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OVERWOEKERT DE WERELD 
(pm) Te Boekarest, op de bevolkingskonferentie, hebben ze 
uitgerekend dat wij tegen 2140 — over 165 jaar dus — met 
zo'n 13 miljard mensen zullen samenhokken op moeder Aar
de. Pas dan, niet eerder, verwacht men dat de bevolkingsaan-
groei over de hele wereld zich zal stabiliseren. Dit is nu 
reeds het geval in een aantal Westerse industrielanden, waar 
geboortenbeperking op grote schaal wordt toegepast, maar 
in menig ontwikkelingsland willen ze daarvan vooralsnog niet 
horen. Zij zien een bevolkingspyramide met brede voet als 
beste basis voor de ontplooiing van hun mogelijkheden, voor 
de groei van hun macht en welvaart. Wij hebben er trouwens 
nog de ruimte voor, zo zeggen de vertegenwoordigers van 
menig Afrikaans en Zuid-Amerikaans land. 

Je kan het hen niet eens ten kwade duiden, want tot voor 
kort redeneerden vele Europeanen — op enkele « onheils
profeten » na — precies op dezelfde wijze. Bovendien hebben 
de ontwikkelingslanden niet helemaal ongelijk met hun stel
ling dat wereldwijde maatregelen om de geboorten te beper
ken maar weinig zin hebben zolang de welvaart zo ongelijk 
gespreid blijft over de wereld. En ze wijzen de Westerlingen 
op hun hypokriete houding : officieel hun bevolkingsgroei in 
toom houden, jawel, maar inmiddels toch maar verder (loon) 
slaven importeren uit ontwikkelingslanden om hun overkapa-
citeit aan industrie op gang te houden en hun hoge welvaart 
veilig te stellen. 

Het ziet er dus naar uit dat geboortenbeperking de komende 
jaren fel « in » zal blijven in de geïndustrialiseerde landen. 
De ontwikkelingslanden liggen nog niet wakker bij het visioen 
van een door de mensensoort overwoekerde aardbol, zoals 
bij ons de minder-betaalde kategorieën van de bevolking nog 
niet wakker liggen van het angstaanjagende vervuilingspro
bleem. 

De bevolkingsexplosie zal dus nog een tijdlang doorknallen. 
Tot wij minstens met vieren .staan op de plek waar er nu nog 
maar eentje staat, volgens de berekeningen. Het ergste daar
bij is echter dat de aardbol niet van rubber is, en zijn moge
lijkheden niet onbeperkt. Het zou wel eens allemaal kunnen 
verlopen als met de geiten van St-Helena. Op dat eenzame 
eiland in de Atlantische Oceaan waren geiten oorspronkelijk 
onbekend, tot zij er op een dag door schepelingen werden 
ingevoerd. Ze braken uit, en vermenigvuldigden zich feeste
lijk in een natuur die overdadig rijk was aan voedsel. Tot 
er uiteindelijk niet genoeg meer was voor de overtalrijke 
vraatzuchtige geiten, die alles gingen aanvreten wat maar 
enigszins knabbelbaar was. Nu is St-Helena een kale rots in 
de oceaan, er is bijna geen begroeiing meer, want de humus 
is van de kaalgevreten hellingen in zee gespoeld. Er zijn 
ook geen geiten meer : van wat zouden zij nog kunnen leven? 
Het probleem is voor de mensen vandaag reeds zo dat ze op 
de ene plaats van de wereld sterven van honger, op sommige 
andere plaatsen van overdadig eten. 

" DIE STAD IS VAN ONS " 
De laatste weken — en het einde is nog niet in 
het vooruitzicht — wordt de Vlaamse aanwezigheid 
te Brussel met het nodige aantal dicibels benadrukt. 
Onder het motto « Mallemunt, de stad is van ons » 
treden reeds 4 woensdagen na elkaar Vlaamse folk-
en popzangers op het Muntplein op en weten tel
kens 2 a 3.000 mensen uit hun duffe kantoren, over
bevolkte winkels of stamkaffees weg te halen (foto 
boven). Een groot sukses, zeker na het optreden 
vrijdagavond van het Riccioci-ensemble uit Neder
land met lichte muziek en groepen uit Schotland 
en Engeland — met heel wat minder lichte muziek 
— voor een 5.000-tal geestdriftige toeschouwers. 
De Munt was even een paradijs van zwevende klan

ken. Maar het plein was amper leeggelopen of Jette 
liep vol. Jeugdklub De Finkei opende er zijn deuren 
maar liet de mensenstroom eerst in het nabijgele
gen Garcetpark luisteren naar de grillige kreten 
van Louisette en andere free-koncerterende groe
pen (foto onder). Twee dagen later was de socio-
kulturele raad van Jette aanwezig op de jaarmarkt 
met volks- en andere dansen, met oude ambachten 
en moderne fotojacht en terug met duizenden 
Vlaamse mensen. En straks lopen de Vlaamse ani-
matiegroepen op de jaarmarkt van Anderlecht met 
de bloemen weg en daarna .. 
Simonet, kom maar terug naar Bruxelles want het 
wordt werkelijk « un fait irreversible » I 
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In de Belgische staat bestaan er ongeveer 5 miljoen zieken
fondsboekjes, waarvan 16% zelfstandigen. De procentuele 
verdeling valt als volgt uit : 46% voor de CVP-landsbond, 
26% voor de BSP-landsbond, 11% voor de neutrale lands
bond, 1 % voor de Hulpkas (Staat). 

De verhouding der zelfstandigen schommelt van 7,5% (BSP) 
tot 26% (Neutralen). De PVV-landsbond haalt nog geen 20% 
zelfstandigen. Over gans het Belgisch grondgebied zijn 1.691 
ziekenfondsen aktief. Hiervan verzamelt de CVP-landsbond er 
730, de Neutrale landsbond 447, de PVV-landsbond 237, de 
professionelen 168, de BSP-landsbond 109. Deze laatste ver
toont duidelijk het klassiek beeld der starre socialistische 
centralisatie. De taaiverhoudingen in de drie politieke lands
bonden is de weerspiegeling van hun kiespotentieel, de CVP-
landsbond overwegend Nederlandstalig, de BSP-landsbond 
overwegend Franstalig, de PVV-landsbond op de wip. Beide 
laatsten, vanzelfsprekend, administratrief quasi eentalig Frans 
in het Brusselse 

De Neutrale landsbond telt voor 70% Franstallgen, omdat 
zijn zwarste klienteelblok in het Walenland te vinden is (bv. 
konkurrerend met BSP te Charleroi en met CVP in Luxem
burg). De Professionelen zijn in dezelfde mate Franstalig, 
althans in hun uiterlijk verschijnen, omdat de leiding (kon-
servatief-franskiljons en ekonomisch-invloedrijk) ook in Vlaan
deren frankofoon is. 

Waar in de Neutrale landsbond « les extremes se touchent » 
onder de meest desparate vormen, bv. FDF-mutualiteit en 
Brabantia te Brussel, blinken de Beroepsmutualiteiten uit 
door een gestroomlijnde efficiëntie. 

MUTUALISTiSCHE CIJFERS, 
NATIONALISTISCHE 
BESCHOUWINGEN 

Beschouwen we nu de verkiezingsuitslagen der VU. Uitgaan
de van 700 000 kiezers kunnen we het mutualistisch potenti
eel bepalen op 500.000 lidboekjes, ruw te verdelen over 400.000 
loontrekkenden en 100 000 zelfstandigen. Deze verhouding 
vmden we terug in het ledentotaal der veertien bv. nationaal
gerichte ziekenfondsen (hoop en al 15.000 boekjes), nl. 12.000 
loontrekkenden en 3.000 zelfstandigen. Er valt op te merken 
dat een op vijf dezer aangeslotenen wellicht dan nog geen 
VU-kiezer is (andere gerichtheid, lokale omstandigheden, 
vreemdelingen). Anderzijds wordt hier onrechtstreeks het 
bewijs geleverd dat de VU alvast een volksbeweging is, want 
voornoemde verhouding reflekteert de samenstelling van de 
Vlaamse gemeenschap. 

We stellen dus vast dat dik 2% van het VU-kiespotentieel 
bv nationaal verzekerd is We stellen eveneens vast dat 80% 
van onze kiezers (400.000 lidboekjes) aangesloten zijn bij 
CVP-ziekenfondsen, de overigen in dalend percentage bij 
BSP (8%), Neutralen (5%), PVV (4%), Beroepsmutualiteiten 
(1%). 

In getallen bereiken we bijna de omvang van de Neutrale 
landsbond en overtreffen we kwantitatief sterk de Professio
nelen en de PVV-landsbond. 

Doch, steerds erger. Nemen we een gemiddelde maandelijkse 
bijdrage aan van 60 fr , dan dragen de 400.000 VU-loontrekken-
den per maand 24 miljoen af. De 100.000 zelfstandigen, aan 
een laag gemiddelde van 550 fr. per maand (want iedereen 
betaalt niet voor de kleine risiko's) dragen bij voor 55 mil 
joen. Dit betekent per jaar 900 miljoen dat als bedrijfskapi
taal wordt ter hand gesteld aan de kommunicerende vaten, 
thans zuilen genoemd, onzer politieke tegenstandrs. Dit be
tekent dat de VU-kiezers in het 20-jarig bestaan der partij 
er in geslaagd zijn hun tegenstanders zeker 10 miljard wer-
kingskapitaal in de handen te spelen (alleen langs de ver
plichte ziekteverzekering om) — 500 000 sindikale bijdragen 
(want ook met-stemmers zijn gesindikeerd), aan gemiddeld 
120 fr. per maand (720 miljoen) laten we dan nog terzijde. 

Dit betekent thans dat de VU-kiezers bij de tegenpartijen 
duizend bedienden aan het werk houden (die men misschien 
terugvindt als tegen-kandidaat op een provincieraadlijst) 

Dit betekent dat de VU-simpatisanten in ruime mate de ver
spreiding helpen bekostigen der politieke reklamebladen der 
tegenstanders (Volksmacht, Voor Allen, Herfstlichten en 
andere Blauwe Bloemen). 

Dit betekent dat de andere partijen, bij tegenslag nog op onze 
steun kunnen rekenen om hun, in de loop van jaren opge
bouwde, zuilen te helpen recht houden. (Waar is onze hou
vast ?). 

Dit betekent dat de VU-kiezers betalen om geest en hart van 
het volk waarvoor ze strijden te helpen misleiden en vergif
tigen. 

Dit betekent dat de Vlaams-nationalen zichzelf de das omdoen. 

R.M., Gent 

HET DAENSISME WAS ANDERS ! 
Op 14 oogst bracht KRO-TV via 
Nederland 2 het programma « Den 
werkman dient te begrijpen dat 
hij moet berusten m zijn lot », 
het verhaal van de gebroeders 
Daens en de Christene Volkspar
tij in het België van omstreeks 
1900 
Ofschoon de film bedoeld was 
als een evokatie van de strijd 
van de eerste Daensisten, zal 
wellicht niemand onder de kinde
ren en kleinkinderen van die 
Daensisten of niemand onder de 
tientallen levende getuigen van 
het Daensisme hiermee gelukkig 
zijn Wat hier uitgebeeld werd, 
was geenszins de weergave van 
de politieke stnjd van de gebroe
ders Daens en de Daensisten — 
de aanhangers van de Christene 
Volkspartij — Het was slechts 
een element uit de konstellatie 
waarin het Daensisme ontstond, 
bloeide en tenslotte aan de on
gelijke strijd ten onder ging De 
hemeltergende morele en mate
riele ellende van de kleine lieden 
was een zeer belangrijk element 
in de wordingsgeschiedenis en de 
aktie van het Daensisme Maar 
er waren er nog andere, die even
eens zeer belangrijk waren de 
verarming van de landbouwstand, 
de Vlaamse strijd om rechtsher
stel, de internationale tendens 
naar sociale hervormingen langs 
politiek-demokratische weg, de 
algemene afkeer vanwege de ge-
minoriseerde Vlamingen tegen
over het militaristische en Kongo-
dolle België van Leopold 11 
Ofschoon de gebroeders Daens 
onvergetelijke figuren zijn in het 
Daensisme en in de Vlaamse be
vrijdingsgeschiedenis — waarin 
het sociale aspekt een vanzelf
sprekend programma-punt was i 
—, IS het grondig fout de strijd 
van het Daensisme te verengen 
tot hun persoonlijke strijd tegen 
al wie toen meende m naam 
van de Roomskatolieke kerk te 
moeten optreden 

Als hiernavolgende fouten m de 
film rechtgezet worden, zal men 
een waarheidsgetrouwer beeld 
van het Daensisme omstreeks 
1900 en erna verkrijgen 
a) Priester Daens werd hier uit

gebeeld als de rustige en zoete 
priester van de armen In werke
lijkheid was hij een bitter kontes-
tant, een vinnig debatter die zich 
hardnekkig en impulsief vast
klampte aan het geloof dat hij de 
juiste weg bewandelde 
b) In de film werd letterlijk ge
zegd dat de gebroeders Daens na 
de woelige dagen van april 1893 
de Christene Volkspartij hebben 
gesticht Welnu, Pieter en vooral 
Adolf (de priester) waren eerder 
toevallig betrokken bij de stich
ting van de partij m 1893 te Oke-
gem Voordien was die stichting 
voorbereid (sinds 1888-1890) door 
de gebroeders Van Langenhaeke, 
Alois De Backer, Frans Lambrecht, 
Frans Sterck, Hiiaar Van de Vel
de, Prosper De Pelsmaeker e a 
Ook Hector Plancquaert, die niet 
te Okegem aanwezig was, hoort 
onder hen Allen zouden in de 
volgende jaren werkelijke leiders 
van de beweging worden Hector 
Plancquaert, als aktivist van de 
Eerste Wereldoorlog ter dood ver
oordeeld, zou zelfs het hele 
Daensisme meebeleven en over
leven 
c) Over Alois De Backer wordt 
onder bedekte termen gezegd dat 
hij het streven naar « Maatschap
pelijke, politieke en ekonomische 
hervormingen » van het Daensis
me saboteerde Welnu, wie dat 
Daensisme gaat bestuderen, stelt 
vast dat de vroegtijdige dood van 
De Backer in 1904 een uitzonder
lijke zware slag is geweest en 
voor het Daensisme én voor de 
kristelijke demokratie in België 
Dus 
d) Het leven en de strijd van de 
gebroeders Daens moet m de 
film al te uitdrukkelijk dienen als 
klankbord voor de felle door
braak van de socialistische partij 
te Aalst en elders 
c) Woeste sprak geen woord Ne
derlands I Door hem in de fi lm 
als een vlot Nederlandssprekende 
voor te stellen, worden de taal-
tegenstellingen — die de uitdruk
king waren van de sociale tegen
stellingen — volledig afgezwakt 
f) Leopold 11 leerde nooit de taal 
van de helft van zijn onderdanen, 
zegt men letterlijk in de fi lm 

Welnu, er waren toen meer dan 
5 000 000 Vlamingen en minder 
dan 3 000 000 Walen in België 
g) De uitspraak « Het Daensisme 
ging in 1923 op m het Vlaams 
Nationalistisch Front » steunt 
nergens op ' Het Daensisme 
sloot van 1919 af verkiezingskar-
tels met het zich politiek organi
serende Vlaams-nationalisme — 
waaruit het tenslotte voor 80 °'^° 
gegroeid was ' —, ging als na
tionale partij na de verkiezingen 
van 1936 in het VNV op en nam 
in 1964 een laatste maal deel aan 
gemeenteraadsverkiezingen 
BRT en NOS hebben nu samen 7 
uitzendingen gewijd aan het 
Daensisme en al bij al slechts 
een erg vertekend beeld ervan 
nagelaten Het is de hoogste tijd 
dat het Daensisme uitgebeeld 
wordt zoals het werkelijk was ' 

Frans-Jos Verdoodt 

TINDEMANS EN AMNESTIE 

In uw nummer 20 van 13-5-74 
verscheen een brief van iemand 
uit Berchem die voorstelde aan al 
Ie lezers om 'n brief naar de eer
ste minister en naar de minister 
van Justitie te schrijven, om — 
nogmaals — om amnestie te vra
gen 
Het was allicht de moeite om het 
te proberen en dus vroeg ik heel 
beleefd m mijn brief aan Tinde-
mans — de man van de Christe
lijke Volkspartij — een kristelijke 
daad te stellen door voor amnes
tie te Ijveren Beleefd is hij wél, 
want ik ontving — een hele tijd 
later — bijgaand antwoord 

J V O , Ranst 

Geachte Heer, 

Uw brief in verband met de am
nestie kwam goed in mijn bezit. 
Met aandacht nam ik kennis van 
uw standpunten terzake en ik 
dank U voor de toezending ervan 

Met oprechte hoogachting, 
L Tindemans 

ZO€H€RgCS 
Zoekt aangepaste betrekking in de 
omgeving Brussel, jonge man, di
ploma A2 mechanika, vrij van le
gerdienst Schnjv of tel naar 
mevr P Dewael, Eversestr 94, 
1940 St-Stevens-Woluwe, tel 02/ 
720 12 46 R 101 

ZELLIK zoekt Nederlandstalige in-
wijkelingen aan te trekken Nieu
we moderne appartementen te 
huur in residentiele wijk Jozef 
Vandenpias. J De Kinderstr 90, 
Zellik, tel 02/465 44 62 R 102 

Jongeman, diploma moderne hu
maniora, zoekt passend werk, be
reikbaar vanuit Leuven Kontakt 
via sen M van Haegendoren, Gui
de Gezellelaan 63, 3030 Heverlee, 
tel 016/22 45 45 R 103 

Juffrouw, 20 j , diploma technische 
humaniora en daktylografie, ken
nis van Nederlands en Frans, 
zoekt aangepast werk in Limburg 
Zich wenden volksvert E Ras
kin, Ursulastr 1, Eigenbilzen, tel 
011/412454 of prov raadslid J 
Gabriels, Siemenstr 28, tel 011/ 
46 22 90 R 104 

GROOT GENT 
Betrekkingen gezocht voor 
1) Typograaf-drukker , 
2) Bouwkundig tekenaar A2 (moet 
dienstplicht nog vervullen) 
Voor inlichtingen sen O Van 
Ooteghem, Rode Kruisstr 7, 9291 
Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

R 105 

Wie naar een goede betrekking 
zoekt, kan steeds een beroep 
doen op de Erasmusschool, Begij-
nenvest 99, Antwerpen, tel 
33 60 58 R 106 

Jonge dame,-29 j , diploma lager 
middelbaar onderw , diploma dak-
tylo, zoekt een aangepaste betrek
king in het Leuvense of Brussel 
Kontakt opnemen met san Van-
dezande 167, Naamsestr, 3000 
Leuven, tel 016/22 84 20 R 107 

Betrekking gezocht voor handels-
bediende uit Ninove, in afwach
ting van militaire dienst Z w • 
sen O Van Ooteghem, Rode 
Kruisstr 7, 9219 Gentbrugge, tel 
091/30 72 87 R 108 

Gevraagd handelskorrespondent, 
goed tweetalig, met enige kennis 
van engels en duits, voor een be
drijf te Dilbeek Inl via A De 
Schryver, Ninoofsestwg 515, 1711 
Itterbeek, tel 02/52119 09 R 109 

Leerling Technicum, Londenstr te 
Antwerpen, zou gaarne inwonen 
bij deftige familie, met ver van de 
school Komt uit West-Vlaande-
ren Adres bureel blad R 110 

Gezocht burgerlijk ingenieur me
chanika, ondervinding in mechani
ka der vloeistoffen en petroleum-
industrie, perfekte taalkennis van 
Engels vereist, bereid 70% te rei
zen over gans de wereld Kontakt 
opnemen met H De Smedt (kan
toor 02/673 99 88 , 's avonds en 
weekend 02/720 56 05) R 111 

Jonge laborante voedings- en gis-
tingsberijven A2 zoekt werk In
lichtingen bij Huguette De Blee-
cker, prov raadslid. Gent R 112 

Ongeschoolde gehuwde vrouw 
van 41 jaar zoekt werk als inpak-
ster of dergelijke, bij voorkeur te 
Aalst of in de streek Kontakt op
nemen met Jan Caudron te Aalst, 
tel 053/70 40 64 
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HET KRAAKT IN DE 
DAG - EN WEEKBLADPERS 

" DE VLAAMSE ELSEVIER " EEN TEKEN AAN DE WAND 

/1KrUf4UT€IT 

Deze week verscheen het laatste num
mer van « De Vlaamse Elsevier ». Na 
anderhalf jaar bestaan kwam er een 
einde aan 'de publikatie van een week
blad dat joernalistiek goed gestoffeerd 
was, en waarachter een uitgeverij 
stond, de Amsterdamse BV Bonaven-
tura, die zowel inzake financiële mid
delen als ervaring in de branche tot 
de goed-bedeelden mag gerekend wor
den. Toch werd het initiatief op de 
Vlaamse markt kommercieel geen suk-
ses. De medewerking van een andere 
uitgeverij van belang, J. Hoste NV te 
Brussel, kon de zaak niet redden. Het 
is een nieuwe illustratie van de grote 
moeilijkheden waarmee de uitgevers 
van weekbladen in Vlaanderen te kam
pen hebben en die sedert enkele 
maanden veel verder reiken dan de 
gebruikelijke vraagstukken waarmee 
elke bedrijfstak worstelt. 

