
regelmatig gegeven op ver
schillende plaatsen in het land, 
die zich echter beperken tot de 
zuivere initiatie. Wie verder wil, 
moet ofwel de studievergade
ringen van infoKOSMOS vol
gen, doorgaans iedere vrijdag
avond, ofwel elders een ' kur-
sus voor gevorderden - volgen 
(bij voorbeeld bij Urania). 
infoKOSMOS publiceert ook 
wel eens iets. Zo o.m. het blad 
Kosmovizie, dat zich werkelijk 
tot de amateur richt en wel 
hoofdzakelijk met een boel 
overwegend praktische zaken. 

infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 

M A A N D A G : Omdat hij niet mee mag naar de wereldkam
pioenschappen geeft Tinazzi zijn < nationale trui» weer aan 
de selektieheer. Wat moet die daarmee doen ? • DINS
DAG : Wij vernemen dat de helft van de hengst Minstrel 
verkocht wordt voor zowat 150 miljoen frank. De andere 
helft wordt niet verkocht Zo duur is het vlees bij ons toch 
nog niet • WOENSDAG : Joepie ! Weer voetbal! Wij kun
nen er weer eens tussenuit knijpen zonder al te zotte din
gen te moeten verzinnen. • DONDERDAG : De Beize koe-
reurs vertrekken naar Venezuela. Wij hebben nergens kun
nen vernemen of er ook « offisjellen » meegaan. • VRIJ
DAG : Er zou in Venezuela ook ergens door een stuk oer
woud moeten gefietst worden. Lezen we tenminste. Oppas
sen voor krokodillen en tijgers en zo, jongens I • ZATER
DAG : Beckenbauer moest 1500 traptreden te voet af, en 
stelde beneden vast dat hij zijn autosleutels vergeten had. 
Wat dus 4500 treden maakte. Als we zo rijk waren als hij, 
hadden wij de tram genomen. • Z O N D A G : Om onze vis
sers wat koerazie te geven : in Frankrijk werd een vis gevan
gen van 341 kilo. Door één man met één hengel, jawel. 
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25 AUGUSTUS 

BRT 1 

1855 
1910 

1935 
1940 
1945 
2015 
2040 
2110 
2150 

2240 

Beertje Colargol 
Zeven kleine Australiërs -
feuilleton voor de jeugd 
Kijk uit 
Mededelingen 
Nieuws en sportbenchten 
The Muppet Show 
Panorama 
Premiere 
Internationale opera- en bel
canto-ontmoeting in Oosten
de 
Nieuws 

BRT 2 

1855 Beertje Colargol 
1910 Zeven kleine Australiërs -

jeugdfeuilleton 
1935 Kijk uit 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws en sportbenchtep 
2015 De wereld in oorlog (The 

world at war) 
21 05 De dame met het hondje 

TV-spel 
2210 Zomeragenda 

NED. 2 

1500 

1600 
1800 

1845 
1855 
1904 
1930 

2050 

2120 

2135 
2150 

2305 

De Waltons - Amenkaans 
gezinsfeuilleton Tweede af-
levenng Het huis 
Schooltelevisie 
Roeien - Weretókam-
pioenschappen, gehouden 
te Amsterdam 
Fabeltjeskrant 
Nieuws 
De kinderkrant 
Het kleine huis - Amen
kaans gezinsfeuilleton 
Megiddo - een ven/voeste 
stad - dokumentaire 
Tenslotte 
Uitgesproken door Ds W 
Glashouwer afgesloten 
met een lied 
Nieuws 
Jeanne d'Arc 
Franse histonsche evokatie 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Cijfers en letters 

Rekenen en scrabbelen 
door wedstnjdkandidaten 

1925 De wondere wereld onder 
water - natuursene 
Scheepswrakken 

2000 Nieuws 
2025 Comedy hour 
21 15 All you need 
2205 Brandpunt 
22L30 Den Haag vandaag 
2245 Nieuws 

26 AUGUSTUS 

BRT 

1855 De avonturen van de muis 
op Mars 

1900 Gestrand 
Twaalfde aflevering Droog 
land 

1925 Zomeragenda 
1940 De weerman 
1945 Nieuws 
2015 Internationale opera- en 

belcanto-ontmoeting in Oos
tende 

21 00 De legende van Jesse Ja
mes 

2225 KTRC 
Katoliek-godsdienstige uit
zending Gerechtigheid en 
liefde 

22 55 Nieuws 

NED. 1 

1800 Roeien 
1845 De fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1905 Land zonder drempels 

21 35 Nieuws 
21 50 Land zonder drempels 

Vervolg 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1904 
2000 
2025 

2055 
2135 

2225 
2255 
2300 

De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Hunters goud 
Nieuws 
Wordt u al geholpen ' - Een 
plezierige reeks van de Bnt-
se televisie 
Aktua TV 
Charlie's Angels 
Amenkaanse politiereeks 
Tros Sport 
Nieuws 
Roeien 
Wereldkampioenschappen 

te Amsterdam de halve fi
nales voor heren 

27 AUGUSTUS 

BRT 

1530 Belgische kampioenschap
pen rwemmen te Oostende 

1845 De avonturen van de muis 
op Mars 

18 50 Speciaal voor de jeugd 
19 35 Lachertjes De grote zwem-

wedstrijd 
1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2015 Internationale opera- en 

Bekanto-ontmoetng in Oos
tende 

21 05 Terloops 
21 40 Bert D'Angelo 
2240 Nieuws 

NED 1 

1530 
1535 

1625 
1700 
1710 
1845 
1835 
1905 
1915 

1940 
2005 

2055 
2135 
2150 

2320 

Nieuws 
Jeugduitzending Robin 
Hood 
Weet je wel Kurdele 
Roland & Rattfink 
Katy 
De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Tom & Jerry 
De Flintstones Een baantje 
voor Barney 
De koning der beesten 
EUery Queen De bloem
krans van de judasboom 
Wiener Melange 
Nieuws 
HIS Majesty O'Keefe Een 
Amenkaanse avonturenfilm 
uit 1954 met in de hoofdrol 
Burt Lancaster 
Nieuws 

NED 2 

1730 

1845 
1855 
1904 

1930 
2000 
2025 
21 15 

2200 
2240 
2305 
2315 

WK Roeien en WK wiel
rennen Venezuela Beelden 
van de wereldkampioen
schappen roeien, de finales 
lichte heren en de finales 
dames 
De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Black Beauty Een myste-
neuze brandstichter 
Zo vader, zo zoon 
Nieuws 
De familie Bellamy 
Udo Jurgens show Show-
programma van de BRT 
Hier en nu-aktualiteiten 
Hier en nu — Studio sport 
Muzikale Dagsluiting 
Nieuws 

28 AUGUSTUS 

BRT 

1000 Eucharistievienng uit het 
Don Bosco-instituut te Halle 

1530 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

1600 De gebroeders Plem-Plem 
1615 Kettingreaktie Uitzending 

in het kader van de BRT-
fietspadenaktie 

1635 
1805 

1845 

1850 

1915 
1935 
1940 
1945 
2000 
2030 
2210 

2300 

Ik hou alleen van jou 
Belgische kampioenschap
pen m Oostende 
De avonturen van de muis 
op Mars 
Rondomons Magazine 
voor de jongeren 
Laurel en Hardy 
Tom en Jerry 
Mededelingen 
Nieuws 
Sportweekeind 1 
BIJ de beesten af 
Internationale opera- en 
Belcanto-ontmoeting in Oos
tende 
Nieuws 

NED. 1 

1400 
1430 

1600 
1602 
1627 
1855 
1900 
1905 

1955 

2025 

2125 

2220 

Teleac 
Sport extra Formule 1 te 
Zandvoort WK Roeien te 
Amsterdam 
Nieuws 
Ti-Ta Tovenaar 
Vervolgsport extra 
Fabeltjeskrant 
Nieuws 
Bsa de leeuwin De plunde-
raare 
Derrick Duits politiefeuille-
ton Dertiende en laatste af-
levenng 
Tussen zomer en winter is 
het oogsttijd in Hollands 
groentetuin 
Uit het museum van de 
scheppende mens Het land 
van de bronzen kunst 
Nieuws 