Dit is des te meer opvallend omdat 
juist de weekbladpers in Vlaanderen 
bedrijviger geworden was. 
Zuiver professioneel gezien is de 
weekbladpers een van de moeilijkste, 
zoniet de moeilijkste tak van de ge
schreven media. Daar kwam nog bij 
dat, vooral onder invloed van buiten
landse voorbeelden, de materiële ei
sen inzake opmaak, en de redaktionele 
normen steeds maar werden opgedre
ven, met alle gevolgen van dien in
zake kostprijs en noodzakelijk joerna
listiek « know how ». Het Vlaamse 
lezerspubliek is inzake leesgierigheid 
nog niet op het peil van b.v. de Engels-
of Duitstalige markten. Deze ernstige 
bezwaren ten spijt, was er in Vlaan
deren sedert enkele jaren nochtans 
veel gebeurd en veel gewaagd in de 
weekbladpers. Beleven we weldra het 
einde van deze konjunktuur, en is het 
aan-de-ketting-leggen van het Elsevier-
schip de voorbode van andere misluk
kingen ? 

zieltogende 
socialistische weekbladen 

Daarnaast wordt ook de dagbladpers 
weer duchtig door mekaar geschud. 
Aan de reeds langdurige doodstrijd 
van de socialistische pers in haar ver
ouderde uitbatingsformules werd zo 
pas een nieuwe fase toegevoegd, nl. 
het vermoedelijk nutteloze sociaal-
ekonomisch verweer van de redak-
teurs en de bedienden van « Le Peu-
ple », in afwachting dat ook de stuip
trekkingen van de Vlaamse socialis
tische dagbladen weer aktueel worden. 
Maar ook andere dagbladondernemin
gen hebben zware zorgen. De verho
ging van de verkoopprijs weegt niet 
op tegen de sterk gestegen kosten. 
Van de prijsverhoging komt maar een 
breukdeel terecht bij de uitgever. 
Daarenboven zijn de gevolgen van de 
heersende ekonomische konjunktuur 
merkbaar op de grote publiciteitsbud-
getten waar de pers een aanzienlijk 
deel van haar inkomsten moet vinden. 
Men moet niet stelselmatig in pessi
misme gaan zwelgen, maar 1975 wordt 
een beslissend jaar voor de dag- en 
weekbladuitgevers, ook in Vlaanderen, 
waar de koncentratie- en rationalise-
ringspolitiek nochtans beter was op
geschoten dan in Wallonië. Veel ruim
te voor nog verder gaande vormen van 

samenwerking blijft er niet meer over 
bij wat we gemakshalve de « burger
lijke pers » zullen heten. Wat de so
cialistische dagbladuitgevers betreft, 
die hebben denkelijk jaren geleden de 
bus gemist wegens redenen waarop 
we niet verder zullen ingaan. Er zul
len pijnlijke operaties vereist zijn om 
te verhinderen dat ze als min of meer 
onafhankelijke ondernemingen de laat
ste adem uitblazen. 

200 miljoen en nog meer 
uit de staatsruif 

De prijzen- en kosteninflatie van de 
jongste maanden, heeft dit proces 
doen versnellen. Het probleem zelf 
staat echter al sedert ettelijke jaren 
aan de dagorde. In de sfeer van par
tij-politieke en goevernementele ver
strengeling der belangen was men 
vooral onder socialistische druk, de 
ontbrekende financiële werkingsmidde
len daar gaan zoeken waar men ze in 
deze tijd altijd hoopt te vinden, name
lijk bij de overheid. De onrechtstreek
se voordelen die al lang aan de dag
bladpers toegekend werden onder 
vorm van posttarieffaciliteiten en toe
slagen op het gebruik van binnenlands 
dagbladpapier, waren onvoldoende om 
de socialistische dagbladuitgevers 
over hun deficits heen te helpen. De 
regeringspartijen achtten toen het 
ogenblik gekomen voor het invoeren 
van vormen van rechtstreekse sub
sidiëring van de dagbladpers door de 
overheid. 

De eerste uitdrukkelijke officiële tekst 
in verband hiermee is terug te vinden 
in de regeringsverklaring waarmee de 
ploeg Leburton in januari-februari 1973 
van wal is gestoken. Zonder dat de 
zaak ten gronde door het parlement 
onderzocht was, ging ze een budget-
tal r-onortodokse weg op. Er werd een 
wetsontwerp inzake steun aan de pers 
neergelegd, maar ondertussen schreef 
de regering toch al een subsidie van 
100 miljoen in op de aangepaste be
groting van de diensten van de eerste-
minister voor het begrotingsjaar 1973. 
Het voortijdig einde van de regering-
Leburton, en de vervroegde verkie
zingen begin 1974, waren niet van aard 
de voortgang van de zaak te bespoe
digen. Hoe dan ook, de ploeg Tinde-
mans die op 25 april van dit jaar start
te, heeft principieel de belofte overge
nomen die Leburton gedaan had inzake 
rechtstreekse subsidiëring van de 
pers. Het wetsontwerp terzake werd 
bij het vernieuwde parlement heringe-
diend. In de begroting voor het jaar 
1975, werd een nieuw bedrag van 100 
miljoen ingeschreven. Er wachten dus 
reeds 200 miljoen fr. op toewijzing aan 
dagbladen in moeilijkheden. Zijn ze 
heimelijk niet reeds toegezegd en on
rechtstreeks uitgekeerd ? De wetge
ving die de grondslag van deze subsi
diëring moet zijn, bevindt zich nog 
steeds in de allereerste fase van de 
parlementaire cyclus die ze zal moe
ten doorlopen. In de senaatsvergade
ring van 9 juli j . l . hebben we de rege
ring hierop gewezen en aangedrongen 
dat ze klaarheid zou scheppen over 
de talrijke pricipiële, politieke en fi
nanciële vraagstukken die eigen zijn 
aan 3e vrij hachelijke vorm van over
heidsbeleid in het domein van de pers. 
We kunnen de grond van de zaak hier 
ditmaal niet behandelen. De Volksunie 
zal er zich eerstdaags in theorie en 
praktijk over moeten uitspreken. Maar 

nu reeds kan gezegd worden dat de 
subsidiëring van de pers door de over
heid ondraaglijke vormen van partij
politieke diskriminering in het leven 
kan roepen. Op dit nieuwe terrein kan 
de regering aan de gelden der belas
tingsbetalers een bestemming geven 
die hoegenaamd niet overeenkomt met 
de elementairste demokratische bil
lijkheid. Er bestaat gevaar voor nieuwe 
partijpolitieke feodaliteiten. 
Er dreigt een nieuwe vorm van finan
ciële wurging van de bladen die niet 
ingeschakeld worden of zich niet laten 
inschakelen in de rij der officieel ge
steunde uitgaven. Betreft het uitslui
tend de dagbladpers of ook de week
bladen ? Alleen de reeds bestaande 
organen of ook de toekomstige ? Wie 
bepaalt de omvang der subsidies ? Wie 
legt de voorwaarden van toekenning 
vast ? Wie kontroleert het gebruik der 
gelden ? Ligt hier geen middel voor 
onbekwame direkties om haar deficits 
te regelen op de rug van de belas
tingbetalers ? 
Het zijn vele vragen in eens, waarop 
de regering eerstdaags een antwoord 
moet geven. Is ze daartoe niet bereid, 
dan zullen we haar moeten dwingen 
het te doen, want de toekomst van de 
vrije publicistiek staat op het spel. 

voor « wii » dient iets gedaan 

Afgezien van het belang van deze zaak 
voor het politieke leven in zijn geheel, 
is de Volksunie bij deze problematiek 
ook rechtstreeks betrokken als uitge
ver van het weekblad « Wij ». Meer 
nog dan de leiding van de partij en 
van het blad, gaat het de lezers en 
de VU-leden en -simpatisanten zelf 
aan hun recht op informatie in 
Vlaams-nationale geest dient verde
digd. 
Ons weekblad is het enige rechtstreek
se, periodiek verschijnende medium 
waarover we beschikken om op ruime 
schaal als Vlaams-nationalisten deel te 
nemen aan de voorlichting over en aan 
de zingeving van de gebeurtenissen in 
het openbaar leven van dit land. Zon
der dit weekblad zijn we onmondige, 
machteloze-deelnemers aan een be
stendig debat waarin de andere par
tijen zich laten horen met de inzet 
van budgetten die ettelijke miljarden 
overschrijden. Hun werkingsmiddelen 
zijn op dat terrein verpletterend, als 
men ze vergelijkt met de inkomsten 
waarmee de redaktie en het beheer 
van het weekblad « Wij » het moeten 
Stellen. 
Met voldoening mag hier gezegd dat 
m de voorbije jaren, dank zij een uiter
mate sober beleid, en de energieke 
mzet van de jaarlijkse wervers van 

Hektor de Bruyne 
Senator. 

de abonnementenslag, het financieel 
evenwicht van dit weekblad verzekerd 
was. We ontsnappen echter ditmaal 
niet aan de gevolgen van de gewijzig
de kostprijsverhoudingen, die alleen al 
op de papiermarkt alle vroegere haus
sebewegingen in de schaduw stellen. 
Met een minimale bezetting slaat de 
redaktie er zich door en houdt ze stand 
in omstandigheden waarin de redak-
teurs van bladen met kommerciële bo
ventoon al lang de spons zouden ge
worpen hebben. Maar debet en credit 
moeten nu eenmaal in het oog gehou
den worden. 
Deze beschouwingen leiden geen kla-
gelijke bedelpartij in, maar een beroep 
op eenieders verantwoordelijkheid. De 
Volksunie vraagt aan alle lezers dat ze 
het blad trouw blijven en bereid zullen 
zijn de verhoging van het leesgeld te 
aanvaarden wanneer het ogenblik 
daarvoor gekomen is. Van de vele ge
trouwen die deelnemen aan de jaar
lijkse abonnementenslag — aan de 
grote sterren en aan de naamloze l^lei-
nere wervers — zal ditmaal een nog 
grotere inzet moeten gevergd worden 
Die inzet vraagt ze ook aan iedereen 
die in enige mate kan bijdragen tot de 
verruiming van onze vooralsnog be
scheiden maar onmisbare inkomsten 
uit de publiciteit. 

een « joint venture » 

Men spreekt in zaken graag over een 
« joint venture -. In verband met het 
weekblad « Wij » zouden we het woord 
willen hernemen in de oorspronkelijke 
zin van het vroegere koopmansleven : 
Het is een gezamenlijk avontuur, een 
gezamenlijk waagstuk. Voor de Vlaams-
nationale gemeenschap is de handha
ving en de uitbreiding van dit week
blad een gezamenlijke opdracht, met 
een gemeenschappelijk gedragen aan
sprakelijkheid. Voor een gezonde ma
teriële basis van dit weekblad moeten 
we allen borg staan. 

De Vlaamse Elsevier « die deze week zijn laatste uitgave beleefde.. 
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(jeeveedee) Toen zo'n driekwart jaar geleden de « energie-
krisis ' ook in Nederland hevig woedde en eerste-minister 
Joop den Uyl in zijn rol van onheilsprofeet op de televisie 
voorspelde dat de « tijd van vroeger » nooit meer zou terug
keren, heeft menigeen gedacht dat het wellicht toch alle
maal nog zou meevallen. De benzmedistributie die zowat in 
een vaudeville uitliep en het vrijwel mislukken van de olie-
boykot schenen de optimisten gelijk te geven. Daarna kwam 
de verhoging van de aardolieprijzen echter een domper zet
ten op de eerder hoopvolle verwachtingen, en thans is het 
de regeringspolitiek met betrekking tot het aardgas die de 
eerder pessimistisch gestemden gelijk geeft. Want de prijs 
van dat gas schiet nu zo de hoogte in dat alle sprookjes 
over de welvaart en voorspoed brengende bodemschat on
waar bliiken te zijn. Zoals de meeste sprookjes trouwens... 
Het is amper enkele maanden geleden dat Den Uyl naar aan
leiding van geruchten over het duurder worden van het uit 
Nederlandse bodem gewonnen aardgas plechtig verklaarde 
dat er slechts een geringe prijsverhoging zou optreden. Meer 
dan ongeveer anderhalve cent (ruim 20 centiem) zou er per 
kubieke meter zeker niet bijkomen, aldus de premier die bij 
diezelfde gelegenheid benadrukte dat ook de lager betaalden 
moesten kunnen profiteren van de bodemrijkdom. Wat bleek 
echter de afgelopen week ? Niet anderhalve cent, maar vijf 
cent wordt het aardgas met ingang van 1 januari 1975 duur
der, en een jaar later komt daar nóg eens vijf cent bovenop ! 
Dat betekent een verhoging van omtrent veertig procent en 
daarmee wordt inderdaad een nieuw bewijs geleverd voor 
het niet-terugkeren van die « mooie tijd van vroeger ». 

REGERING GAAT MET DE 

RUIGE BORSTEL 

OVER DE AARDGASPRIJS 
De regeringsgezinde pers in het land schrijft nu wel dat de 
aangekondigde verhoging niemand zal verbazen omdat het 
aardgas tot nu toe zo goedkoop is dat de verbruikers er veel 
te royaal mee omspringen. Eerlijk gezegd begrijpen wij een 
dergelijk kommentaar niet Want ten eerste is gas met een 
produkt als suiker waarvan je naar behoefte op de boterham 
of in de koffie doet, maar — voor de doorsnee Nederlander 
— een energiebron die je benut voor het koken van het eten 
of het verwarmen van de woning. Er zit geen enkele luxe 
aan en alleen een zonderling zal het gas nutteloos laten bran
den of zijn huis tot een oven verwarmen. En op de tweede 
plaats zijn de Nederlanders via geweldige publiciteitskam-
pagnes jarenlang aangespoord om hun huizen met lekker 
goedkoop aardgas te verwarmen Nu inderdaad de centrale 
verwarming in vele honderdduizenden woningen op aardgas 
brandt, komt een forse opslag een einde maken aan het 
profiteren van de nationale schatten die in het noorden van 
het land uit de bodem omhoogborrelen. Inderdaad, het sprook
je van het goedkope aardgas is voor Nederland uit. 
Wat de mensen hier het meest dwars zit, is eigenlijk niet 
zozeer de verhoging zelf, al komt die klap hard aan (Huisver-
warming wordt straks enkele honderden guldens per jaar 
duurder) Men vindt vooral dat de regering het spel ontak-
tisch en nonchalant heeft gespeeld. Waarom eerst beloven 
dat men met een bescheiden opslag zal volstaan, waarna 
dan een .prijsverhoging uit de bus komt die menigeen als 
woeker aanvoelt ? En wie snapt iets van het argument dat 
het gas duurder moet worden omdat ook de olie in prijs is 
gestegen "> Of, om de uiteraard belangrijkste oorzaak van 
de verhoging te noemen, hoeveel Nederlanders hebben enig 
inzicht in de internationale energieprijzen, de aardgaskon-
trakten met het buitenland en de bemoeiingen van de olie
maatschappijen die bij de winning van het aardgas betrok
ken zijn "> Kortom, de konsument wordt plotseling voor een 
aanzienlijke lastenverzwaring geplaatst en de noodzaak daar
van wordt door de regering totaal onvoldoende aangetoond. 
Breng voor een dergelijke politiek maar eens begrip op ' 
Bij deze prijsverhoging speelt ook nog een rol het feit dat 
de overheid de opslag wettelijk gaat regelen. Dat betekent 
een stevige aantasting van de autoriteit van de gemeente
lijke gasdistributiebedrijven die tot nu toe de tarieven voor 
het gasverbruik zelf vaststelden. Van de kant van die bedrij
ven zijn dan ook al snel protesten of tafel gekomen Ook in 
dit geval kan gezegd worden dat de Nederlandse regering 
er met de ruige borstel overheen gegaan is : niet alleen de 
kleinverbruikers maar ook de « handelaars » in het gas wer
den voor een voldongen feit geplaatst. En zo blijkt een rege
ring die de mond vol heeft over inflatiebestrijding, alweer 
(evenals met verhoging van post- en telefoontarieven, 
museumkaartjes, spoorbiljetten, enz.) voorop te lopen bij 
het opstuwen van de prijzen. 

De enige positieve kant aan de zaak is het feit dat er extra 
geld in het laatje komt doordat ook de kontrakten met de 
buitenlandse gas-afnemers zullen herzien. Voor Nederland 
betekent dat vergroting van de mogelijkheden op het gebied 
van de openbare voorzieningen, en dat is natuurlijk mooi 
meegenomen. Maar zolang niet vaststaat in hoeverre de 
mensen met hun hoge gasrekeningen straks iets aan die 
voorzieningen zullen hebben, is dat maar een schrale troost. 
De slotsom blijft dat de Nederlandse regering een onhandige 
manoeuvre heeft begaan, die psychologisch zeker niet goed 
was voorbereid en die door betere « timing » heel wat beter 
op het publiek zou zijn overgekomen. 

TOUWTREKKERIJ ON CYPRUS 
(AVD) Als deze beschouwingen 
verschijnen zal de lezer al weten 
welk lot beschoren werd aan het 
Sovjetvoorstel een internationale 
konferentie over Cyprus te be
leggen waaraan de vijftien leden 
van de VN-veiligheidsraad zouden 
deelnemen. Bij het begin van de 
voorbije week was evenmin be
kent welke resultaten VN-sekreta-
ris generaal Waldheim behaald 
heeft bij de gesprekken die hij 
op het eiland met leiders van de 
Grieks- en Turks-Cypriotische ge
meenschappen voerde. 

Op de achtergrond van al die 
bemoeiingen rond Cyprus, teken
de zich inmiddels bij de Europese 
Gemeenschap een neiging af om 
Griekenland na zijn desertie uit 
de Navo tot toetreding tot Europa 
te bewegen. Sommigen zien in 
die gebeurlijke toetreding het 
enige middel om Griekenland af 
te houden van een eenzijdige 
oriëntatie op Moskou. Dat dit ge
vaar niet denkbeeldig is, moge 
blijken uit gemeenschappelijke 
Grieks-Russische pogingen om de 
Cyprische konfliktsituatie ahw te 
internationaliseren via de Veilig
heidsraad waardoor de Sovjets 
dan automatisch een gunstiger 
inspraakpositie zouden verwer
ven. 