NED 2 

1855 Floris 
1925 Studio Sport Sportnieuws 

uit binnen- en buitenland 
2040 De tijgerbngade Het ver

doemde dorp 
21 35 Nieuws 
21 40 Een stap in de wildernis 
2230 Nieuws 

29 AUGUSTUS 

BRT 

1855 

1900 

1915 
1939 
1945 
2015 

2105 

2155 
2215 

De avonturen van de muis 
op Mars Tekenfilmreeks 
voor de kleuters 
Klem, klem kleutertje Kleu-
terprogramma geprezen-
teerd door Terry Van Ginde-
ren 
Sporttribune 
De weerman 
Nieuws 
Helen Reddy show Show-
programma met de Australi
sche artieste Deze opna
me werd gemaakt tijdens 
haar eerste optreden in Las 
Vegas 
Grote lui kleine lieden Feuil
leton van de Britse commer
ciële televisie dat speelt in 
het begin van deze eeuw 
en dat de levenswijze van 
de rijke, vooraanstaande fa
milie Bellamy en haar huis
personeel vertelt 
Jazz from Newport 
Nieuws 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie Kleine Ma
rimba 

11 30 Grote Marimba 
18 45 De fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 
1905 De avonturen van Konny 

en zijn vnenden Eind goed, 
al goed " ' 

1930 De stuntelaars van Chica
go Lachen om gangsters 
uit de jaren 20 

1955 Alias Smith & Jones Ame
nkaanse westernreeks 

20 45 De nieuwe orde Het Indone
sië van president Soeharto 

21 35 Nieuws 
21 50 De nieuwe orde (2) 
2235 Uitzending van Symbiose 
2240 Nieuws 

NED. 2 

1845 Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 

1904 Addams family Bizarre be
levenissen van een biezon-
der gezin 

19 30 Dat ik d't nog mag meema
ken Seniorenshow 

2000 Nieuws 
2025 Nederlands elftal Koos Pos-

tema praat met 11 onbeken
de Nederlanders over het 
nieuws van deze dagen 

2055 Klaverweide Nederlands 
feuilleton 

21 45 Jack Pamell en de big band 
show 

2210 Achter het nieuws 
2245 Nieuws 

30 AUGUSTUS 

BRT 1 

1855 De avonturen van de muis 
op Mars 

1900 Muzieksien special Jazz in 
de schuur Met optreden 
van Michal Urbaniak Fusion 
met Ursula Dudziak 

1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2015 Laurel en Hardy 
2035 De Middellandse Zee Een 

enkele God Negende afle
vering 

2125 Straatje om TV-spel van 
Leo Derksen onder regie 
van Jan Keja 

2205 Nieuws 
2215 Einde van de uitzending 

BRT 2 

1855 De avonturen van de muis 
op Mars 

1900 Muzieksien special Jazz in 
de schuur 

1940 Mededelingen 
1945 Nieuws 
2015 Iran Reportage van de 

BBC onder regie van Allen 
Hart 

21 05 Adam en Bess Amenkaan
se avonturenfilm van Philip 
Leacock Cl 969) naar auten-
tieke feiten, die Leacock 
sterk geromanceerd heeft 

NED. 1 

1000 
1130 
1400 

1845 
1855 
1904 

2045 

2135 
2150 

2310 

Schooltelevisie Zie zo 
Kleine Manmba 
Schooltelevisie Europa van
uit de lucht 
Fabeltjeskrant 
Nieuws 
Guess who's coming to din
ner Een Amenkaanse ko
medie uit het jaar 1967 
Carte blanche Dokumen-
tair programma 
Nieuws 
Royal variety performance 
1975 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Fabeltjeskrant 
1855 Nieuws 

1905 Avro's Toppop prezenteert 
de nationale hitparade De 
laatste wijzigingen op het 
hitparadefront nu reeds m 
Toppop 

2000 Nieuws 
2025 Gemini Man Amenkaans 

science-fictionfeuilleton 
21 15 The blue knight Amen

kaans politiefeuilleton 
22 05 Televizier magazine 
2245 Den Haag vandaag Parle

mentair magazine 
2300 Nieuws 

31 AUGUSTUS 

BRT 

1730 

1845 

1850 
1940 
1945 
2015 
2040 

2205 

Tip-Top Jeugdprogramma 
van Bob Davidse met van
daag onder meer Kieke
boe in het circus 
De avonturen van de muis 
op Mars 
Space 1999 
De weerman 
Nieuws 
Rhoda 
Smog Gedramatizeerde do
kumentaire over de gevol
gen van milieuverontreini
ging in een grote stad 
Nieuws 

NED. 2 

1000 
1030 

1100 
1530 
1555 
1815 
1845 
1855 
1904 
1950 

2040 
2135 
2150 
2205 
2245 

Schooltelevisie Zie zo 
Wiskunde voor de brugklas 
2 
Grote Manmba 
The Flintstones 
De kampioen melkboer 
Teleac Duits 
Fabeltjeskrant 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Scenes uit een huwelijk 
Zweedse sene van Ingmar 
Bergmann 
Beethoven cyclus I 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Studio sport 
Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1904 