Het ware verkeerd de Griekse 
wrokgevoelens tegenover de Navo 
alleen te zien als een reaktie 
van machteloze woede... of als 
een goedkoop ersatzoorlogje te
gen een minder gevaarlijke tegen
stander dan de traditionele Turk
se vijand. Al bij al doen de Grie
ken slechts wat om het even 
welk ander volk in identieke om
standigheden zou doen. Zoals ie
dere kleine staat die zich in zijn 
bestaan bedreigd weet, hebben 
de Grieken nood aan een machtig 
beschermer. En het is de werke
lijkheid geweld aandoen als men 
zoals in het Westen naievelijk 
gelooft dat die bescherming voor
eerst tegen de Russen is bedoeld. 
Het kommunistisch gevaar is 
geen uitvinding, geen fantasma-
gorie van gekwelde westerse ver
beelding, maar voor de Grieken 
is dit gevaar maar een peulschil 
vergeleken met Turkije en het 
hele arsenaal van apokoliptische 
verschrikkingen die de term his
torisch oproept. Aan Rusland 
daarentegen heeft Griekenland 
vandaag een vriend, een hulp in 
nood en de bedenking dat die Rus

sische vriendschap niet onbaat
zuchtig is, vermag niets tegen de 
anti-Turkse obsessie van het 
Griekse volk. 
in het Cyprisch konflikt gaat het 
immers niet alleen om een paar 
honderd vierkante kilometer, niet 
alleen om gekrenkte Griekse 
trots, een tema waarover al be
hoorlijk veel onzin is verkocht. 
In de tweede militaire aanval van 
de Turkse generaals werd een 
nieuwe politieke geest merkbaar, 
die weer aanknoopt bij de anti-
Europese traditie van dit land. Die 
Turken storen zich echter niet 
aan hun anti-Europees imago : 
achter hun demarkatielinie heb
ben ze bijna 40 pet van het hele 
Cyprische grondgebied aan 18 pet 
Turks-Cyprioten weggeschonken. 
Aan hetzelfde bevolkingsdeel 
hebben ze ruim 70 pet van de 
ekonomische kapaciteit van het 
eiland toegewezen. . terwijl 80 pet 
van de Grieks-Cyprioten aan el
lende en verkommering toe is. 
En morgen betrekken ze allicht 
ook Saloniki in hun uitdagende 
strategie. Langzaam aan werd 
duidelijk dat de Turken aan het 
konflikt rond Cyprus argumenten 
ontlenen om het hele pakket van 
betwistingen en historisch ge
groeide ressentimenten op tafel 
te gooien . 

Het is dan ook normaal dat de 
Grieken in het uur van nationaal 
gevaar, de hulp grijpen van de 
sterkste en meest belovende hel
per. De neiging die in het Westen 
wel eens opduikt om terzake de 
Grieks-Turkse tegenstellingen een 
kompleet neutrale koers te varen 
vertrekt eigenlijk van onjuiste 
premissen. Neutraliteit lijkt al

leen verantwoord zover men de 
hele aangelegenheid tot militair-
strategische afmetingen gaat be
perken. Van zodra het die be
grensde optiek verlaat, moet Eu
ropa opteren voor politieke en 
ekonomische associatie met Grie
kenland dat om vele redenen 
meer Europees is dan Turkije. 

De toetreding van Griekenland 
tot de Gemeenschap Is beslist 
geen naïef-romantische wens
droom. En zeker is ze niet van die 
aard dat ze het internationaal 
evenwicht zou verstoren. Het ge
vaar voor dit evenwicht zou veel 
ernstiger zijn mocht Griekenland 
ooit volledig in Sovjetvaarwater 
terechtkomen, waardoor de poli
tieke en militaire veiligheid van 
Italië en van het hele mediter-
raneum meteen op de helling zou 
staan. Bovendien zou nauwere sa
menwerking van de Gemeenschap 
met Griekenland een nieuwe sti
mulans kunnen zijn voor de nog 
altijd bloedarmoedige Europese 
idee. Ten slotte zou het politiek 
en ekonomisch samengaan van 
Griekenland met de Gemeenschap 
zeker zijn uitwerking niet missen 
op de houding van de groten 
Europa staat toch al jaren zij hel 
ook met wisselende intensiteit in 
het centrum van de Russische en 
Amerikaanse belangstelling. Daar
om moeten Griekenland en Euro
pa het beste proberen te halen 
uit de nieuwe door Turkse over
moed geaktiveerde opstelling. 
Een associatie zou allicht de Turk
se onverzadigbaarheid kunnen ma
tigen en de vrede helpen herstel
len en duurzaam maken in dit 
nevralgieke gebied rond de Mid
dellandse Zee. 

CEAUCESCU EN DE ROMEENSE VRIJHEID 
(AVD) Staatshoofd Ceaucescu van 
Roemenië is in meer dan een op
zicht een apart geval in de kom-
munistische wereld. Vanouds hul
digt hij een nationalistisch kom-
munisme dat alle buitenlandse 
bemoeiingen, zowel Sovjetrus-
sische, Chinese als westerse uit
sluit, terwijl hij het toch maar 
klaar heeft gespeeld om zowel te 
Moskou als te Peking aanvaard
baar te blijven. Ter gelegenheid 
van de dertigste verjaring van 
het socialistisch regiem in zijn 
land die vorige week in de Roe
meense hoofdstad luisterrijk 
werd herdacht, was Boekarest 
dan ook het ontmoetingspunt van 
Kosygin van Rusland en van de 
vice-premier Li Hsien Hsien van 
de Chinese volksrepubliek. Hier
uit blijkt eens te meer hoe hals
starrig Roemenie vasthoudt aan 
zijn onafhankelijke koers waarbij 
het zijn meesterschap in eigen 
huis nooit tot voorwerp van on
derhandelingen heeft willen ma
ken. Onder Ceausescu heeft Roe
menie nooit nagelaten die aparte, 
onafhankelijke houding voor het 
forum van de wereldopinie door 
te drukken . al in 1967 knoopte 
het diplomatieke betrekkingen 
aan met de kapitalistische Bonds
republiek. Verder heeft Ceauces
cu nooit een geheim gemaakt van 
zijn simpatie voor Tito en Dubcek 

en hij participeerde evenmin aan 
de beruchte Sovjetinvasie in 
Tsjechoslowakije (1968). 

Die eigengereidheid van Ceau
cescu is zeker niet zonder risi-
ko's en gevaren. Telkens als de 
banden met de Chinese volksre
publiek enger werden toegehaald, 
ontstonden nieuwe en hevige 
spanningen met de Sovjetunie. 
Toch heeft hij ter gelegenheid 
van de verjaringsfeesten de lof 
gezongen van de Sovjetunie en 
van het roemrijke Rode Leger dat 
voor de vrijheid van Roemenië 
« zoveel jong Russisch bloed 
heeft vergoten ». 

Ceausescu is kennelijk van me
ning dat de toekomstige ontwik
keling van zijn land niet gediend 
IS met een verslechteren van zijn 
betrekkingen met Moskou. Voor
al de Cyprus-affaire heeft hem 
tot meer gematigde inzichten en 
uitspraken genoopt. Van meetaf 
aan heeft het Roemeens staats
hoofd de militaire interventie van 
Turkije afgekeurd. Terecht was 
hij van oordeel dat een konflikt
situatie al gauw epidemisch kon 
worden in een gebied waar de 
groten hun eigen strategische be
langen op het spel zien staan. Bij 
al te grote spanningen in het 
oostelijk deel van de Middelland
se Zee zou Moskou immers zijn 

druk op Boekarest hebben ver
sterkt om een doorgang dwars-
door Roemeens grondgebied af 
te dwingen. 
Bresjnev weet dat hij In die ge
beurlijke samenhang op de inte
grale steun van Bulgarije kan re
kenen. Dit land dringt met de 
dag meer aan op isolering van 
Roemenië dat steevast weigert 
zijn grenzen open te zetten voor 
de troepen van het Warschaupakt. 
En Bulgarije staat met zijn anti-
Roemeense houding niet alleen. 
Ook in Tsjechoslowakije kwamen 
onlangs heftige reakties los (bij 
monde van de sovjetgezinde Bi-
lak) tegen de « Roemeense laat
dunkendheid waardoor het hele 
defensiesisteem van de Oostblok
landen wordt afgezwakt ». 
Tot dusver heeft de onafhanke
lijke gedragslijn van Roemenië al 
tien jaar lang stand gehouden te
gen de openlijke en (of) verkapte 
bedreigingen van Moskou en 
diens oosteuropese aanhang. Het 
is dan ook onwaarschijnlijk dat 
Ceauscescu in de nabije toekomst 
voor Sovjetdreigementen zou 
zwichten. De gevaren die zijn 
machtspositie bedreigen zitten 
veel meer verscholen in de bin
nenlandse hoek, waar de ekono-
mie een hoge tol moest betalen 
voor de onafhankeMike toer van 
het Roemeens bewind. 
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ONZE » JONGENS ? 

Wielrenners zijn de dag van van
daag « sjieke tippen » geworden 
en dat is maar best zo, Iedereen 
moet het goed hebben. Dat sluit 
natuurlijk niet in dat men daarom 
zijn afkomst, hoe eenvoudig ook, 
dient te verloochenen. Van de 
tien renners die België vertegen
woordigden op de wereldkampi
oenschappen te Montreal waren 
er negen Vlamingen en één halve 
Waal (Bruyère). Alhoewel de heer 
Merckx het nodig vond in het 
Frans te trouwen is hij toch van 
Vlaamse afkomst (Meensel-Kleze-
gem) en woont hij in Kraainem 
(Vlaams-Brabant). Deze tien « bes-
ten-van-het-ogenblik » die met de 
regenboogtrui uit Kanada terug
keerden vonden het nodig de Bel
gische Wielerbond een dankbrief 
te sturen. De voorzitter Van lUos-
sevelde (St-Amandsberg) en zijn 
kollega Ceulaars (Herentals) von

den deze dankbrief zo fi jn dat ze 
tevreden uitriepen hem in de ar
chieven van de BWB op te ber
gen als een kleinood. Wij zouden 
deze brief willen opbergen in het 
grauwe dossier van de Vlaamse 
ruggegraatloosheid en de schan
de. Deze brief in de taal van Pou-
lidor Is eens te meer het toon
beeld dat Vlamingen vaak hun 
herkomst verloochenen eens zij 
« sjieke tippen » zijn geworden. 
Uit heel wat bronnen wordt nu 
echter vernomen dat deze brief 
door « raadgevers » werd geïn
spireerd, wat de zaak helemaal 
niet verzacht voor « onze » jon
gens. 
Waar Is de ti jd van de Flandriens? 

GEEN LEEUW... 

Reeds vorig jaar schreef de voor
zitter van de Brusselse Conscien-
ceklub L. Van Nieuwenhuysen en. 

*"f»Wsps,, 
/ 

Te Leuven worden de oude Sint-Geertrui- en Slnt-Jacobswljk helemaai 
ontmanteld. Enerzijds vreet de Brouwerij Artois met reuzebappen deze 
oude, verkrotte kwartieren op. Anderzijds gaan de Akademische Zie
kenhuizen en Universitaire instellingen met de rest lopen. 
Tussenin wil de Stad Leuven aan hoogbouw doen. 
Het hele pittoreske kwartier is bijna verdwenen. Met veel moeite 
heeft kamerlid Kuijpers aan de hand van enkele Parlementaire Vragen 
sommige interessante bouvmerken nog kunnen redden. 
Fotograaf Plet Vranckx schoot dit enig beeldje waaruit blijkt hoe één 
der autentleke bewoners aan de .ieuwgekomenen datgene wat waar
devol lijkt tracht te verkopen. 

kele Brusselse gemeentebesturen 
aan om op 11 juli met de leeuw 
te vlaggen. Dit jaar hernieuwde 
deze voorzitter zijn verzoek bi] 
alle Brusselse gemeentevaders. 
Het loont wel de moeite de ant
woorden van deze heren na te le
zen. Als ze antwoordden, want 
slechts een zevental vonden het 
de moeite aandacht te besteden 
aan dit gewettigde verzoek. Een 
aantal burgemeesters antwoord
den niet zelf, maar lieten dit di
plomatisch aan hun sekretaris 
over of belastten het schepen-
kollege met deze zaak, waar ze 
blijkbaar geen blijf mee wisten. 
Het is echter de Schaarbeekse 
burgemeester Nols die de « mooi
ste » brief heeft gepend. Zo 
schrijft hij « dat er tot nu toe 
geen aannemelijke overeenkomst 
is over het gewest Brussel. Het 
zou te gemakkelijk zijn beroep te 
doen op het begrip van de Frans-
sprekenden, zonder enig verstand 
te tonen tegenover hun gegronde 
eisen ». Dus, geen Leeuw ! 

...IN BRUSSEL 

Het redelijkst geargumenteerd 
leek ons het antwoord van het 
kollege van de stad Brussel zelf. 
Het luidde : 
Zodra het in het Belgisch Staats
blad zal verschenen zijn, zal het 
kollege het KB toepassen tot uit
vaardiging van het dekreet van 6 
juli 1973 waarvan artikel 5 be
paalt dat « de Koning wordt be
last de nodige maatregelen te 
treffen opdat voormelde simbolen 
hun funktie op een effektieve wij
ze kunnen vervullen ». In afwach
ting van die wettelijke afkondi
ging, acht het kollege het niet 
passend een niet-officiële vlag te 
doen uithangen. 
Totdaar het antwoord van het 
Brusselse schepenkollege, dat de 
mogelijkheid niet uitsluit volgend 
jaar wel te vlaggen. Als, enz., enz. 

GROENE MAANDAG 

Dat het de landbouwers menens 
is moet iedereen duidelijk zijn ge
worden, de resems trakteren met 
overduidelijke opschriften langs 
onze wegen zeggen meer dan ge
noeg. Maandag 2 september gaan 
een aantal boerenorganisaties 
over tot het blokkeren van de 
wegen in het ganse land. Van 
halftien 's morgens tot rond de 
middag zullen de dreigende drie-
tanden weer te zien zijn. Na de 
gewestelijke protesten gaat men 
thans over tot gezamenlijke natio
nale akties. Het spreekt vanzelf 
dat heelwat mensen terug den
ken aan die grauwe boerendag in 
1971 toen de groene vuist op 
Brussel bonkte... 
Mensen in nood zijn tot heelwat 
In staat ! 

SPORTPALEIS CENT 
ZONDAG 3 NOVEMBER TE 15 U. 
TOECANCSKENTEKENS 
Vanaf 1 september zijn op het Algemeen Sekretarlaat de toe. 
gangskentekens voor de grote feestviering op 3 november In 
het Gents Sportpaleis te verkrijgen. 
Dit kenteken, tegelijkertijd toegangskaart, kost 50 fr. 
Om er zeker van te zijn 
— dat het Gents Sportpaleis op 3 november a.s. werkelijk 
eivol zal zijn 
— en tegelijkertijd dat iedereen wie zich een toegangskente-
ken aanschaft ook zeker Is van een zitplaats In het Gents 
Sportpaleis 
wordt de kaartenverkoop centraal vla ons algemeen sekreta
rlaat, Voldersstraat 71 te 1000 Brussel gedaan. 

KAARTEN KUNNEN DUS UITSLUITEND BESTELD WORDEN OP 
HET ALGEMEEN SEKRETARIAAT TE BRUSSEL. 

OM DRINGENDE PRAKTISCHE REDENEN KAN DE UITVOERING 
VAN BESTELLINGEN SLECHTS GESCHIEDEN NA ONTVANGST 
VAN HET VERSCHULDIGDE BEDRAG (A RATO VAN 50 FR. 
PER TOEGANGSKENTEKEN). . 

OPROEP TOT DE AFDELINGEN 

Uw hulp is onontbeerlijk. Maak NU DADELIJK een eerste be
stelling toegangskaarten over aan het algemeen sekretarlaat 
en betaal ze gelijktijdig (prk nr 000-0147697-63). Verkoop deze 
kaarten TEN SPOEDIGSTE In uw afdeling en zorg dadelijk 
daarna voor eventuele volgende bestellingen. 
Wie ZEKER wil zijn van zijn plaats in het Gentse Kuipke, kan 
voor zichzelf, zijn gezin en zijn omgeving rechtstreeks kaar
ten bestellen op het algemeen sekretarlaat. Uitvoering der 
bestelling na ontvangst van het verschuldigde bedrag. 

SOCIAAL 
EN 

FEDERAAL 

TWINTIG JAAR 

SPORTPALEIS GENT 3NOVEMBER1974 

AFFICHES 
Uw arrondissementeel sekretarlaat Is In het bezit van de 
nodige affiches en de richtlijnen daarover. Help uw arron
dissementeel sekretarlaat door er zélf kontakt mee op te 
nemen en er de voor uw afdeling bestemde affiches ten 
spoedigste af te halen. 

VOOR 
ONZE LANDBOUWERS 
De arrondissementen en afdelingen die wensen een avond 
in te richten om de land- en tuinbouwers in te lichten om
trent het Volksunieprogramma en de toestand in de land- en 
tuinbouw, kunnen beroep doen op : 

— Senator Wllly Persijn, 
Ratellnge 11, 8050 Wingene — te l . 051/65.50.90. 

— Volksvertegenwoordiger Ludo Seis, 
Honduislaan 24, 2570 Duffel — Tel. 015/31.11.67. 
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INTERNATIPNALE 
HANDEL IN 
ARBEIDSKRACHTEN 

De Internationale Arbeldskonferentie, die 
elk jaar in de maand juni te Geneve sa
menkomt, heeft dit jaar wel een zeer ak-
tueel tema behandeld. 
Een konventie en een aanbeveling in ver
band met de toestand van de migrerende 
arbeiders zal na een eerste gedachten-
wisseling op de zitting van dit jaar voor
bereid worden en zal dan zijn beslag krij
gen op de 60e zitting van de Konferentie 
in juni 1975. 
Het probleem van de migrerende arbei
ders stelt zich niet alleen in ons land, 
maar is een internationaal fenomeen ge
worden. Niet alleen op het vlak van de 
illegale imigratie, dat thans in het middel
punt van de belangstelling staat, maar 
over het geheel van de arbeidsvoorwaar
den, de oorzaken en de gevolgen van de 
arbeidersmigraties zullen de toestanden 
moeten onderzocht worden. 
IVIeer dan 10 miljoen migrerende arbei
ders uit Afrika, het Midden-Oosten en 
sommige arme streken in Europa verschaf
fen het Europees kapitalisme de midde
len tot ekonomische groei op lange ter
mijn en de mogelijkheden tot aanpassing 
van zijn arbeidskrachtenbeleid op korte 
termijn. 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN IV/06 1 

O 
MILITIEVERGOEDING (II) 

3. Voorwaarden inzake inkomsten. 

Voor het jaar 1974 en voor de duur van de dienst
tijd is de inkomstengrens vastgesteld op volgend 
bruto-belastbaar bedrag : 

— 202.384 fr., voor rechthebbende met minder dan 
4 personen ten laste ; 

— 213.000 fr., voor rechthebbenden met 4 perso
nen ten laste ; 

— 326.000 fr., voor rechthebbenden met 5 perso
nen ten laste ; 

— 440.200 f r , voor rechthebbenden met 6 perso
nen ten laste. 

De inkomstengrens voor terugroepingen onder de 
wapens is vastgesteld op een bruto-belastbaar be
drag van 261 180 fr. voor rechthebbenden met mak-
simum 4 personen ten laste. Vanaf 5 personen ten 
laste van de rechthebbende, is de inkomstengrens 
dezelfde als voor de gewone diensttijd. 
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Aanvragen, ingediend na 1 januari 1974, zul
len ambtshalve herzien worden, ook als ze 
omwille van te hoge inkomsten verworpen 
werden. Wie evenwel geen aanvraag indiende 
en meent nu wel in aanmerking te komen, 
moet zo snel mogelijk een aanvraag indienen. 