1929 

2000 
2025 

2030 
2055 
2125 

De fabeltjeskrant 
Nieuws 
Heeft de regen een vader ' 
Eerste van vier program
ma's over kinderen in Co
lumbia en Peru Hermilia, 
een herderinnetje 
Kenmerk Wekelijkse infor
matierubriek over kerk en 
samenleving 
Nieuws 
Socutera Fonds voor de 
Kankerbestnjdmg 
Loosdrechtse plassen 
Moody chorale 2 
The widest beach in the 
world 

2220 Tenslotte 
2230 Nieuws 

I BRT, woensdag 20 u 40 
Onze propere steden 
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voorlichting komt het aan! 
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A77es ifar? altijd een beetje minder degelijk, minder stevig, minder 
sterk of duurzaam en dus een beetje goedkoper gemaakt worden. 
Omdat het altijd mogelijk is alles een beetje slechter te maken is 
het ook altijd mogelijk de prijs te drukken. 
Uiteindelijk is het echter de arme — of domme — klant die dat 
moet bezuren. 
Een ernstige architekt of aannemer streef t er doorgaans niet naar 
om « koste-wat-het-wil!» met de allergoedkoopste prijs uit te 
pakken. 
Als het er op aan komt moet een ernstig bouwbedrijf, bij gelijke 
kwaliteit, met konkurrerende prijzen kunnen voorde dag komen. 
Hoe kom je nu echter als mogelijke klant aan de weet hoe het met 
de « gelijke kwaliteit» gesteld en gelegen is ? 
Om dat te weten moet men in de allereerste plaats de voorlichting 
testen. Verkopers brengen zelden de moed op hun klanten van 
meet af aan alles te vertellen zoals het is. « Er wordt nogal licht 
omgesprongen met de waarheid, de hele waarheid en niets dan de 
waarheid ». 
Vanzelfsprekend vragen vele klanten erom. bedrogen te worden, 
'n Verkoper ziet niet graag zijn klant verloren gaan en wil niet 
onderdoen voorde «konkurrentie », waar het allemaal zovéél 
beter en beterkoop kan. Er bestaan tientallen kneepjes om een 
klant in de luren te leggen, maar er bestaan ook middelen om de 
eerlijkheid van de verkoper te testen. 
Vraag hem bv hoe het met de inflatie staat.. h betrouwbaar 
verkoper zal er geen doekjes om doen ! Hij zal grif toegeven dat de 
inflatie de prijzen met ongeveer 1 t.h. per maand de hoogte in 
jaagt Laten duren maakt duurder! De verkoper die dat 
minimaliseert is er vooral op uit zijn klant te sussen, te paaien of te 
lijmen. 
Vraag aan de man — of de vrouw — van wie je het aan de weet 
moet komen hoeveel er voorzien is voor cv, voor vloeren, voor 
sanitaire toestellen of ingerichte keuken. Vergelijk daarna de 
voorziene prijzen met de prijzen van elders !Als men U te lage 
voorziene prijzen voorstelt dan moet U vlug opkrassen en elders 
gaan, want uit de voorziene prijzen, d.w.z. de sommen waarover 
men mogelijk zal kunnen beschikken, kan men afleiden hoeveel 
eerbied men voor U opbrengt en hoe ernstig men het met U meent 
In een bedrijf, waar men werkelijk buitengewone dingen poogt 
waar te maken voor een gewone prijs, daar zal men in elk geval op 
't vlak van de onberispelijke voorlichting beginnen. 
Daar vertelt men niet zomaar wat! Men toont! Men demonstreert! 
Men maakt er ten slotte een ernstige voorstudie van ! Alles begin 
immers bij de voorlichting. Als die niet deugt moet men zich geen 
begoochelingen maken! Op de voorlichting komt het aan! 
Dwing de man — of de vrouw — vóór U om de waarheid te 
vertellen, de hele waarheid en niets dan de waarheid. En vergeet 
vooral niet Uzelf aan dezelfde spelregels te houden. Zo groeit uit 
de periode van voorlichting een boeiende gemeenschappelijke 
prestatie. Een belevenis '.En mocht wie dan ook op dat vlak in 
gebreke blijven dan is U welkom IDan zal ik U zeer dankbaar 
ontvangen! 

WALTER KUNNEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS 

ONZE INFORMATIECENTRA: 

2000 ANTWERPEN, Meir 18 
1000 BRUSSEL, Koloniënstraat 50 
3600 GENK, Winterslagstraat 22 
9000 GENT, Onderbergen 43 
3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54 

1001 MOGELIJKHEDEN 

Tel.: (031) 31.78.20 
Tel.: (02) 219.43.22 
Tel.: (011)35.44.42 
Tel.: (091) 25.19.23 
Tel.: (016) 23.37.35 

•Tel.:(031) 76.73.27 

GEOPEND: alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 u. 

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 
fj 



kRITKCH D€K<EK€h 

HONDSCHOOTE. - «Minere, 't es hier 
stief veul veranderd, gelik vroeger. How, 
mien klienkinders spreken 'n andere toale. 't 
Es al de fout van die geleerde koppen, die 't 
veuie betere wille wete ». 
En boer Blanse... hij ploegt desondanks 
voort in het harmonieus golvend landschap. 
De gouden oogst ligt wat verder te blaken in 
de zon. De koeien kauwen hun zweetdrup
pels en staren met afwezige blik naar de pas
toor die zijn schaapjes en een borreltje 
zoekt. 

IN DE FRANSVLAAMSE WESTHOEK 

Tussen windmolens mk^ 
en het 
ruisende ranice riet 

Frans-Vlaanderen is een waar pa
radijs voor wie er op een dag tus
senuit wil om de vogeltjes te 
horen fluiten. Vooral in het « bloot-
land », dat aansluit bij onze « bach-
ten de kuppe», kan je nog de 
sfeer van Gezelles poëzie proe
ven 
En toch is er iets veranderd. 
Waar is het krinkelende winkelen
de waterding met zwarte kabbo-
teken ean... ? 
De watergangen, bij Sint-Omaars, 
die een geliefkoosde pleister
plaats zijn voor zwervende vo
gels, zijn immers aan de pollutie
kwaal van onze eeuw niet ont
snapt. Met de schuit kan je door 
het vervuilde water naar de tuin-
bouwgronden en de oude turfput-
ten varen. De industrie rukt op 
bezuiden de Leie. Je kan er niet 
naast kijken. Maar er zijn toch 
nog veel hoekjes gespaard geble
ven. Zeker in het gebied tussen 
de Leie, de Aa en de Noordzee: 
in het «Flandre flamingante», het 
land van de windmolens en van 
het ruisende ranke riet. 

V E R G A N E GLORIE 

In het rustige « petite ville flaman-
de », Hondschoote, waar nog een 
derde van de inwoners het West
vlaams dialekt spreekt, ontmoet
ten wij boer Blanse, een goelijk-la-
chende zeventiger. Hij wees ons 
de houten Noordmolen, die de 
oudste van Europa zou zijn. De 
kreupele molen werd gebouwd in 
1127. Ruim tien jaar geleden over
leed de laatste molenaar. 
Zijn dochter wil de historische 
molen met afstaan aan de Staat. 
De molenwieken trachten de pol
derwinden te trotseren, maar zij 
kreunen zeer schnjnend. Een 
stukje aloude Vlaamse kuituur 
staat hier te zieltogen. . Hond

schoote was eens een rumoerige 
textielstad Het was vooral in de 
16e eeuw een trots handelscen
trum, waar in 1566 de Beelden
storm van stapel liep. Vandaag 
gebeurt er haast niets meer in dit 
doodse landbouwdorp. Je hoort 
de wolken er voorbijschuiven, en 
je denkt meteen aan de teloor
gang van de waterhoek. 
De Sint-Vaastkerk en het goti
sche stadhuis staan er maar be
deesd bij als de stille getuigen 
van een vergane glorie. In de rui
me hal van het stadhuis schuilt 
een eiken balk met een fatale 
erfenis: « Als Spanien en Franck-
rijck met den pais versaemde, 
Weere dese baicken inghesteken 
soo het betaemde, Bij ordre van 
ons pastoor Ravivel int leven. En 
theel magistraat van Hondschote 
verhev.» 
Het IS een droef verhaal over de 
inlijving bij Frankrijk. 

In Frans-Vlaanderen werd heel 
wat geschiedenis geschreven. De 
middeleeuwen richtten er hoeki
ge beurzen, belforten en katedra-
len op... Je vindt er vandaag nog 
de rijkste musea van Frankrijk, 
waar de meesterwerken van de 
gotische kunst de toenst blij ver
rassen. 