4. Bedragen. 

Volgens de belangrijkheid van de inkomsten van de 
rechthebbende en van zijn echtgenote, zijn de maan
delijkse bedragen vanaf 1 juli 1974 als volgt be
paald : 

a) 4.510 fr., 3.380 fr., 2.107 fr. of 1.300 fr. voor de 
echtgenoten, de kinderen en de broeders en 
zusters van de militair die wees zijn of verlaten. 
Voor de kinderen van de militair en zijn echtge
note worden de bedragen verhoogd met : 
— 30% voor het eerste kind ; 
— 15% voor het tweede kind ; 
— 10% voor elk van de volgende kinderen. 

b) 3.740 fr., 2.705 fr., 1.725 fr. of 1.300 fr. ofwel 
2.705 fr. of 1.300 fr. voor de vader en moeder en 
andere ascendenten en gelijkgestelden, dit naar
gelang de vergoeding verschuldigd is vanaf het 
begin van de militaire dienst ofwel vanaf de 7e 
n>aand. 

c) 2.705 fr. of 1.300 fr. voor de verweesde of ver
laten militair. 

d) 182 fr. of 109 fr. per dag voor alle rechthebben
den indien het een wederoproeping betreft. 

5. Aanvraag. 
De aanvraag wordt ingediend bij het gemeentebe
stuur van de verblijfplaats van de rechthebbende. 
Zij mag ten vroegste 30 dagen vóór het ingaan van 
het recht op de vergoeding worden ingediend en 
ten laatste 6 maand daarna, om het recht op ver
goeding niet geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

WAAROM MIGRATIE ? 

De ekonomische behoeften van de kapi
talistische industriële ondernemingen vul
len hun gemis aan goedkope arbeids
krachten hiermee aan. De imigranten zelf 
zijn dikwijls verplicht hun land te verlaten 
willen zij werk vinden. 
De migratie biedt sommige onmiddellij
ke en tijdelijke weldadige aspekten voor 
het land van herkomst van de migranten : 
vermindering van het aantal werklozen 
aldaar en verhoging van deviezentoevoer, 
doordat deze migranten een gedeelte van 
hun loon naar huis zenden. 
Of deze belangen elkaar kompenseren is 
echter niet zeker. 
De rijke landen profiteren van deze toe
stand wel het meest, omdat de immigra
tie hen helpt een konstante ekonomische 
groei in stand te houden. De aanwezig
heid van vreemde arbeiders laat ook ar
beidsvoorwaarden toe die de plaatselijke 
arbeidskrachten niet langer willen aan
vaarden. 
De grote slachtoffers van de migratie zijn 
de migrerende arbeiders zelf. Zij moeten 
vaak een heleboel exploitaties doorstaan. 
In materieel opzicht lijden zij een lastig 
leven met lage lonen en marginale levens-
en huisvestingsvoorwaarden. Hun werk is 
dikwijls uitputtend, afstompend, hard, vuil 
en gevaarlijk. Daarbij zijn zij meestal on
bekend met de taal en ook met hun rech
ten 

EEN lAO-KONVENTIE OVER DE MIGRE
RENDE ARBEIDERS 

Volgens het Internationaal Arbeidsrecht 
zijn de konventies instrumenten tot het 
scheppen van internationale verplichtin
gen voor de landen die ze bekrachtigen. 
Daarentegen kunnen aanbevelingen 
slechts richtlijnen zijn voor de regeringen 
zonder enige wettelijke kracht. 
Ter voorbereiding van de konferentie van 
juni 1974 heeft de Internationale Arbeids
organisatie (lAO) ingevolge raadgevingen 
van de regeringen voorgesteld dat twee 
konventies in een ontwerpvorm zouden 
onderzocht worden, een over de klan-
destiene migraties en een over de ge
lijkheid van kansen en lonen, waaronder 
de sociale politiek,de werkgelegenheid en 
de woonpolitiek, en dat hieraan eventueel 
een aanbeveling zou toegevoegd worden, 
worden. 
Het belang dat deze internationale over
eenkomsten voor de migrerende arbei
ders zal hebben komt in dit verband zeer 
duidelijk tot uiting. Vele konventies die 
in het verleden werden afgesloten raak
ten dikwijls zeer algemene problemen 
aan, zoals het recht op vormingsverlof, 
dat dit jaar uitgevaardigd werd alsook 
vroegere konventies over het recht op ar
beid, de part-time arbeid, de arbeid van 
gehuwde vrouwen met gezinslasten, de 
arbeidsbemiddeling en de sociale zeker
heid. 
In die gevallen bleef de uitwerking ^n de 
gevolgen eerder nationaal gebonden. De 
toepassing van wetten die de onderwer
pen behandelden had meestal uitsluitend 
betrekking op de werknemers van het 
land die de konventie ondertekende. Het 
kwam er dus meestal maar op aan een 
harmonie tot stand te brengen. Het is 
ook een inspiratiebron en een aansporing 
voor landen waar gelijkaardige wetten nog 
niet bestaan, om deze eventueel ook uit 
te vaardigen, liefst in de zin zoals in de 
konventies werd voorgesteld. 
Een konventie over de migratie heeft an
derzijds werkelijke internationale allure. 
Het probleem treft inderdaad de werkne
mers van alle landen, omdat de beroeps
mobiliteit het probleem is dat ver over 
de landsgrenzen heen rijkt. In dit geval 
moeten duidelijke regels vastgelegd wor
den voor de toepassing van een sociale 
politiek in de meest brede betekenis van 
het woord. Migranten moeten immers 
ook rechten hebben, zowel op het vlak 
van hun kulturele en persoonlijke vor
ming, hun .arbeidsvoorwaarden, hun soci
ale rechten wanneer zij niet irt staat zijn 
te werken, hun politieke rechten en ten
slotte- zekerheden ten opzichte van hun 
familiale verantwoordelijkheid. Deze zou
den duidelijk moeten geformuleerd wor
den en daarvoor is een konventie van de 
lAO wel het meest geëigende middel. 
Het is dus maar te hopen dat de konven
tie zo konkreet mogelijk deze rechten 
specifieert en niet in weinig zeggende 
principes blijft hangen, zoals dit maar al 
te dikwijls gebeurt. Daarenboven zouden 
zoveel mogelijk landen de uiteindelijke 
konventie moeten ondertekenen. Dit is 
misschien wel een kontradiktie, want het 
is meestal zo dat algemene en vage prin
cipes wel onderschreven worden, maar 
konkrete voorstellen minder. Een niet 
onderschreven konventie — hoe goed ze 
ook zou zijn voor de migranten — blijft 
tenslotte een dode letter. De gulden mid
denweg is dan ook soms de meest wijze 
oplossing, helaas I 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 

ARR RAAD 

De e k arr raad zal plaatsgrij
pen op vrijdag 13 september te 
20 u 30 in lokaal « Trefpunt », 
Turnhoutsebaan 28, Deurne 
HISTORIEK-AFDELINGEN 

Ter attentie van de afdelmgsse-
kretarissen wenst de arr sekr te 
herinneren aan zijn oproep, ten 
einde van elke afdeling « ten 
spoedigste » de gevraagde inlich
tingen te mogen ontvangen. 
FEESTVIERING 20 JAAR VU 
Meerdere afdelingsbesturen heb
ben de «reis-organisatie» naar het 
Gentse Sportpaleis ter gelegen
heid van de « feestviering » « 20 
jaar VU » op zondag 3 november 
ek te 14 u 30 in lijn gebracht 
Verscheidene autocars werden 
reeds besproken Wij verwachten 
een doorzettende aktie op dit ge
bied van al onze afdelingen. 
PROFICIAT 

Ter gelegenheid van hun huwe
lijke, heden 31 augustus '74, wenst 
tïet VU-arr. bestuur en VUJO-arr 
Antwerpen van harte een prima 
start en behouden vaart aan hun 
beide VUJO arr medewerkers Ani
ta Viaene en Hugo Van Bueren 
VVM 

Het afgelopen jaar bracht de 
VVM onze mandatarissen en ka
derleden, verschillende aktivitei-
ten die niet altijd de belangstelling 
mochten kennen die zij zeker ver
dienden Het VVM-bestuur gaat nu 
over tot de planning voor het 
nieuwe werkjaar Stuur uw wen
sen, verlangens of suggesties 
door aan VVM-voorz Hugo An-
dries, Turnhoutsebaan 116 te 2200 
Borgerhout of tel 36 59 67 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Elke maandag van 16 tot 19 u 
op het sekretariaat treft u er een 
volksvert en een prov raadslid 
aan om u te helpen met uw pro
blemen 
KONTAKTBLAD 

Het nummer van oktober wordt 
in alle bussen van de 8ste wijk 
gestoken 
LEDENSLAG 

Nu lid worden kost slechts 100 
fr en u bent aangesloten tot 
eind 1975 
ONDERNEMINGSRADEN 

Leden die in de ondernemings
raden zitten of deel uitmaken van 
de komitees van veiligheid en hy
giene worden vriendelijk verzocht 
ons dit zo snel mogelijk mede te 
delen 
FINANCIËLE AKTIE 

De aktie in de vijfde wijk die 
liep in de maand juni en juli ken 
de een groot sukses We danken 
alle leden die hebben bijgedragen 
tot dit welslagen 
HUWELIJK 
Vandaag huwt ons bestuurslid en 
gemeenteraadslid Anita Viane 

We wensen Anita en haar echt
genoot Hugo Van Bueren van har
te veel geluk Haar nieuw adres 
IS . Kruishofstr 44, 2020 Antwer
pen 

VUJO 
Geregelde samenkomsten van 

onze Volksunie-jongeren te Ant
werpen Stad op het sekretariaat 
Voor juiste inlichtingen over hun 
vergaderdagen tel Viaene Anita 
33 91 36, Coveliers 37 34.97, Ann 
Monseur 27 91 14 

BEVEL 
EERSTE VU-BAL 
VIERING 100ste LID 

Afd Bevel wil doorbreken Op 
zaterdag 28 september om 20 u 
in de Parochiezaal, Dorp Wij re
kenen op de steun van de omlig
gende afdelingen 

BORGERHOUT 

LEDENVERGADERING 

Gaat door op vrijdag 26 septem
ber te 20 u 30 in de « Nieuwe 
Carnot » Als spreker hebben wij 
volksvert Anciaux uitgenodigd 
We hopen u daar talrijk te ont
moeten ' Let wel voortaan gaan 
onze vergaderingen om de twee 
maanden door, telkens de eerste 
vrijdag van de maand Gelieve 
daar nu reeds rekening mee te 
houden. 

DUFFEL 

ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 

TAK MECHELEN 

Maandag 9 september van 19 
tot 19 u 30 m het Gildenhuis (zij-
ingang rechts van het café) 

EKEREN 
20 JAAR VOLKSUNIE 

Op zondag 3 november heeft 
een grote massaviering plaats in 
het Sportpaleis te Gent Toegangs-
kentekens zijn vanaf 1 september 
te koop Een nieuwe start na 20 
jaar strijd Wie er met bij zal zijn, 
zal iets missen i 
KONGRES 

Het vervolg op het kongres van 
Oostende zal plaats vinden op 
zondag 1 december te Brussel m 
de zaal « Passage 44 » 
NACHT VAN DE VRIENDSCHAP 

In het teken van 20 jaar VU 
Zaterdag 7 december te 21 u 
Plaats feestzaal <• Alpheusdal », 
F Williotstr 22, Berchem Toe-
gangskaarten 70 f r , te bekomen 
op het VU-sekretariaat, Geesten-
spoor 72, Ekeren, tel 4104 41 of 
bij een bestuurslid 

HERENTHOUT 
MOSSELFEEST 

Op zaterdag 14 september wor
den alle leden uitgenodigd op een 
gezellig mosselfeest in ons lo
kaal « Nieuwe Kroon >• Van 20 
tot 23 u kan men er naar harte
lust de lekkere mosselen proeven 

De inschrijvingen voor het gala
diner in het Beursgebouw te Ant
werpen (300 f r ) zullen die avond 
afgesloten worden. 

HOBOKEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Elke maandag en dinsdag van 
18 u 30 tot 19 u 30 m lokaal 
• Vlaams Nationaal Centrum », 
Steynstr 85 

DIENSTBETOON 

In Vlaams-nationaal centrum, 
Steynstr 85 alle woensdagen 
van 18 tot 19 u 30 door gemeen
teraadslid Fonne Crick en alle don
derdagen van 18 u 30 tot 19 u 30 
door gemeenteraadslid Clem De 
Ranter 

HOMBEEK 

ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 

TAK MECHELEN 

Maandag 2 september van 19 
tot 19 u 30 in het VU-lokaal, 
Bankstr 145. 

MECHELEN (Arr.) 
AKTIVITEITSKALENDER 

De afdelingen die hun aktivi-
teiten en mededelingen willen 
zien verschijnen in « Wij . worden 
verzocht één week voor het ver
schijnen ervan hun teksten binnen 
te leveren bij Emiel Vanlangen-
donck, Clemenceaustr 59, 2580 
St-Katelijne-Waver of eventueel 
ook bij Walter Luyten, Liersestwg 
140, 2590 Berlaar Teksten ten 
laatste binnen zaterdagmiddag te 
12 uur 

ITEGEM 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Maandag 9 september van 21 
tot 21 u 30 ten huize van Alfons 
Van Hout, Kleine Hooiweg 4. 

KAPELLEN-HOEVENEN 
HERFSTBAL 
' Gaat door in de gemeentelijke 
feestzaal « Concordia » te Kapel
len op 28 september te 21 u Or
kest Pennsylvania 6-5000, onder 
de leiding van Guy Torfs Onze 
medewerkers van Kapellen zullen 
bij u thuis met kaarten komen 
Inkom 50 fr Ook alle vrienden 
van andere afdelingen van het 
arr worden verwacht 

WIJ kunnen nog steeds een 
paar medewerkers gebruiken voor 
de tapkast, enz Wend u tot Mar
cel Op De Beek, Wilgenstr 4 te 
Kapellen Ook prijzen voor de 
tombola kunnen daar afgegeven 
worden Dank ! 
VIERING 20 JAAR VU 

WIJ leggen een bus in Alle le
den en simpatisanten van Kapel
len en Hoevenen zullen een sten
cil thuis krijgen Wie mee wil naar 
Gent (3 november) gelieve het 
strookje ingevuld terug te sturen 
naar het sekretariaat mevr Cor-
nelis-De Muer, Berkenlaan 14, 
Hoevenen 

MLCnDCR 
SEPTEMBER 

1 St-Katelijne-Waver : Toeristische fietstocht langs de Her 
tog Jan-route Inger door VUVA 
6 Willebroek : Ledenvergadering te 20 u 30 in het lokaal 
6 Borgerhout : Ledenvergadering te 20 u 30 in « Nieuwe 
Carnot », met volksvert Vic Anciaux 
13 Nijlen : Vujo - Armand Preudhomme-avond. 
13 Deurne : Arr. raad te 20 u 30 in lok « Trefpunt », Turn
houtsebaan 28 
14 0-L-Vr-Waver : VU-Breugeiiaanse avond in de Parochiezaal 
14 Hombeek : VU-dansfeest. 
21 Niel : Vujo-fietsenrally « Rupelstreek » (nadere gegevens 
zie berichtgeving Niel) 
20 Mechelen : Arr. raad. 
21 Sint-Job-in-'t-Goor : Reis naar Rudesheim. 
28 Bevel : VU-bal. 
28 Duffel : « Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen '76 ». 
Kursus Dosfelinstituut 
28. Kapellen : Herfstbal in zaal Concordia, om 21 u 
29 Niel : « Rupei- en Schelderally » (nadere gegevens zie 
berichtgeving Niel). 

OKTOBER 

4 Nijlen : VU-teerfeest. 
5 Blaasveld : VVB-bal, afd Willebroek-Tisselt-Blaasveld 
5 Duffel : «Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen '76 ». 
Kursus Dosfelinstituut 
5 Herenthout : 6e VU-dansfeest. 
12 Berlaar : VU-dansfeest. 
13 Antwerpen : Groots feestmaal « 20 jaar VU », Beursge
bouw 
18 Mechelen : Arr. raad. 
19 Lier : VU-dansfeest. 
19 Niel : VU-dansfeest. 
26 Mechelen : VU-dansfeest in het kader van de arr « 20 
jaar Volksunie »-viering. 
26 Wommelgem : VU-afdelingsbal. 

DKnscB€coon 
ZITDAGEN SENATOR JORISSEN 
De zitdagen van senator Jorissen te Booischot, Herselt en Hombeek 
van maandag 9 september worden verschoven naar vrijdag 6 september, 
zelfde uur (Booischot 18-19 u., Herselt 19-20 u., Hombeek 21-22 u.). 
SEPTEMBER 
Volksvertegenwoordiger A. DE BEUL 

ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 36.84.65. 
Elke maandag van 16 tot 19 u. 
KONTICH : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 57.13.52. 
1ste en 3de donderdag van 19 tot 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Antwerpsest. 378, tel. 88.05.03. 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 
Volksvertegenwoordiger R. MATTHEYSSENS 
BORSBEEK : café « Riviera ». Jos Reusenslei 17. 
1ste en 3de maandag van 18 u. 30 tot 19 u. 30. 
BROECHEM : lok. « Frankenheem », Dorpsplein. 
1ste en 3de maandag van 19 u. 30 tot 20 u. 30. 
WESTMALLE : ten huize van dhr. Fr. Dams, Hallebaan 40, tel. 12.04.52. 
Woensdag 11 september van 19 tot 20 u. 
BRECHT : ten huize van dhr. Al. Van Hoof, Lessiusstr. 37, tel. 13.81.95. 
Woensdag 11 september van 20 tot 21 u. 
Volksvertegenwoordiger H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, Grote steenwg 88, tel. 39.02.30. 
Elke maandag van 14 tot 16 u. 
SCHOTEN : café « Tijl », Verbertstr. 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 
BRASSCHAAT : café « Vogelzang », Mksebaan. 
1ste en 3de donderdag van 21 tot 22 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wilgenstr. 4, tel. : 
64.55.93. 
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u. 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bosmans, Korte Heuvelstr. 35, tel. 
66.74.59. „ j . , „. 
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u. (lees door biz 8) 
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KONTICH 
EHBO-KURSUS 

Het Vlaamse Kruis, afd Kon-
tich, richt voor de 3de maal een 
kursus in over eerste hulp bij 
ongevallen Aanvangsdatum 3 
september De kursus wordt ge
geven iedere donderdag van 20 
tot 22 u in het Altena-instituut, 
Edegemsestwg, Kontich Inschrij
vingen bij mevr Steurs, Edegem
sestwg 87, tel 031/57 10 27 , 
mevr Van Herreweghe, Edegem
sestwg 105, tel 031/57 08 85 Al
le kandidaat-kursisten bij voor
baat hartelijk welkom 
SEKRETARIAATSAVONDEN 

Vanaf maandag 2 september op
nieuw vaste maandag-sekretan 
aatsavonden Vrijwigge medewer 
kers welkom vanaf 19 u ten hui
ze van sekr F De Beukelaer, 
Kosterijstr 6 tel 57 09 82 

LIER 
DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen staan u 
graag bij met raad en daad U kan 
ze best bereiken 

Senator E Bouwens ten huize, 
Eeuwfeestlaan 163, elke zaterdag 
van 10 tot 12 u Tel 80 11 52 