Het pittoreske Atrecht (Arras), de 
hoofdstad van Artois, doet onze 
Brusselse grote markt een stevi
ge konkurrentie aan. In de 11e 
eeuw was Atrecht, met zijn 
wereldbefaamde tapijten, de 
grootste stad van Noord-Europa. 

Het groeide vóór Brugge uit tot 
een handels- en financieel cen
trum. Twee grote markten heb
ben de eeuwen getrotseerd, niet 
zonder dat spektakulaire rekon-
strukties nodig waren. Elke voor
gevel op de markt wordt gestut 
door een rij van zandstenen zui
len. De grote markt in Atrecht is 
het meest homogene en het zui

verste voorbeeld van Vlaamse a»"-
chitektuur in de 17e eeuw. 
Even eerbiedwaardige adelbrie-
ven heeft Dowaai (Douai), met 
zijn Belfort dat na de Guldenspo-
renslag werd opgericht. Op de 
hoogste kanteltoren prijkt een 
twee-meter-grote leeuw, die de 
Vlaamse banier stevig in zijn klau
wen houdt. 
Elk jaar, in de zomermaanden, 
trekken de fiere reuzen door de 
straten. 

VRIJ V A N Z O R G E N 

Minder zonnig is de omgeving 
van Dowaai. Deze oude universi
teitsstad ligt midden de mijn
streek. Tegen 1983 moet volgens 
de EG onherroepelijk de laatste 
mijnschacht dicht. 

De meest-fortuinrijke mijn
werkers wonen er voorlopig nog 
in verzorgde huisjes, die noch
tans hun kleur verliezen in een 
mistige waterplassenwijk. Die 
volksbuurten doen je terugden
ken aan de harde sociale strijd, 
die vandaag nog voortleeft in de 
bouwvallige gastarbeidersbuur
ten. De Polen en andere ongeluk
kige seizoenarbeiders komen er 
hun zure brood verdienen, in ruil 
voor de knagende stoflong. Dat is 
een grauwe schaduwplek in de 
Bonnage van Frans-Vlaanderen. 

Maar elders waait de wind vrij 
van alle zorgen. Aan de Cap Gris-
Nez bijvoorbeeld. De rotsen aan 
het mistige nauw van Kales kon
trasteren fel tegen de velden en 
bossen van «Ie plat pays ». 

Er gaat een mysterieuze kracht 
uit van de Engelse krijtkusten die 
nog geen dertig kilometer verder 
liggen en de toerist onvermijdelijk 
aan het dromen brengen. 

In deze buurt verwijlden destijds 
nog tientallen Bretonse monni
ken, die urenlang op de fijnzandi-
ge stranden mediteerden over de 
strijd van de verdrukte volkeren. 

Niet ver van deze zachtglooiende 
stranden staat een beroemd mili
tanten-monument, in 1885 ge
beeldhouwd door August Rodin 
«De burgers van Calais». Zes 
zelfmoordpiloten prijken er trots 
tegen de gevel van het oosters-
uitziende stadhuis. Jacob en Pie-
ter van Witzand, Andries van Aar
den, Jan van Ariën, Jan van Fie-
ne, en Eustachius van Sint-Pieter 
boden zich in 1347 aan bij koning 
Edward III van Engeland, met de 
strop om de hals. Op die manier 
maakten zij een einde aan een elf 
maanden durende belegering van 
de stad. De burgers van Kales, 
speelden een zelfde rol als Jan 
Breydel en Pieter De Coninck het 
deden in onze kontreien. 

Zij zijn er in feite mede-verant
woordelijk voor dat er tot van
daag in de streken van Bissezele, 
Bollezele en Winnezele, de streek 
van de landhuisjes, nog wat volks-
eigenheid kon behouden worden. 
Want hun voorbeeld wekte tot 
navolging, en sterkte de Fransvla
mingen in hun strijd tegen de 
opdringerige vreemde overheer
sers. De figuur van de schalkse 
Tijl Uilenspiegel danste snel door 
geheel de streek en zorgde over
al in den lande voor een spette
rend vuurwerk. Van die ongebrei
delde feestvreugde kan je van
daag nog meesnoepen. 

De hanengevechten houden 
stand, en ook de petanque- en bil-
jartwedstrijden zijn zeer populair. 