Gemeenteraadslid R Bouwens, 
Lisperstr 93 Tel 80 21 55 

Gemeenteraadslid A Peeters, 
Mechelsestr 63 Tel 80 39 29 

Gemeenteraadslid F Booqaerts 
Lisperstr 39 Tel 80 41 25 

MECHELEN (Arr.) 
VOORBEREIDING GEMEENTE 
RAADSVERKIEZINGEN 1976 

Het Dosfelinstituut richt op 28 
september en 5 oktober een voor-
bereidingskursus in op de ge
meenteraadsverkiezingen die 
vooral op de praktijk zal gericht 
zijn Alle kaderleden van de afde
lingen de huidige en toekomstige 
gemeentemandatarissen houden 
deze data vnj De kursus zal 
doorgaan te Duffel in de zaal Gil 
denhuis telkens van 9 u 30 tot 
17 u Meer gegevens volgen later 

MORTSEL 
GEMEENTERAAD 

Maandag 2 september e k te 
20 u in de raadszaal van het ge 
meentehuis 
VIERING 20 JAAR VU 

Een autocar werd reeds bespro

ken om ons op zondag 3 novem
ber e k naar het Gentse Sport
paleis te begeven, waar de Mort-
selse VU-afdeling met een sterke 
groep zal aanwezig zijn op de 
« feestviering 20 jaar VU » In
schrijvingen en inlichtingen bij 
Em Croes, Steenakker 90, tel 
49 12 20 
HUWELIJK 

VU-afdeling en bestuur Mort-
sel wensen van harte een welge
meend proficiat aan hun geacht 
medelid Juliaan De Wachter en 
Zijn bruidje Elza Eerdekens, ter 
gelegenheid van hun huwelijk 
(29 8 74) 

NIEL-SCHELLE 
20 JAAR VOLKSUNIE 

Voor de massaviering en fami 
miliefeest leggen we een bus in 
naar Gent op zondag 3 november 
Het « Kuipke » zal die dag te 
klem zijn 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen van wel
ke aard ook, kunnen steeds te
recht op ons sekretariaat, waar 
Frans De Meulemeester en Guido 
Michiels graag ter beschikking 
staan Ook bij Luc Deheusch Aug 
Vermeylenstr 5, ben je altijd 
welkom (alle dagen) Op het se
kretariaat op vrijdagavond van 20 
u af 
DIENSTBETOON 

Steeds na telefonische afspraak 
bij prov raadslid Jan Van Rooy, 
Kasteelstr 4 tel 41 41 73 

NIJLEN 
BETOGING TE HALLE 

Op 24 november. Inschrijven MJ 
Herman Steylaerts Tuinwijk 20 
tel 81 80 08 en bij Marcel Dielens, 
Kon Astril 1, tel 81 70 07 
VU-TEERFEEST 

Op vrijdag 4 oktober m feest
zaal Nilania Inschrijven bij ho-
gergenoemden 
VUJO 

Op vrijdag 13 september om 20 
u in lokaal Kempenland Armand 
Preud'homme-avond Inkom gratis 

NOORDERKEMPEN-RIJKEVORSEL 
LEDENVERGADERING 

Gaat door op 6 september in 
het Parochiecentrum van Rijke-

NIELSCHELLE 
RUPEL- EN SCHELDERALLY 
Op zondag 29 september richt VU-afdeling Niel een autozoek
tocht in. Om iedereen gelijke kansen te geven voorzien we 
twee reeksen : A. Rally volgens formule C voor ervaren rally-
rijders over een afstand van 45 km. ; B. Toeristische auto
zoektocht, speciaal voor onze niet geroutineerde VU-leden. 
Ook niet-leden zonder rallyroutine zijn natuurlijk welkom. Af
stand 72 km. 
Voor A en B, vrij vertrek tussen 12 en 13 u. in de Rupelstraat, 
aan cafe « Overdekte Wip », waar die dag het rallysekretari-
aat gevestigd is We beschikken over een welgevulde prij-
zentafe! 
Deelnemingsprijs : 225 fr. Wie inschrijft, door storting op rek. 
000-0543526-35 van Jos De Graef, Karl Marxstr. 9, 2640 Niel, 
voor 23 september, geniet een vermindering van 25 fr. 
VUJO-FIETSENRALLY 
Op zaterdag 21 september kunnen alle jongeren en zich jong-
voelenden deelnemen aan een sportieve verkenningstocht in 
de Rupelstreek. Vertrek tussen 13 en 14 u. aan het VU-sekre-
tariaat, Antwerpsestr. 186, Niel. Prachtige prijzen I Niet-leden 
betalen 30 fr. Vujo-leden 25 fr. 's Avonds prijsuitreiking met 
« Stuif-ln ». 

BRABANT 
BRUSSEL 

ARR RAAD 

Op vrijdag 20 september om 20 
u m de zaal Waltra Arduinkaai 
2 4 1000 Brussel 

BRUSSEL-STAD 

VOETRALLY 

Zondag 8 september 7e Voet 
rally « Ken uw hoofdstad •> met 
de medewerking van de Vlaamse 
organisaties Brussel en randge-
gemeenten Inschrijvingen en ver 
trek vanaf 13 u tot 15 in het lo 
kaal Uilenspiegel Pletmckxstr 38, 
1000 Brussel tel 512 13 74 Er 
zijn talrijke waardevolle prijzen 
Uitreiking te 19 u Inschrijvingen 
50 fr 

GRIMBERGEN 
WANDELZOEKTOCHT 

Zaterdag 7 september richt de 
Grimbe'-gse sportvereniging Tijl 
een wandelzoektocht in onder het 
motto «Grimbergs eigen schoon» 
Bedoeling is inwoners uit de ge
meente uit het omliggende en 
ook Vlaamse Brusselaars door 
middel van een gezonde wande 
ling nader kennis te laten maken 
met enkele minder gekende brok
jes natuurschoon van deze streek 
« De Parel van Brabant » 

De welbekende Tommenmolen 
IS vertrek- en eindpunt van de 
10 km lange wandeltocht waar
aan zowel gezinnen en groepe 
ringen als individuele belangstel
lenden kunnen deelnemen Start 
van 13 u 30 tot 15 u 30 

vorsel Sprekers volksvert Jo 
Belmans en sen Carlo Van Eisen 

O-L-Vr-WAVER 
ZITDAG VLAAMS ZIEKENFONDS 
TAK MECHELEN 

Maandag 9 september van 20 
tot 20 u 30 in cafe De Vlashoeve, 
Bosstr 
BREUGELIAANSE AVOND 

Op zaterdag 14 september in 
de Parochiezaal (Leemstr) U 
krijgt er vanaf 20 u Breugeliaans 
eten verzorgd door Eddy Camps, 
een gelegenheidstoespraak door 
de nieuwverkozen volksvert Joos 
Somers en een gezellig samen
zijn met het Waverse orkest De 
Nachtvlinders Dit alles wordt u 
aangeboden aan de prijs van 125 
fr Inschrijven en betalen bij de 
bestuursleden 

SINT-JOB-IN- 'T-GOOR 
20 JAAR VOLKSUNIE 

Op 3 november vertrekt er een 
busje naar het Gents •< Kuipke » 
Inschrijven bij E Pierle Campi-
naweg 4 (tel 63 14 94) Vertrek 
te 13 u an het Kruispunt 
REIS NAAR RUDESHEIM 

Op 21 en 22 september naar de 
Rijn Prijs 1 050 fr per persoon 
Inschrijving bij E Pierle vóór 18 
augustus Nadere inlichtingen tel 
63 14 94 

ST-KATELIJNE-WAVER 
FIETSTOCHT 

Morgen 1 september nodigt 
de VUVA-SKW je vriendelijk uit 
op een gezellige, toeristische 
fietstocht WIJ begroeten Bonhei
den, Muizen, Rijmenam, Keerber-
gen, Steenokkerzeel, Meisbroek, 
Perk, Elewijt e a (Hertog Jan-rou
te) We verzamelen vanaf 9 u 
vertrekken om 9 u 30 , terug rond 
aan IJzerenveld 130 (Pasbrug) en 
17 u 30 Knapzak meebrengen 
Iedereen is welkom Inlichtingen 
bij Godelieve De Keyser, Albert-
str 27 
ZITDAGEN VLAAMS ZIEKEN
FONDS TAK MECHELEN 

Maandag 2 september van 20 
tot 20 u 30 in het lokaal « In de 
Wereld », Markt 5 (Centrum) en 
van 21 tot 21 u 30 ten huize van 
Emiel Vanlangendonck, Clemen-
ceaustr 59 (Elzestr) 

TURNHOUT 
DI-VOORDRACHTEN 
Op 13 en 27 september ek zal 
het Dosfelinstituut voordracht-
avonden inrichten in de Warande 
Alle VU-leden en simpatisanten 
houden deze avonden vrij 

WILLEBROEK 
LEDENVERGADERING 

Zoals u weet doet het het be
stuur een grote inspanning om de 
afdeling uit te bouwen Ten dien 
einde werd vanaf 1 mei een lo
kaal gehuurd op de Dendermond-
sestwg 72 Ook werd gestart met 
het onafhankelijk ziekenfonds Tak 
Willebroek Verder werd het jaar
lijks bal gepland op 16 november 
Om nu de leden de gelegenheid 
te geven kennis te komen maken 
met het lokaal en om de verdere 
toekomstplannen te kunnen toe
lichten nodigt het bestuur alle le
den uit op een algemene leden
vergadering die doorgaat op vrij
dag 6 september te 20 u 30 in 
het nieuwe lokaal 

BIJ voorinschrijving betaalt men 
40 fr per gezin of per deelne-
mmgsformulier, de dag zelf 60 fr 
De prijzen (10 000 f r ) worden uit
gereikt tijdens een gezellig sa
menzijn in de Tommenmolen te 
20 u 30 Voorinschrijving door 
storting op PR 990271 van P Buf
fels, Grimbergen Inlichtingen op 
tel 269 34 02 en 269 32 38 

GROOT-BIJGAARDEN 

3e HERFSTBAL 

Onder het motto •• 20 jaar VU » 
om 20 u 30 in de zaal Collegium, 
gaat op zaterdag 28 september 
Brusselstr 257 ons jaarlijks dans
feest door Orkest The Dixie 
Dicks Hoofdprijs tombola vlieg-
tuigreis naar Tunesië 

Senator H. DE BRUYNE 

WIJNEGEM : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel. 53.89.26). 
1ste en 3de maandag van 19 tot 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr. Edw. Lemmens, K. Albertstr. 62, tel. 
52.77.45. 
Dinsdag 17 september van 20 tot 21 u. 

NIJLEN 

1ste zaterdag 
Schepen Kegelaers van 10 tot 11 u. 
Kamerlid Somers van 11 tot 12 u. 
2de zaterdag 
Burgemeester Van Dessel van 10 tot 11 u 
Kamerlid Somers van 11 tot 12 u 
3de zaterdag • 
Raadslid Caethoven van 10 tot 11 u 
Senator Bouwens van 11 tot 12 u 
4de zaterdag 
Kamerlid Sels van 9 tot 10 u 
Herman Cools van 10 tot 11 u 
Mevr Walraeven (KOO) van 11 tot 12 u. 
5de zaterdag 
Van Tendeloo van 10 tot 11 u. 
andere Nijlense mandatarissen 11 tot 12 u 
3de maandag 
Senator Jorissen van 20 tot 21 u 
Dit steeds in Lokaal Ziekenfonds Tak Lier, Kerkplein, Nijlen. 

KONTICH 

Het afdelingsbestuur van Volksunie-Kontich, in vergadering op woens
dag 21 augustus '74, na gehoord te hebben het verslag van de Vü-
werkgroep Leefmilieu en vertegenwoordigers van verscheidene sociale 
groeperingen, onderzocht de princiepe-aanvraag en de aanvraag tot 
bouwtoelating van een « regionaal shopping center » te Kontich, ter 
hoogte van de Prins Boudewijnlaan, Villermontstraat en Expressweg. 
Het bestuur verwerpt met klem de inplanting van het shopping center 
om verschillende redenen, zowel uit ruimtelijk, sociaal als kommer-
cieel oogpunt. 
De vestiging van dit handelscentrum in de aangeduide zone is onvere
nigbaar met het voorontwerp van het Schelde-Dijle-plan en het daarop 
gebaseerde algemene struktuurplan van de gemeente Kontich, dat 
reeds aan alle gemeenteraadsleden overhandigd werd. De gemeentelijke 
overheid dient dan ook ter zake een konsekwente houding aan te ne
men. 
De Volksunie, die Kontich beschouwt als een gemeente met landelijk 
en residentieel karakter, is van oordeel dat dit gebied een noodzake
lijke bufferzone vormt aan de rand van de agglomeratie Antwerpen. 
Tevens vormt dit gebied een even noodzakelijk groen scherm ter hoog
te van de geplande Metropoolweg. Bijgevolg zou de inplanting van een 
handelsoppervlakte van 38.500 m2 — één der grootste van het land — 
een ernstige aantasting en bedreiging van het leefmilieu betekenen. 
De Volksunie wijst erop dat men naast het voordeel van de tewerk
stelling, dat toch dient genuanceerd te worden, de werkloosheid van 
verscheidene kleinhandelaars moet stellen. Bovendien moet men naast 
de uit de inplanting voortvloeiende meerinkomsten voor de gemeente, 
de meeruitgaven stellen voor wegenisonderhoud en allerlei gemeente
lijke diensten. 
Gezien de talrijke reeds bestaande grote verkoopsoppervlakten in de 
onmiddellijke nabijheid van de nieuwe vestigingsplaats, acht de Volks
unie deze inplanting voor de verbruikers ekonomisch en sociaal over
bodig. 
Tenslotte meent de Volksunie erop te moeten wijzen dat er een bloei
end handelscentrum bestaat in de kern van de gemeente. Aangezien 
het nieuwe handelscentrum buiten de dorpskern zou gelegen zijn, is 
het niet denkbeeldig dat de bezoekers van het huidige winkelcentrum 
weggetrokken worden. Daarom doet de Volksunie een dringende oproep 
tot de gemeentelijke overheid om ten spoedigste maatregelen te tref
fen om de bestaande dorpskern aantrekkelijker te maken. Dit veeleer 
dan zich in te spannen de bestemming van een zo noodzakelijke groene 
zone ten alle prijze trachten te wijzigen, ten koste van een bestaand 
handelscentrum en de harmonische struktuur van de gemeente. 

DicnscBccoon 
Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS 
2 september : 
SCHEPDAAL : van 18 u. 30 tot 19 u. 30 : Gemeentehuis. 
5 september : 
SCHEPDAAL : van 11 tot 12 u. : Gemeentenhuis. 
9 september : 
SCHEPDAAL : van 18 u. 30 tot 19 u. 30 : Gemeentehuis. 
12 september : 
SCHEPDAAL : van 11 tot 12 u. : Gemeentenhuis. 
Volksvertegenwoordiger PAUL PEETERS 
KAPELLE-OP-DEN-BOS : iedere dinsdag van 19 tot 20 u. en iedere za
terdag van 11 tot 12 u., Mechelseweg 64 (tel. 015/711.422). 

SEPTEMBER 

2 Leuven : Arr. bestuur. 
4 Landen : Kantonnale vergadering. 
5 Boormeerbeek : Kantonnale vergadering van het kanton 
Haacht 
10 Linden : Kantonnale vergadering Leuven-Noord. 
15 Heverlee : Autozoektocht. 
16 Leuven : Arr. bestuur. 
21 Leuven : Kadernamiddag voor nieuwe en oude militanten 
21 Vossem : Afdelingsbal in zaal Casino, Gemeenteplein 
23 Leuven : Vergadering van de kantonale gevolmachtigden 
en een afvaardiging van het arr bestuur 
27 Leuven : Arr. raad. 
28 Wespelaar : Afdelingsbal in zaal De Zwaan 
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HALLE 
FEERATIEBAL 

Het tweede federatiebal heeft 
plaats op zaterdag 7 september 
e.k. vanaf 20 u. in de zaal KOC 
De Bres, Possozplein te Halle. Or
kest : Lou Marvel. 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 11 tot 12 u. 
houdt federatieschepen Frans 
Adang zitdag bij hem thuis, Ruis-
broeksestwg 109 te St-Pieters-
Leeuw. Ook op afspraak : tel. : 
377.31.83. 

LEUVEN (Arr.) 
TOMBOLA 

Tijdens onze VU-nacht op 12 ok
tober a.s. natuurlijk weer een reu
ze tombola. Ditmaal nog beter 
(hoe kan het ?) dan de vorige. 
Honderden waardevolle prijzen, 
waar men wat aan heeft. Reeds 
velen kwamen een prijs schen

ken. Er kunnen er echter nog heel 
veel bij. Hebt u nog iets, wacht 
dan niet tot morgen om ons een 
seintje te geven. Graag komen 
wij de prijs of prijzen zelf afha
len met als beloning een flinke 
en oprechte dank I Telefoneer of 
schrijf naar André Van Hoof, 
Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo, 
tel. 016/22.70.14. 
HEVERLEE 
AUTOZOEKTOCHT 

1ste geel-zwart autozoektocht 
(met medewerking van VAB) op 
zondag 15 september. Vertrek aan 
St-Jozefsschool, Waversebaan 95 
te Heverlee tussen 13 en 15 u. 
Omloop van ongeveer 43 km op 
goe berijdbare wegen volgens for
mule C van het VAB-reglement) 
(geen snelheid, behendigheid of 
tijdsbepaling). Deelnemingsprijs : 
1) bij voorinschrijving : leden van 
VU en VAB : 180 fr. ; niet-leden : 

LIMBURG 
BILZEN (Kanton) 

Vault ons kanton waren vrij veel 
mensen aanwezig op de Nacht 
van Kinrooi. Vooral de afdelingen 
Mopertingen, Eigenbilzen en Bil
zen waren goed vertegenwoor
digd. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
PAARDENKOERS TE KINROOI 

Prachtig geslaagde manifesta
tie met een grote volkstoeloop. 
De paardenkoers in de namiddag 
verliep over 19 reeksen, dit alles 
omlijnd in een keurige organisa
tie. De avond werd besloten met 
een groots opgezet bal, met als 
attrakties kampvuur en varken 
aan het spit. In de enorme tent 

met daarin + 1.500 aanwezigen, 
werden o.m. opgemerkt : volks-
vert. E. Raskin en de prov. raads
leden J. Gabriels en T. Schoofs, 
naast tal van bestuursleden van 
praktisch alle afdelingen van het 
arr. Aan alle mensen die hebben 
meegewerkt tot het slagen van 
deze « Nacht van Kinrooi » onze 
welgemeende dank. 

20 fr. ; 2) aan de start : leden 
VU en VAB : 200 fr. ; niet-leden : 
255 fr. Het aantal inschrijvingen 
per wagen is onbeperkt. Er is 
gratis eetmaal bij aankomst voor 
de deelnemers (niet-deelnemers 
kunnen een eetmaal bekomen aan 
50 fr., voor zover de voorraad 
strekt). Inschrijving kan gebeuren 
door storting of overschrijving op 
rek. nr 734-3320714-25 (bij CERA-
Leuven) van Toilet Paul, Zwalu
wenlaan 2, 3030 Heverlee (of door 
kontante betaling aan hemzelf). 
Uitslag en prijsuitreiking zal in 
de Sint-Jozefschool rond 20 u. 
plaatshebben. 

ST-KATHERINA-LOMBEEK 
VUJO - T-DANSANT 

Zaterdag 28 september om 19 
u. 30 in zaal Uilenspiegel met 
disco-bar. Kaarten 40 fr., kas 50 
fr. 

TONGEREN (Kanton) 

KONTAKTVERGADERING 
Vrijdag 20 september e.k. te 20 u. 
zullen de besturen der afdelin
gen Herderen, Millen, Riemst en 
Valmeer vergaderen ten huize van 
onze vriend Wim Vos, Kerkstr. te 
Millen. Nadere inlichtingen zullen 
nog volgen. 

mm 

VLAAMSE NACHT 
VAN HET ARR. LEUVEN 

GROOT VOLKSUNIEDANSFEEST 
met 

DE KETELBAK - JEF BURM 
Zaterdag 12 oktober 1974 vanaf 20 uur 

in de zaal van Salons Georges 
Hogeschoolplein - Leuven 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
2 SEPTEMBER : 
EIGENBILZEN : Ursulastr. 1, van 19 u. 30 tot 21 u. (011/412.454). 

HALLE 24 NOVEMBER 
VLAANDEREN BETOOGT 

SOS-BRUSSEL ! 

DKnscB€ccx>n 
Senator O. VAN OOTEGHEM 
31 AUGUSTUS : 
MELLE : bij V Alaaert, Guldo Gezellestr. 5 (091/30.05.75) van 14 u. 30 
tot 15 u. 30. 
MERELBEKE : café Vier Wegen, Hunelgemsestwg 84 (091/30.68.55) van 
15 u. 30 tot 16 u. 30. 
OOSTERZELE : bij Mare Parewijck, Dorp 8 (091/62.53.70) van 16 u. 30 
tot 17 u. 30. 
DIKKELVENNE : bij Freddy van Gijsegem, Kerkstr. 83, van 17 u. 30 tot 
18 u. 30. 
2 SEPTEMBER : 
GENTBRUGGE : Rode Kruisstr. 7, van 20 tot 22 u. 
5 SEPTEMBER : 
GENT : « Roeland », Korte Kruisstr. 3, van 20 u. 30 tot 22 u. 
Volksvertegenwoordiger F. BAERT 
1 SEPTEMBER : 
OOSTAKKER : café St-Bavo, Dorp, vanaf 11 u. 
2 SEPTEMBER : 
VURSTE : bij Roger Van Gijseghem, Wannegatstr. 1, vanaf 21 u. 
GENT : bij Karel Rigo, Peerstr. 129 (Brugse Poort), vanaf 20 u. 

OOST-VLAANDEREN 
GENT -
VISFESTIJN 

Vorige zondag ging te Vurste 
het vierde visfestijn door : onder 
een stralende zon ontmoetten 450 
leden en simpatisanten elkaar. La
ten we opnieuw Denise Goethyn 
danken voor haar gastvrijheid, 
Karel Rigo voor zijn organisatie
talent en de vele medewerksters 
en -werkers voor hun onverdroten 
ijver I 
VK-ROELAND 

Onze ploeg begint zijn derde 
seizoen : de voetbalklub van ons 
Vlaams Huis heeft — zoals alle 
klubs — nu en dan nieuwe spe
lers nodig. Welke sportieve jonge
man komt de gelederen verster
ken ? Hij kan steeds voor inlich
tingen terecht in het Vlaams Huis 
zelf. Korte Kruisstr. 3, Gent, en 
daar vraagt hij naar Luus, Mon of 
Zenon. 

GENT 
SOC. DIENSTBETOON 

Huguette De Bleecker, prov. 
raadslid, is elke dag persoonlijk 
of tel. te bereiken tussen 18 en 
19 u. Tolhuislaan 15, 9000 Gent, 
tel. 091/25.64.87, elke vrijdag

avond in Vlaams Huis «Roeland», 
elke eerste maandag ten huize 
Schouls, Meulestedestwg 330, 
9000 Gent. 

LANDEGEM 
DIENStBETOON 

Meester F. Baert houdt zijn zit
dag vanaf volgende maand : 
iedere derde zondag om 11 u. en 
dit ten huize van G. Schaeck, 
Vosselarestr. 16, Landegem. 

MELLE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Dinsdag van 10 tot 11 u. 30, 
Driesstr. 61 (Center), bij Godelie
ve Van Loo, tel. 52.14.09. 

MOORSEL 
VOETBAL 

Sportkring Dressel (Moorsel) 3 
Molenken (Denderbelle) 4. Zon
dag was er te Moorsel een grote 
wedstrijd tussen Sportkring Des-
sel en Moleken Denderbelle. De 
eerste speelhelft was voor de be
zoekers die met 0-2 aan de lei
ding stonden. De tweede helft 
werd genomen door de thuisploeg 
die er 2-2 van maakte, doch Mole
ken kwam terug : 2-3 ; daarna 

Sportkring 3-3 en op het einde 
van de wedstrijd 3-4 I Sportkring 
en zijn supporters hadden het lie
ver anders gewild maar 't was 
gebeurd. Daarom zondag beter ! 
Supporters op post I 

WAARSCHOOT 

OBERBAYERN 

Vandaag 31 augustus. Uitstapje 
per autocar naar het Boudewijn-
park te Brugge. 55 fr. Vertrek te 
19 u. op het Dorp. 

ZANDBERGEN-GRIMMINGE-
IDEGEM 
HUWELIJK 

Op 20 juli trad ons bestuurslid 
Filip Andries in het huwelijk met 
mej. Eliane Gabriels uit Zottegem. 
Wij wensen het bruidspaar en de 
beide families van harte proficiat. 
Aan Filip onze beste dank voor 
hetgeen hij voor de afdeling deed 
en goed heil in Gent, waar het 
jonge paar gaat wonen. 
BAL 74 

Het bestuur besliste dat het 4e 
VU-bal zal plaats vinden op 30 no
vember te Zandbergen in zaal 
'• Denderhof ». 

MLCnDCR 
SEPTEMBER 
2. Muide : Komiteevergadering bij Guy Schouls, Meulestede
stwg 330 (20 u. stipt). 
8. Zulte-Olsene : Toeristische uitstap naar de Voer. Vertrek 
aan het Dorpsplein om 7 u. 30. Prijs : 198 fr. (middagmaal 
inbegrepen). 
10. Gent-Centrum vergadert in café Metropole, Koornmarkt, 
om 20 u. 30 stipt. 
OKTOBER 
5. Zulte : Prijsuitdeling « 11 juli-ballonnekenswedstrijd », van
af 14 u. 30 in café « Damberd ». 
12. Waarschoot : Bal van de Vlaamse Vasthoudendheid, in 
zaal Tijl, Lembeke. Org. VU-Waarschoot. 
19. Zulte-Olsene : VU-bal in zaal Fiertelhof met het dansor
kest Ronny Roland. Optreden in folkloristische klederdracht 
door de internationale volksdansgroep « Dolle Griet ». 
20. Voetrally « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u. 
stipt aan de Roeland. 
NOVEMBER 
3. Zulte : « 20 jaar Volksunie ». Naar het Sportpaleis Gent 
met 100 man. 
24. Zulte : Naar 0-L-Vrouw van Halle « Voor Vlaams Brabant ». 

DicnscBicoo 

WEST-VLAANDEREN 

Volksvertegenwoordiger JAAK VAN DE MEULEBROUCKE 
1ste zaterdag van de maand : 
DE PANNE : Helvetia, Kerkstr. 32, om 9 u. 
WESTENDE : Casino, Essex Scottischlaan, 10 u. 30. 
MIDDELKERKE : Were Di, De Smet de Nayerlaan, 11 u. 45. 
De HAAN : De Torre, Tramhalte, 12 u. 15. 
1ste maandag van de maand : 
SPERMALIE : Sportvriend, Diksmuidestr. 15, Slijpe, 18 u. 
LEFFINGE : Bierhuis, Vaartdijk Zuid 34, 18 u. 45. 
ETTELGEM : De Bagge, Dorpsstr. 30, 19 u. 30. 
EERNEGEM : Riva, 20 u. 15. 

BLANKENBERGE 

DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyer-
laan 78, tel. 050/41.22.39 of tot 
H. Van Rijssel, KOO-lid, K. Boude-
wijnlaan, tel. 050/41.12.01. 

Oud-volksvert. P. Leys herneemt 
zijn maandelijkse zitdag vanaf de 
eerste dinsdag van september 
van 20 tot 21 u. in het spijshuis 
Béarnaise, de Smet de Nayerlaan 
86, tel. 050/41.30.70. 

HARELBEKE 
FAMILIE-UITSTAP 

Wij nodigen al onze leden en 
simpatisanten uit om deel te ne
men aan onze familie-uitstap naar 
Vloesberg. Leden uit andere afde
lingen zijn ook hartelijk welkom. 
Start om 14 u. aan de kerk te 
Stasegem-Harelbeke. 
HUWELIJK 

Op 25 juli trad Mare Delaere in 
het huwelijk met Anita Reynaert. 
Onze hartelijke gelukwensen aan 
het bruidspaar en de beide fami
lies. 

ICHTEGEM 
GEBOORTE 

Bij onze voorzitter Lieven Van 
Poucke en Viviane Cattrysse 
kwam op 12 augustus een doch
tertje Veerle. Hartelijke geluk
wensen. 

KOKSIJDE 
OVERLIJDEN 

Het heeft de Heer behaagd tot 
zich te roepen de ziel van de 
heer Maurice Schacht. Onze inni
ge deelneming aan de betrokken 
familie. 

KOKSIJDE ZEEDIJK 

VU-volksvert. Jaak Vandemeu-
lebroucke heeft een dringende 
vraag gesteld aan de minister van 
Openbare Werken waarop hij tot 
op heden nog geen antwoord heeft 
gestuurd aan het gemeentebe
stuur in verband met het voor
stel om zand op het strand te 
spuiten en welk budget hij voor
ziet op de begroting om veiliger 
zeeweringen aan te leggen. 

OPRICHTING VTB-VAB-AFDELING 
De heer Guio Plaetevoet werd 

aangesteld als voorzitter van de 
nieuw opgerichte kern. Voor alle 
inlichtingen betreffende de VTB-
VAB kan men dan ook voortaan 
terecht bij hem. 

LEFFINGE 
GEBOORTE 

Op 9 augustus werd het gezin 
van Luk Proot en Lea Maeyaert 
verrijkt met een zoontje Gerd. 
Proficiat aan het simpatieke ge-
jin. 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 

DOSFELINSTITUUT 

1 — 5-6 september : tweedaagse voor de leden van de ka-
merfraktie. 
Plaats : Vormingscentrum Hedenesse - Cadzand. 
Inschrijvingen : Dosfelinstituut (t.a.v. J. Beke). 

2 — 13-14-15 september : 

VORMINCSWEEKEND VOOR VUJO : 
« VAN INDIVIDU TOT 
WERELDGEMEENSCHAP ». 

Plaats : Vormingscentrum Hedenesse - Cadzand. 
Inschrijvingen : door storting van 250 fr. op rekening nummer 
061-7607090-39 (J. Beke, Mariakerke, Gent). 

3 — Kursus : 

« POLITIEK OPBOUWWERK » 

Misschien begrijp je niet goed de politieke houding van de 
partij. Heb je moeite met de ideologie en het inzicht in het 
programma ? Welke taktiek en strategie ? 
Daarom deze kursusreeks van zes avonden met als doel : 
9 het beter begrijpen en afwegen van de standpunten en 
houdingen van uw politieke partij ; 
% het juist situeren van de ideologie en het programma ; 
% het aanleren van de leefregels van een partij : 
9 het vormen van mensen die dat alles kunnen vertalen naar 
de basis toe. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 

13 september : 1ste les «Volksnationalisme en federalisme». 
Plaats : Turnhout. 
27 september : 2de les « Instelling en werking van het par
lement ». 
Plaats : Turnhout. 
17 oktober : 3de les «Nieuwe instellngen na de grondwet - het 
huidig politiek bestel ». 
Plaats : Westerlo. 
31 oktober : 4de les « Vlaamse Beweging na 1918 ». 
Plaats : Mol. 
21 november : 5de les •< Politieke partij : wensen en funktie • 
werking intern ». 
Plaats : Herentals. 
30 november : 6de les « Het programma van de Volksunie ». 
Plaats : Geel. 
Deze kursus vormt één geheel waarbij de deelnemers aktief 
worden betrokken door diskussie en andere zelf-aktiviteiten 
(telkens van 20 tot 22 u. 30). De preciese adressen worden 
nog medegedeeld. 

ARRONDISSEMENT OOSTENDE 

Daar is deze kursus voorzien voor 2, 5, 9, 12, 16, 19 december. 

4 — Kursus : 

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN '76 » 

Een voorbpreidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen 
en vooral direkt gericht op de praktijk. 

Het programma bevat vier delen : 

1. de gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (prak
tische voorbereiding van het programma) ; 

2 de propagandavoering ; 

3. de lijstvorming ; 

4. belang van de gemeente - noodzaak van een goede ge
meentepolitiek. 

Voor kaderleden afdelingsbesturen, huidige en toekomstige 
gemeentemandatarissen. 
Plaatsen : 

— Dendermonde : 16,23, 30 september, 7 oktober (20-22u.30). 

— Duffel (zaal Gildenhuis) : 28 september, 5 oktober (9u.30-
17u.). 

— Kortrijk (gepland voor november). 

— Leuven (gepland voor november). 

— Tongeren-Maaseik (gepland voor december). 

Nadere inlichtingen omtrent deze en andere Dosfel-vormings-
kursussen kunnen bekomen worden bij Dosfeiinstituut, Tribu
nestraat 14, 1000 Brussel, tel. 02/219.12.02 (Johan Beke, kur-
susleider). 

Het is een reeds lang voorbijge
streefd idee dat alleen « grote » 
politiek (op het nationale of Euro
pese vlak) belangrijk genoeg zou 
zijn om er zijn beste krachten 
aan te wijden. 
Integendeel, sinds de « inspraak
beweging », gestart op de rumoe
rige barrikaden van Parijs, wint 
de idee van de politlek-aan-de-
basis aan belang. 
Niet alleen ervaart de burger 
daar het meest en het best wat 
zijn werkelijke behoeften zijn, en 
hij is er zich bovendien ook het 
meest van bewust dat hij mee 
moet kunnen beslissen over din
gen die hemzelf aangaan. 
Het is niet onbelangrijk dat de 
opvattingen over het integraal fe
deralisme juist van dezelfde visie 
uitgaan. Laat de mensen meebe
slissen over wat we zelf aankun
nen, binnen hun eigen « kring » 
(zij staan dan af wat zij niet kun
nen aan bredere kringen). 
Om de slogan « de politiek bij de 
burger brengen » niet te laten 
verdorren tot een holle leuze, die
nen zeker de federalisten hiervan 
een belangrijk politiek punt te 
maken. 

Niet alleen komt men dan tege
moet aan de plicht van politikus 
er te zijn voor de konkrete mens 
in zijn konkrete situatie, maar zal 
men ook ervaren dat de men
sen, eens het vertrouwen plaat
selijk gewonnen, ook op het na
tionale vlak in u en uw partij ver
trouwen beginnen te krijgen. 
Daarom is deze gebeurtenis in de 
verdere evolutie van onze partij 
belangrijk en moet dit voor de 
volgende twee jaar een agenda
punt met voorrang zijn en een 
politiek feit dat grondig wordt 
voorbereid. Over een aantal as-
pekten van de voorbereiding gaan 
we hierna wat dieper in. 

ja fusie, nee fusie 

Dit politiek ping-pong-spelletje 
van ja fusie, nee fusie — andere 
fusie, mag onze aandacht niet af
leiden van het essentiële. 
Het zou dwaas zijn dat de partij-
adelinfgen van naburige gemeen
ten mekaar zouden bevechten om
dat ze het oneens zijn over de 
fusies. 
Het verdient warme aanbeveling 
voortdurend met mekaar kontakt 
te houden en zich te beraden 
over een gemeenschappelijke 

houding inzake fusies. Deze kan 
gaan van gemeenschappelijke 
goedkeuring of afkeuring tot het 
bewust innemen van een tegen
gesteld standpunt. Als men dat 
laatste zou doen, dan moet men 
ervoor zorgen dat men dat goed 
met mekaar overlegt, en dat men 
over ernstige en verdedigbare ar
gumenten beschikt. 
Er dient dus voor gezorgd te wor
den dat men geen bruggen op
blaast omdat men wellicht met 
mekaar daarna toch zal Tioeten 
samenwerken. 

ernstig voorbereiden : 
bouwstenen voor sukses 

Laten we nu even denken over 
« hoe het moet met de voorberei
ding ? ». 
Het is nu welhaast ondenkbaar 
dat men in juli 1976 begint met 
de voorbereiding van oktober 
1976 ! Een en ander vraagt naden
ken over « hoe pak ik het aan ? ». 
Eerste punt : het programma. 
Men is geneigd het te overschat
ten en het weg te wuiven als 
« papieren heloten ». Ervaringen 
hebben echter bewezen dat goe
de programma's, toegespitst op 
de werkelijke konkrete situatie in 
de gemeente, wel resultaten ge
ven. 
Dat betekent dat men in de eer
ste plaats de konkrete situatie 
moet kennen. Hoe men die kan 
leren kennen is dan weer een an
der probleem. 
Het verdient dus aanbeveling een 
verkenningsronde te doen in stad 
en gemeente, de behoeften en 
vragen van het volk te inventa
riseren, enz. Gelegenheid tot prak
tische oefeningen bieden de pro
gramma's van het Dosfelinstituut, 
waarover verder meer. 

de propaganda 

Hier moet ook de verbeelding aan 
de macht komen. 
Eens het gemeentelijk program
ma goed is uitgewerkt, steunend 
op de reële behoeften van de be
volking, dan moet het program
ma ook goed aan de man gebracht 
worden. Misverstand is daarbij 
dat men zoveel mogelijk affiches 
moet plakken en zoveel mogelijk 
papier moet bussen. 
Integendeel moet men met ver
beelding — en dat is gewoonlijk 
goedkoop — in de aandacht ge' 

GROOT-OOSTENDE 
PAPIERSLAG 

Zaterdag 24 augustus werd de 
eerste reuzekontainer met oud pa
pier geladen, in een schroeiende 
zon, en met beperkte krachten. 
Het eresaluut gaat naar Geert 
Vanbelle en Gilbert Trouwaen ! 
Vooral deze laatste heeft het bijna 
onmogelijke gepresteerd bij sor
teren en laden, hierin geholpen 
door Edmond Schockaert. De zo
nen Vandenabeele, Gerard Van-
damme, Bert Ruysschaert en Ma
ria Vansteenkiste zullen de dag 
van 24-8 wel lang gedenken, na 
zulke afmattende namiddag. On
der de vele ophalers van papier 
kunnen wel twee jongeren ver
meld worden : Hans Pierre en Jan 
Nagels, die met hun beiden wel 
2 ton verzamelden, huis aan huis. 
Flink I Intussen zoeken we een 
nieuwe opslagplaats (Gilbert ver
huist), doch onertussen worden 
allen verzocht het papier thuis te 
bewaren. 

OOSTENDE 
EXIT LEO PORTA 

De ouderdomsdeken van de ge
meenteraad, CVP-er Leo Porta, 
nBm op 23 dezer ontslag. Of
schoon van een andere partij 
werd hem door de VU-fraktielei-

der toch een oprecht woord van 
dank gebracht. Immers hij was 
wel lange tijd een witte raaf in de 
gemeenteraad van Oostende, 
want vooral als Vlaamsgezinde 
werd hij bekend. Hij durfde ook 
wel eens tegen zijn partij in stem
men. Hij was een geboren Lim
burger (Meeswijk) en deed zich 
reeds te Leuven kennen als 
Vlaamsgezind student, wat hem 
trouwens een « consilium abeun-
di » bezorgde. Waren alle CVP-ers 
als Leo Porta geweest, dan zou 
er beslist veel onheil voorkomen 
zijn. 