Na de hartverkwikkende demon
straties wordt de rijke Vlaamse 
keuken eer aangedaan. Het bier 
vloeit er even gul als in Vlaande
ren, maar de Fransvlamingen kun
nen het niet nalaten hun feest
maaltijd te beëindigen met een 
nipje aan het geneverglas. Dat is 
wel nodig om het konijn met prui
men, of de duif met kersen te ver
teren. Uiteraard vind je er ook de 
hutsepot en de Vlaamse carbon-
nade die met bier worden klaarge
maakt. 

Een weinig gekend typisch ge
recht is de « potje flesh », de lever
pastei met konijn en looksaus. 

Wat biezonder meevalt is de gul
hartigheid van de gastheren. Op 
de Zwarteberg vroegen wij de 
klassieke beafsteak-frites. Terwijl 
wij aan het aperitief smulden 
kwam men ons meedelen dat de 
hoofdschotel, met onze instem
ming, zou vervangen worden 
door een rijkelijke eend... voor 
dezelfde prijs. 

De Fransvlamingen zijn inder
daad bizonder open en tegemoet
komend in de omgang. Het heeft' 
er veel van weg dat zij hun mono
tone landschap willen kompense-
ren met intense en goede sociale 
relaties. De oudere mensen schij
nen er klaarblijkelijk veel genoe
gen in te vinden om vanuit hun 

venster de voorbijgangers te be
groeten en met hen een gezapig 
praatje te slaan. 

LABEUR IN D E N AST 

Bij een bezoek aan de Westhoek, 
in vogelvlucht, mogen zeker de 
steden Grevelingen en Sint-Wi-
noksbergen (Bergues) met verge
ten worden. Van al de steden van 
« maritiem-Vlaanderen » hebben 
ZIJ hun wallen het best bewaard 
Sint-Winoksbergen doet alweer 
aan Brugge denken. 
In de jaren 600 kwam de benedik-
tijnermonnik Winok, een Bretons 
edelman, op de Groenberg wo
nen om de bewoners te bekeren. 
Later werd een abdij gesticht, en 
spoedig nadien rezen imposante 
wallen en versterkte torens uit de 
grond. Winoksbergen heeft im
mers tal van oorlogen, belege
ringen en branden moeten door
staan. Toch kon een merkwaar
dig museum er een onderdak vin
den, met een rijke verzameling 
van Vlaamse schilders uit de 16e 
en 17e eeuw: Breugel, Rubens, 
Van Dyck, Cossiers en Simon de 
Vos, Ghysbrecht... 
Vanop het Belfort dat trots uit
steekt boven de grachten en wal
len, kijk je neer op het wonder 
van de «Moeren». 
Dit biezonder vruchtbaar land
bouwgebied van 3.000 ha was tot 
in de 17e eeuw een meer en 
gedeeltelijk een moeras. 
Wenceslas Coebergher, schilder, 
architekt, ingenieur en ekonomist, 
legde een uniek kanalizeringsplan 
ten uitvoer, zodat kilometers land
bouwgrond vrijkwamen. In 1944 
werden de Moeren een laatste 
keer onder water gezet. Deze pol
ders, die uitdeinen tot bij het stad
je Veiirne, liggen onder de zee
spiegel. 
Coebergher had voor die puike 
grondwinning geen vergeelde mi
nisteriële dossiers nodig... 
Op de Moeren werken Polen, Ita
lianen en Vlamingen. Onder de 
oneindig ver uitdeinende hemel la
beuren zij tussen de bieten, in de 
suikerfabrieken, en tussen cicho-
rei-asten. De literaire verslagen 
van Stijn Streuvels en Hugo 
Claus over de seizoenarbeiders 
kan je hier dagelijks aan den lijve 
ervaren. 
De landbouwers boeren noch
tans zienderogen achterui t Het 
landelijk Vlaanderen gaat teloor. 
De traditionele arbeid is te zwak 
geworden om weerstand te bie
den aan de verleidelijke indus
trie. Met zijn parfumgeuren zorgt 
Lille (Rijsel) ervoor dat ook in dit 
gewest de fabrieken uit de 
grond rijzen. Het groen land
schap moet wijken. De toerist 
die nog eventjes als-God-in-
Frankrijk wil verwijlen moet zich 
haasten. 
De vierbaansautowegen ver
dringen langzaam het ruisende 
ranke r ie t en het krinkelende 
winkelende waterding... 

hugo de schuyteneer 
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