OOSTENDE-CENTRUM 

GEBOORTE 

Op 10 augustus kwam bij Ro
land Vanleenhove en Nadine Pau
wels een zoontje Rudie. Onze har
telijke gelukwensen. 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 

HUWELIJK 

Op 21 augustus trad ons be
stuurslid Jo Stubbe in het huwelijk 
met Riet Feys uit Pervijze. Wij 
wensen het bruidspaar veel geluk 
en danken Jo voor hetgeen hij 
voor de Zandvoordse VU gedaan 
heeft. 

raken. Stunts, humor, gepast op
treden voor een zaak, of protest 
tegen een andere, het zijn alle
maal veel te weinig gebruikte 
middelen. 
Het Dosfelinstituut heeft er op 
zijn kursus nog meer in petto. 
Op die kursussen wil men u ook 
leren er nieuwe te bedenken. 

de lijstvorming 

Moeilijk en delikaat punt voor
waar. 
Het is immers geweten dat velen 
zich geroepen voelen, soms ten 
rechte, ook ten onrechte. 
Voor kaderleden en militanten 
moet gelden dat de persoonlijke 
ambitie — die er beslist mag 
zijn — op de tweede rij dient te 
komen. 
Wil de partij groeien dan is men 
genoopt van zo open mogelijk 
nieuwe krachten aan te spreken. 
Interessante mensen met zin 
voor politiek en met Vlaamse 
overtuiging, kunnen na overleg en 
akkoord van de afdeling, aange
sproken worden. Dit behoort wel 
te gebeuren nadat er een grondig 
gesprek over de verhouding tot 
de afdeling en de fraktie plaats
vindt, want al te vaak gedragen 
gedropte mensen zich veel te on
afhankelijk en komt het tot kon-
flikten. 
Dit alles houdt in dat bestuursle
den en militanten er zich moeten 
bewust van zijn voor zichzelf rea
liteitszin op te leggen. Niet iede
re militant of kaderlid is geschikt 
voor een mandaat. 
Een goed bestuurslid, dat trou
wens goed samenwerkt met de 
afdeling, kan een belangrijke poli
tieke rol spelen, ook zonder man
daat. 
Bij dit alles is de gulden regel : 
betrek zo open mogelijk bestuur, 
militanten en kaderleden bij de 
lijstvorming zodat pijnlijke en ver
lammende konflikten achteraf 
worden vermeden. 
Een grondige training over deze 
punten kunt u echter volgen via 
de kaderkursussen van het Dos
felinstituut, waarvan u de lijst en 
het precies programma hiernaast 
vindt. 
Uiteraard zijn hierop alle aspirant
raadsleden, maar zeker ook be-
stuurs- en kaderleden uitgeno
digd. 

WALTER AUGUSTIJNEN, 
Direkteur Dosfelinstituut. 

OOSTEN DE-VU U RTOREN 
2e HERFSTVOETTOCHT 

We herinneren er alle leden en 
simpatisanten aan dat op zondag 
22 september onze afdeling haar 
tweede herfstvoettocht inricht ! 
Met velen aanwezig a.u.b. ! In
lichtingen bij de bestuursleden en 
in het bijzonder bij O. Vanhoutte, 
Noordzeestr. 12. 

OOSTENDE-STENE 
VERHUIZING 

lestje en Gilbert Trouwaen gaan 
tijdelijk wonen op het H. Hartplein 
9, in afwachting van hun nieuw 
huis. Ze blijven in het bestuur 
van Stene. 

Dosfelinstituut vraagt 
dringend Nederlandsta
lige werkvrouw. 
Dagen en uren overeen 
te komen. 
Telefoneren op het 
nummer : 219.12.02. 

WIJ lO 31 AUGUSTUS 1974 



flLMS 

WOODY EN DE ROBOTTEN 
(SLEEPER) 

Woody Allen is de nieuwe film-
komiek van Amerika. Hij debu
teerde met « Take the money and 
run », reveleerde verder zijn ta
lent als scenarist-regisseuF-ak-
teur met « Bananas », bereikte 
een voorlopig dieptepunt met 
« Everything you always wanted 
to know about sex but were 
afraid to ask » en heeft zich nu 
weer herpakt met deze « Slee
per •>. De beste fi lm mèt Woody 
Allen blijft echter vooralsnog 
" Play it again Sam » (« Versier 
de meisjes en hou je mond »), 
die niet geregisseerd werd door 
Woody Allen maar wel door Her-
bert Ross, echter naar een (vrij 
autobiografisch) scenario van 
Allen. Dat juist dit de tot nog toe 
meest geslaagde fi lm in de Allen
serie is, is m.i. niet toevallig : 
Woody Aliens talenten als akteur 
en scenarist zijn onmiskenbaar, 
deze als regisseur zijn aanvecht
baar. 

Men noemt Woody Allen wel eens 
de nieuwe Chaplin, maar eigen
lijk is hij een mengeling van 
Chaplin, Keaton, Laurel en Hardy, 
en Jerry Lewis. Hij imiteert deze 
voorgangers soms (bewust of on
bewust ? — feit is dat hij hen 
door en door kent), maar schept 
tegelijk een nieuw soort filmko-
miek. Zijn personage is steeds 
dat van een wat schuchtere pech
vogel die zich (meestal in de hui
dige Amerikaanse) samenleving 
boven water poogt te houden en 
daar op zijn manier ook wel in 
slaagt. Woody Aliens humor is 
niet alleen gekruid met fantasie 
en ironie, maar tevens met non-
sensikale en absurde kolder, met 
wat masochisme en agressiviteit 
en ook wel met gevoel. Zijn ko
miek vergt van de kijkers een 
verstandelijke aktiviteit, omdat 
zijn gags vaak een bepaalde voor
kennis vereisen. En gezien de 
Amerikaanse samenleving de 
voedingsbodem vormt van de 
meeste van zijn gags, ontsnapt 
een en ander soms wel eens aan 
de Europese kijker. 
« Woody en de robotten » wordt 
door de enen beschouwd als een 
heel goede en door anderen als 
een minder goede Woody Allen. 
Mijns inziens is hij niet slechter 
dan •• Take the money and run » 
en « Bananas ». Alleen is het zo 
dat men, na een derde en vierde 
fi lm van Woody Allen te hebben 
gezien, de fouten, de zwakheden 
die ook wel in de eerste twee 
aanwezig waren, beter begint op 
te merken. Deze zwakheden zit
ten in de konstruktie van de 
prent, in de timing en het niet zo 
kloeke ritme. Maar zoals ik reeds 
zei : regisseren is duidelijk niet 
Aliens sterkste troef. 
« Woody en de robotten » situeert 
zich in het na-nukleaire jaar 2173, 
waarin een zekere Miles Monroe 
(Woody Allen) ontwaakt na twee 
eeuwen in bevroren toestand te 
zijn gekonserveerd. Hij komt er 
terecht in een wereld van huis-
houdrobots, van een diktatoriale 
leider en een marxistisch verzet. 
Dit futuristisch dekor wordt door 
Allen vooral benut om er onze 
huidige twmtigste eeuwse samen
leving van langs te geven, en dit 
zoals we gewoon zijn bij Allen 
zowel op wetenschappelijk (cfr. 
de beginsekwens), politiek (bvb. 
de foto's van politici van nu met 
anti-kommentaar van Allen), so
ciaal (de huishoudrobots zijn niet 
iedereens voorrecht), kultureel 
(bvb. poësie die wordt vergele
ken met McKuen) als religieus 
(automatische biechtstoelbedie
ning ; vrouw van paus bevalt van 
tweeling) gebied. 
De gags van Woody Allen situe
ren zich zowel op het verbale als 
op het visuele terrein. Wat dit 
laatste betreft bevat deze fi lm 

werkelijk enkele prachtige slap-
sticks-gags. Zo bvb. de hele se-
kwens waarin Allen zich vermomt 
als hulshoudrobot, of deze waarin 
hij struikelt over een reuze-bana-
neschil, of waar hij hopeloos 
hangt te bengelen voor het raam 
van twee veiligheidsagenten. 
Doorheen de ganse fi lm loopt ver
der, als een soort rode draad, 
Woody Aliens (en Amerika's) 
seksuele verwarring en frustra
ties. Er grapjes over maken is 
zijn defensiemechanisme, maar 
wanneer hij zegt enkel te geloven 
in de liefde en in de dood, « en 
na de dood ben je tenminste niet 
misselijk », dan is dit een grapje 
met een grijnslach. Met dit soort 
zwarte humor eindigt meteen 
deze film die in zijn geheel geno
men een geestige, kolderieke 
prent is. Een fi lm vol gags waar
mee men niet zozeer schaterlacht 
als wel monkelend glimlacht 
« Woody en de robotten » is, on
danks zijn zwakheden, ondanks 
het feit dat bepaalde elementen 
in de filmische vormgeving min
der geslaagd zijn, een in onze 
huidige kinemawereldje zeldzaam 
brok filmkroniek. 

Hilde Dekeyser 

HET BRUSSELSE BIOSKOOPWERELDIE: POÜR LES FLANANDS • • • 
Indien je als Vlaming te Brussel een bios
koop aandoet, moet je wel eerst even uit
kijken. Allereerst is er veel kans dat je, bij 
het gebruiken van je eigen Nederlandse taal 
aan de kassa ofwel niet begrepen wordt, 
ofwel in het Frans antwoord krijgt. Idem bij 
de plaatsaanwijsster (die er nu eenmaal no
dig schijnt te zijn ; de Studio's van Rastelli 
vormen hierop een gelukkige uitzondering). 
Deze plaatsaanwijsster stopt je ook nog een 
eentalig Frans programmablaadje in de hand. 
Je kunt dit natuurlijk weigeren, maar je moet 
haar toch betalen. Vervolgens wordt je 
(soms) vergast op uitsluitend Frans gespro
ken aktualiteitsfilms en daarna op eveneens 
uitsluitend Frans gesproken publiciteits
films. Als je denkt dat dan de ellende ten 
einde is en je eindelijk aan de ondertitelde 
hoofdfilm toe bent, kun je soms nog voor 
onaangename verrassingen staan. 
Niet-ondertitelde Franse films of zelfs niet-
Franse films die ofwel Frans gedubd zijn 
ofwel enkel Franse onderschriften bevatten 
zijn te Brussel heus geen zeldzaamheid. 
« Een Poppenhuis » (« A doll's house ») van 
de bekende Britse kineast J. Losey is van 
dit laatste een hemeltergend voorbeeld. En 
de abortusfilm « Histoires d'A », <• Blanche » 
van de in Frankrijk verblijvende Pool Wale-
rian Borowczyk en de tekenfilm « La Pla-
nète sauvage » zijn zomaar een greep uit de 
talrijke recente Franstalige films waarvan 
men het niet nodig oordeelde ze te Brussel 
met ondertiteling uit te brengen. Pour les 
flamands la même chose... 

Dat hierbij meestal wel kommerciële bedoe
lingen meespelen is duidelijk. Men is ofwel 
gehaast om de film uit te brengen en doet 
het dan te Brussel maar zonder onderschrif
ten, ofwel test men eerst te Brussel het mo
gelijk kommercieel sukses uit zonder er 
voorlopig uitgaven voor ondertiteling aan te 
spenderen (bvb. bij « La Planète sauvage >• 
die, na wekenlang te Brussel zonder onder
schriften te hebben gelopen, toch in het 
Vlaamse landsgedeelte en met ondertiteling 
werd uitgebracht), ofwel gaat het om een 
fi lm die men voor een beperkte tijd vanuit 
Frankrijk importeert (bvb. de 35mm-versie 
van - Fat City » en « THX 1138 »). Al deze 
kommerciële faktoren zijn in elk geval nog 
geen excuus en worden hier allerminst aan
gegeven met de bedoeling de diskriminatie 
t.o.v. de Vlamingen in de Brusselse biosko
pen goed te praten. Uit ervaring weet ik ech
ter dat men door die Franstalige mentaliteit 
als Vlaamse cinefiel te Brussel voor een 
moeilijk dilemma wordt geplaatst : het is 
ofwel de film zien zonder onderschriften, 

ofwel de fi lm helemaal niet zien. Indien je 
cinefiele gevoelens de bovenhand halen op
teer je wellicht voor het eerste, maar indien 
je gevoelens van Vlaams zelfbewustzijn de 
bovenhand haalt opteer je voor het tweede. 
Bij films als « Fat City » wordt het wel een 
heel moeilijke keuze. Wij hebben ons in elk 
geval voorgenomen in dit blad-enkel die films 
te bespreken die te Brussel met ondertite
ling worden uitgebracht. Dit is dus meteen 
de verklaring van het feit waarom films als 
•• La Planète sauvage », « Histoire d'A », 
« Het Poppenhuis », e.a., in « Wij » onbespro
ken bleven. Uitzondering werd gemaakt voor 
« Fat City » die de persprijs 73 kreeg en in 
16mm-versie wel met ondertiteling verkrijg
baar is. 

We hadden het tot nog toe enkel over die 
films die helemaal zonder (Nederlandse) on
dertiteling worden uitgebracht. Het grootste 
deel van de films wordt te Brussel echter 
zowel in Franse versie (oorspronkelijk Frans, 
zonder ondertiteling, ofwel gedubd) als" in 
originele versie met Nederlandse (en natuur
lijk steeds Franse) ondertiteling uitgebracht. 
Als Vlaming is het dan uitkijken geblazen in 
welke zaal je binnenstapt. Je informeert het 
best eerst even via een of andere krant in 
welke zaal(zalen) je de film met Nederlandse 
ondertiteling te zien krijgt. In de Brusselse 
benedenstad (Noordstation, Brouckèreplein, 
Nieuwstraat) heb je meestal meer kans dan 
in de bovenstad (Louizawijk). 

Toch blijft steeds het voor Vlamingen on
aangename feit bestaan van een Franstalige 
Brusselse bioskoopwereld ; wat tot uiting 
komt zowel in de taal van het onthaal als 
van de publiciteit (indien niet ook van de 
ondertiteling). Hiertegen reageren is bijna 
een onbegonnen zaak. De Brusselse bios
koopexploitatie wordt nl. geregeerd door drie 
grote belangengroepen, die, zoals te lezen 
valt in een interessant artikel van Hilde Van 
Gaelen over de Belgische bioskopentrusts 
(« Avenue », februari 74) « een eerlijke kon-
kurrentiestrijd voeren, op basis van leven en 
laten leven ». Er is slechts één vierde, onaf
hankelijke groep die zich momenteel te Brus
sel in stand weet te houden (de groep Weis 
met de Twins en de Arenberg). De bestaan
de belangengroepen beletten in teorie na
tuurlijk niet dat morgen begonnen wordt met 
de uitbouw van zoiets als een Vlaamse bios-
koopinfrastruktuur te Brussel. Maar in de 
praktijk staan ze enorm sterk, want ze heb
ben de films en ze beschikken over de no
dige kombinaties. Wie tegen hen wil optor-
nen moet van meetaf net zo sterk zijn als 
zij. Of zoals Henri Fol (man van één der drie 

belangengroepen) het in bovenvermeld inter
view uitdrukt : « Dan moet u tien teaters 
ineens openen, dan is het voor elkaar » 
Maar even later voegt hij er, nog realis
tischer, aan toe dat het eigenlijk uitgesloten 
is, want •• er moet niet meer aan begonnen 
worden om nieuwe teaters te bouwen » 
Een eventuele uitbouw van een Vlaamse 
bioskoopinfrastruktuur te Brussel is dus 
praktisch een onbegonnen zaak, want men 
staat t.g.o. machtige, zuiver kommercieel 
en dus bikkelhard redenerende, ekonomische 
trusts. Ik ben het dan ook volkomen eens 
met filmkritikus Leo Mees, waar deze in 
« Film en Televisie » (maart '74) stelt dat 
de oplossing wellicht eerder moet gezocht 
worden in de richting van een centrum waar 
naast film ook toneel, tentoonstellingen, ver
gaderingen, e.d., aan bod zouden komen. En 
vooral een centrum waar, wat de film be
treft, niet zou getracht worden het grote 
kommerciële spel mee te spelen, maar wel 
zou gewerkt worden in de richting van retro-
spektieven, van nog niet in ons land ver
toonde films (bvb. via samenwerking met de 
Nederlandse alternatieve organisatie Film 
International). Mogelijkheden zijn er in elk 
geval genoeg en de Vlamingen te Brussel 
zouden een dergelijk initiatief hard kunnen 
gebruiken. Alleen... is het opnieuw een 
kwestie van financies én van een dinamisch 
beleid. Maar wanneer de kommissie van 
Franse kuituur voor de Brusselse agglome
ratie onlangs verklaarde te werken aan een 
<• alternatief distributiesisteem », dan vraag 
je je toch af waar de Nederlandse Kommis
sie voor de Kuituur in diezelfde Brusselse 
Agglomeratie op wacht om het initiatief te 
nemen. De Vlamingen kunnen het in elk 
geval harder gebruiken dan de Franstalige 
Brusselaars, die door het bestaande Brus
selse bioskoopwereldje reeds meer dan ge
noeg verwend worden. 

Hilde Dekeyser 

(Een aktuele illustratie van wat ik in het 
begin van dit artikel schreef : momenteel 
loopt te Brussel de als een meesterwerk aan
gekondigde en inderdaad belangrijke maar 
misschien niet zo kommerciële film, « Le 
Retour d'Afrique •>, van de Zwitserse kineast 
Alain Tanner. Zonder onderschriften. 
" Let's relax », waarin een tiental korte te
kenfilms van Walt Disney werden samenge
bracht loopt alleen in Frans-gedubde versie. 
In twee van de drie zalen weliswaar mèt 
Nederlandse onderschriften. Maar heb je ooit 
al een Walt Disney of een Amerikaanse 
western in Frans-gedubde versie gezien ? Ik 
vertik het in elk geval). 
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MEDEGEDEELD 
VTB-FOTOWESTRIJD 

VOOR DE JEUGD 

Een nat ionale fo toweds t r i j d word t 
inger icht door Agfa-Gevaert , afde
l ing Jeugdfotograf le . Er zi jn voor 
ru im 1 mi l joen f r . pr i jzen met 
als eerste pr i js een fo tosafar i in 
Kenia voor twee personen. 
A l leen personen tussen 10 en 20 
jaar kunnen dee lnemen, onder
verdeeld in kategor ie A (10 to t 15 
jaar) en kategor ie B (16 to t 20 
jaar) . A l le fo to techn ieken komen 
in aanmerk ing, er mag over meer 
dan één tema ingezonden wor
den. 

A ls « voorronde » r icht de VTB in 
samenwerk ing met voornoemde 
f i rma een fo toweds t r i j d in over 
het mot to « DIT IS FOLKLORE IN 
VLAANDEREN », waardoor de 
deelnemers automat isch deelne
men aan de prov inc ieronde van 
d ien kan men met dezelfde inzen-
de nationale fo toweds t r i j d . Boven-

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE ST JOZEF 
Asses teenweg 117 - Ternat 

Tel (02)52.13 12 

SOMBRERO 
Vlaamse camping in Spanje 

Inl Marce l C A M U 
Dorpsst r . 64 - 1790 HEKELGEM 

Tel. (053)671.32 

Schoonheidsinstituut - Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggest r 55 

2000 An twerpen - Tel. 33 72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24 80.80 

BRANDBESCHERMINC 
met aangepast materiaal van een 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAC 

Ninoofse Steenweg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE 
RAMSDONK 

TEL. 015/714.47 - 719.13 

instituut P. VERMEIR 
Aals t , Dirk Martensstr 58, 053 /205 16 
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3 

052 /215 14 
Kor tn i k , Gentsestwg 37, 0 5 6 / 1 2 0 61 
Roeselore, Consiensestr 42, 051 /237 .20 
Bestuurssekretariaat (dag- en week-
•indles) • to t v ier to l ige steno-dakty lo, 
tot v ier ta l ige briefwissel ing, konversa-
tie, boekhouden 
Kinderbiislog - Plaatsing 

« CROENSPAAN » 
RUSTHUIS 

Nieuwbouw . rustige omgeving 
VALIEDE en MINDER-VALIEDE 

personen 
Vlaams-nat ionale eigenaars 

Ungeweg 34 B - 1900 Overijse 
(Maleizen) - Tel. (02)653.05.11 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE 
WANNEER HET O M UW 

VERLICHTING GAAT 
Bon. Ruzettelaan 56, 
Assebroek - Brugge 

Grote Baan naar Kortrijk 

Aanbouwkeukent 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaak. 
Niet duurder dan ser iefabr ikat ie, 

en zel fs beter I 
Prijsbestek en studio zi jn gratis. 

K e u k e n b e d r i j f R. R O S S E Y 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058)235.81 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 
VAN DER KLEIN 

FANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 
S 734.06.43 en na 18u. 425.46.42 

DE OUDE KRING 
Café - VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

dien een pr i js w innen in de natio
nale ronde én in de Beneluxron-
de : de beste fo to van een inzen
ding kan dus v ier maal w innen I 
De inzendingen moeten voor 20 
december a.s. toekomen bi j de 
St-Jakobsmarkt 45, 2000 An twer -
VTB, Fo toweds t r i j d voor de Jeugd, 
pen, a lwaar ook het reg lement en 
alle in l icht ingen t e verk r i jgen z i jn . 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer-'Karelstraat 80, Gent, 

tel . : 23.52.27. 

Het z iekenfonds r icht voor ge
pensioneerden en al leenstaanden 
een t re in re is in naar Loano (Gol f 

van Genua). Ver t rek : 13 sep tem
ber ; te rug : 29 september . Prijs : 
5.900 f r . ( re is en verb l i j f inbegre
pen). M e n kan ook inschr i jven 
bi j het Vlaams Verbond voor Ge-
pensioneeren. 

ERASMUSSCHOLEN STELLEN 
TENTOON TE ANTWERPEN 

Onder het motto « Dit is een 
gemeenschapsschool » wordt tol 
en met 1 september a.s. een ten
toonstelling georganiseerd in de 
Erasmusschool, Begijnenvest 99 
te Antwerpen. Open van 9 tot 12 
en van 14 tot 19 u. Iedereen is 
welkom. 

WALTER ROLAND 

gediplomeerd opticien, 
erkend door alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 
(Let op het huisnummer !) 

Telefoon (031)36.86.62 

ALLE MONTUREN 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

TeL (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
k led ing « KLAAR O M DRAGEN » 

FREETIME FLAT 
INTERNATIONAL pvba 

Rousseaulaan 1 - B 8460 Koksijde 
tel. (058)527.77 

Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke 
tel. (059)322.60 

Verhur ing en verkoop van moder
ne, nieuw.e appar tementen en stu
dios - bunga lows en caravans • 
sommigen met pr ivaat zwembad -
gelegen te Koksi jde, Oostdu inker-
ke en Midde lke rke - huur per 
maand, per week , per w e e k e n d 
of een per iode naar e igen smaak. 
Vraag in l icht ingen - Schri j f o f te 

lefoneer 

BOEKHANDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

A//e grote uitgaven 
en ool<... alle kleine. 

CAMPING DE SCHUUR 
Noorderwijk - OLEN 

TEL. 014/21.28.82 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen allo j 
houtinsekten. Twintig jaar waarborg. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans j 
hetland P V B A INDUSTRADE, 
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wemmel 
Tel. 02/479 20 00 

Vlamingen, 
• ^ • vraag GRATIS 
I v ^ l advies voor uw 
^ ^ ^ ^ hypotheek-leningen 
^ ^ ^ ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrljkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agen ten en makelaars 
neem kontakt met ons 

Vlaggen - Wimpels van 
alle landen - Vlaamse 
leeuwen - Kleur en pu-
büciteitsvlaggen - Fa-
nions voor sport en 
kuituur, per stuk 80 fr. 
Herdenkingslintjes voor 

feesten - Petjes V .U . - Koorden van 
10 mt. met tweekleurige wimpels 
»oor zalen te versieren. - Kunst-
'lakken - Bijbehorigheden. 

VRAAGT PRIJSLIJST : 

Paul SUYS 

Molanvett 50, Herentalt 2410 

T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

BIJhuIien : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 
Tel. 

AALST 

29-33, 36-38 
(053)240.60 

* 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjet en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamervarsie-

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
^̂  schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Voor de Vlamingen in Brussel 
en Vlaams Brabant 

10%vr.V.U.l8den 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gte«nhouwer»v«it, 52 Aniwrpen Tel. 03.3135.63, 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag
avond in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep : gezellig f i jn , goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit -
Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland. 

LEUVEN Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van 

Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi . 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . T. 056/71.15.36 - 2.400 pi . 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86 
W i j zoeken d r i ngend : als medewerkers : Ernstige fami l ies 
waarvan de man of de v r o u w de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en i n w o o n grat is - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van ' t vak. 
Schriftelijk aanbieden bij • ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72. 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 
P l u r a l i s t i s c h , v o l k s n a t i o n a a l 

o n d e r w i j s ! 

T a l e n - b o e k h o u d i n g - s t e n o -

d a k t y l o - s e k r e t a r i a a t - j o u r n a 

l i s t i e k - e t a l a g e - v e r k o o p - h o s -

t e s s e n - m a n n e q u i n s - w e g c o d e 

r i j l e s s e n ( d o o r d e S t a a t e r k e n d ) 
DIr-gen Dries Bogaerf 

Lange RIdderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 121 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 en 45.05.31 

Tel. (015)173.68 
Tel. (016)224.85 
Tel. (053)284.55 
Tel. (050)372.75 
Tel. (011)237.12 
Tel. (056)159.18 
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VIRIJ6 TIJD 

SPOUC 

Eddy Merckx zoals hij - gezien » werd in een advertentie van 
« Panorama-Ons Land »... 

MONTREAL 

Als wij het goed begrepen hebben — en als dat niet het geval is moet 
men het maar zeggen — was de voorbereiding van onze liefhebbers 
voor de wereldkampioenschappen te Montreal een karikatuur, en kostte 
zij toch een miljoen. Waaraan, terloops ? Verder schijnen onze liefheb
bers maar één bekommernis te hebben : zo rap en zo gemakkelijk 
mogelijk poen verdienen als beroepsrenner. Tenslotte lijkt het erop 
dat onze delegees en offisjellen te velde tekort schieten op gebied 
van gezag, begeleiding, toewijding en kompetitie. Kortom, alles samen 
een serieuze verspilling van geld en energie^. 

Verleden zondag stonden aan de start te Montreal 66 beroepsrenners, 
allen behorend tot de beste ter wereld, allen vedetten. Aan de aan
komst waren ze nog met 18, hetzij iets meer dan één vierde. Wij weten 
nu wel dat met het sisteem van kopmannen en knechten, én in natio
nale ploegen én in merkenploegen én in beide door elkaar, er van 
koersen niet al te veel moet verwacht worden. Maar toch, achttien 
koereurs die " strijden « om de hoogste titel, of doen alsof, het is een 
pover beestje. En zeggen dat daar 150.000 mensen stonden op te gapen. 
Of was het omdat het gratis was ? 

België is ongetwijfeld het eerste wielerland ter wereld, zo niet het 
enige. Of dat een verheugende vaststelling is, kan in het midden wor
den gelaten. Maar als wielernatie-nummer-één de wereldkampioen
schappen verlaten met één overwinning, dat is toch maar slappekens. 
Overwinning dan nog in de proef die, sportief gezien, wellicht de onbe-
nulligste is : wegkampioenschap voor beroepsrenners. De vele grrrote 
leiders van onze velobond zullen het wel weer kunnen uitleggen. Of zij 
er iets zullen kunnen aan doen — of willen doen — dat is een ander 
paar mouwen. 

VOORTDOEN 

« De Gazet van Antwerpen » 
wijdt iedere week een volle blad
zijde aan de massa- en rekreatie-
sport. Iemand van de krant — 
Marcel van Bergen ? — beklaagt 
er zich deze week over dat er zo 
weinig reaktie komt vanwege de 
lezers. Is everybody zo gezond 
dat er niets moet gevraagd wor
den, schrijft hij. De passiviteit 
van de lezers kan misschien wat 
ontmoedigend zijn, maar het Is in 
ieder geval te hopen dat men, 
met of zonder reaktles, op de 
ingeslagen weg verder gaat. Wel
licht zijn er meer mensen dan 
vermoed die wat aan die blad
zijde hebben. 

NIET TE VER ZOEKEN 

Dr. Dries Claes schreef een harts
tochtelijk pleidooi voor het regel
matige fietstochtje door velden 
en welden, een spotgoedkope 
vorm van sportbeoefening en van 
behandeling voor vele moderne 
kwalen. Hij is arts en kan het 
weten. Men heeft dikwijls de in
druk dat wij het wei wat ver 
gaan zoeken als wij zogezegd 
sport willen beoefenen. Eerst het 
sportkomplex, het trainingspak, 
de kiub, de statuten, de subsi
dies, het bestuur en de sponsor. 
Als dat er allemaal is zullen wij 
eens gaan sporten. Zouden wij 
het eigenlijk niet even goed kun
nen langs de veldwegeltjes, in 
onze hof en zelfs in onze keu
ken ? 

BEGRIJPELIJK ?^ 

Verleden week woensdag tijdens 
de voetbalwedstrijd Standard -
Brugge, had scheidsrechter Pee-
ters de euvele moed strafschop 
te fluiten tegen Standard. Mis
schien had hij een voorafgaande 
fout in het andere kamp niet op
gemerkt. Daarom was het vol
gens « Les Sports » begrijpelijk 
dat het Luikse publiek razend 
werd en met bierflessen en blik
jes ging gooien (een Bruggeling 
werd gekwetst). Dat laatste keur
de de krant af — toch — omdat 
het de klub schade zal berokke
nen. Wij denken niet dat de kran
ten er goed aan doen uitingen 
van geweid vanwege het publiek 
als begrijpelijk voor te stellen. 

EVEN BEZINNEN 

Er was niet veel van te merken, 
maar vorige zondag was het de 
dag van de sport. Ficep en Sporta 
vroegen ons ons even te bezin-
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HORIZONTAAL 
1) Zonder de Vlamingen zou dit 

allang geen sport meer zijn. 
2) Platteland. 
3) Voorzetsel - Dierenwoonst -

Frekwentle modulatie. 
4) Open plek in het bos. 
5) Duits industriegebied. 
6) Vis - Ontkenning. 
7) Gewoon - Twee opeenvolgen

de letters. 
8) Grootvader. 
9) Ons Inziens - Franse stad. 

10) Nederlandse stad. 

t/ERTIKAAL 

1) Gevolg van natuurramp. 
2) Onbereikbaar denkbeeld. 
3) Getij - Echtgenote van Zeus. 
4) Periode van 5 jaar . Voor Eva. 
5) Trip - Onderdeel van een vis. 
6) Verdieping - Twee medeklin

kers. 
7) Troefkaart - Gemeente In het 

Aaisterse. 
8) Dubbele medeklinker - Metaal 

- Bijbelse stad. 
9) Amerikaans saxofonist. 

10) Zwerversvolk. 

nen over de vraag : sport, bevrij
ding van de mens of vervreem
ding ? Vraag die inderdaad moet 
gesteld worden. Is het nog steeds 
de zorg van de grote sport de 
mens gezonder, blijer, beter en 
vrijer te maken ? Of zijn geld, 
gioriol, publiciteit, populariteit. 
Invloed, macht, manipulatie, sen
satie, de doeleinden geworden. 
Allemaal dingen dus die de mens 
vervreemden van zijn wezen en 
zijn taak, van welke levensvisie 
men ook uitgaat. 

GOED BESTEED ? 

De gemeente Molenbeek heeft de 
terreinen van RWDM aangekocht 
of zal het weldra doen. De ge
meente Woluwe zal een enorm 
sportkompleks bouwen, deels ten 
behoeve van de studenten van de 
geneeskundige fakulteit van de 
(Franse) Leuvense universiteit. 
Geweldige Investeringen van 
overheidsgelden in de sport dus. 
Voor ons vanzelfsprekend niet ge
laten, maar of het er allemaal 
veel zal toe bijdragen om de in
woners van « Brussel-Dorp » tot 
aktieve sportbeoefening over te 
halen, dat betwijfelen we toch 
een beetje. 

Zondag overleed Piet Theys, vol
gens ons de beste radio- en TV-
sportjoernalist die wij de laatste 
jaren aan het werk hoorden. 
Hij schreef goed, hij sprak goed, 
hij dacht goed, hij was goed. 
Zijn scherp intellekt, zijn veelzij
dige belangstelling, zijn werklust, 
zijn grote belezenheid, zijn ver
fijnde beschaafdheid, zijn warme 
menselijkheid, zijn milde kijk op 
de mensen en op de dingen, zij 
lieten hem toe de sport en de
genen die erbij betrokken zijn hun 
juiste plaats te geven in het won
dere avontuur dat leven heet. 
Hij wist dat de sport er is voor 
de mens, was kritisch waar ze 
een gevaar kan worden voor de 
mens, en onverbiddelijk waar ze 
de mens vermindert. 
Hij heeft zich ingezet om de sport 
en haar beoefenaars, door middel 
van de « kleine dagelijkse niet-
zegevierende revolutie », op te 
tillen uit het louter-materiële, het 
platvloerse, het gore, het onte
rende. 
Als écht sportman en als man van 
ware kuituur « zette hij zich af 
tegen krom denken, tegen een 
verkeerde filosofie van de sport, 
tegen koopbaarheid, tegen eigen
belang en tegen domheid ». 
De radio, de sportjoernalistiek, 
de sport, de sportlui, Vlaanderen, 
allen hebben veel verloren. 
Oneindig veel meer nog verloren 
zijn vrouw en zijn kinderen, zijn 
ware idolen in het wereldje van 
groteske idolen waarin hij zich 
bewoog. Naar hen gaan in de 
eerste plaats onze gedachten. 

A ^ Het zinledige van 
^ ^ Kompetit ie is mij 
heel duideli jk ^ A 

VAN DAC... 

MAANDAG 

Als ge nu zoudt denken dat de 
Weners blij en trots zijn omdat 
men hun de eer aandoet de Euro
pese zwemkampioenschappen in 
hun stad in te richten, dan hebt 
ge het mis voor. Zij reklameren, 
chikaneren en kontesteren omdat 
men daarvoor een week lang hun 
beste zwemgelegenheden opeist, 
zodanig dat zij zelf op het droge 
blijven staan. Mini-revolte van 
massa-sport tegen elitesport zo
gezegd. 

DINSDAG 

Wij lezen in onze krant dat de 
Belgische pisterenners zich tij
dens de wereldkampioenschappen 
wel hopeloos belachelijk maken, 
maar dat het bataljon offisjellen 
die hen vergezellen zich des te 
nuttiger maken met op alles en 
nog wat te reklameren. Meteen 
weten wij dat onze vraag waarom 
zoveel delegees en rechthebben
den mee op reis moeten van de 
meest stompzinnige soort is. 

WOENSDAG 

Sabrina Merckx, het dochtertje 
van Eddy, heeft een handje gege
ven aan Fred Maertens en Roger 
de Vlaeminck en zo. -Les Sports'-
denkt dat dit van aard kan zijn 
om alle koereurs zondag als één 
blok achter papa Eddy te doen 
staan, tot eer en glorie van la 
patrie. De krant benoemt Sabrina, 
vier jaar en oneffen, dan ook zon
der aarzelen tot ambassadrice. 
Heeft Tindemans nog ergens een 
madolle bij de hand ? 

DONDERDAG 

Zware beschuldigingen vanwege 
de Zweed B. Erikson, arts : de 
knappe meisjes uit de DDR, die 
het ene zwemrekord na het an
dere verbeteren, worden behan
deld met hormonen, met als re
sultaat dat bepaalde doorgaans 
mannelijk genoemde kwaliteiten 
(kracht, uithoudingsvermogen) 
ontwikkeld worden. Waarheid of 
onzin ? Laten wij het tweede 
hopen. 

VRIJDAG 

In Engeland is een nieuwe sport 
in volle opgang. De « battles -
tussen zogenaamde supporters. 
Men begint die nieuwe sport ook 
een beetje spektakulair te ma
ken, door er voor te zorgen dat 
er af en toe een dode valt, zoals 
te Blackpool. Voor de rest is ook 
deze sport wellicht « only a 
game », en kan ze dus nog een 
poosje voor hopen lol zorgen. 

ZATERDAG 

Sportreportages zijn leerrijk. Zo 
hoorden wij Fred Debruyne van
daag twee keer uitdrukkelijk, en 
één keer terloops, zeggen dat 
Montreal niet ver van Amerika 
ligt. En wij die met ons ver
dwaasd hoofd altijd gedacht heb
ben dat die Kanadese stad goed 
en wel IN Amerika ligt, zij het 
dan Noord-Amerika. 

ZONDAG 

Eddy Merckx werd voor de derde 
keer wereldkampioen wielrijden 
op de weg. Ge kunt er nu mee 
lachen, maar hij was toch maar 
de enige telg uit het roemrijke 
land van frieten en koereurs die 
het klaarspeelde een titel te be
halen. Dat de enige serieuze te
genstand van de strijkijzers van 
Fransen en meer bepaald van de 
stokoude Poupou kwam, neemt 
niets weg van zijn verdienste. 

geworden. 

Piet Theys TOT DAC... 
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ZATERDAG 

31 

AUGUSTUS 

18.30 Fabeltjeskrant. 
18.35 De vloek van Woestewolf. 
19.00 Caroline. 
19.05 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De vrolijke dokters op zee. 
20.40 Zon>eravond in De Panne. 
21.30 Angst. Weekendfilm. 
22.40 Nieuws. 

16.00 Nieuws. 
16.02 De bloementuin. 
16.15 Disneyland. 
18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Voor een briefkaart op de 

eerste rang. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Mik. Show. 
21.10 De wrekers. 
22.00 Brandpunt. 
22.50 Landelijk pastoraal overleg. 

18.45 Fabeltjeskrant. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Coronation Street. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Gerard Cox. 
20.45 De ombudsman. 
21.45 Dagboek van een onderwij

zer. 
22.50 Nieuws. 

16.25 Lo zecchino d'oro. 
17.50 Tenuto. 
19.00 Tekenfilmpjes. 
19.15 Ces animaux qu'on appelle 

des bêtes. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Une cible pour tueurs. Film. 
21.45 A batons rompus. 
22.40 Nieuws. 

ZONDAG 

1 

SEPTEMBER 

10.30 Eucharistieviering. 
15.30 Int. landbouwmagazine. 
16.05 De stad. Dokumentaire. 
16.35 Tenuto. 
17.45 Sportuitslagen. 
18.20 Fabeltjeskrant. 
18.25 Dierenapocalypse. 
19.15 Het meisje van de TV. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Ship of fools. Speelfilm. 
22.55 Nieuws. 

19.00 Nieuws. 
19.35 Als de dag van gisteren. 
20.30 Hamlet. 
22.20 20' pastorale overdenking. 
22.40 Nieuws. 

18.00 Teleac. 
18.50 Ikor. 
18.55 Brgadier Dog. 
19.00 The Partridge family. 
19.25 Studio sport. 
20.40 Nieuws. 
20.45 De jonge Garibaldi. 
21.45 De mens in wording. 
22.35 Het surrealisme. 
23.30 Nieuws. 

12.00 Faire Ie point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14.00 Le petit Bougnat. 
15.30 Terre et logis. 
16.00 Sportuitslagen. 
17.40 La goelette d'or. 
18.10 Le francophonissime. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 La facture. Toneel. 
22.40 Nieuws. 

MAANDAG 

SEPTEMBER 

18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 Veilig verkeer. 
19.05 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 In the middle of the night. 
22.05 Escapade. 
23.05 Nieuws. 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avro'é toppop. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Mash. 
20.50 Herman Emmink presenteert 
21.50 Televizier magazine. 
22.50 Nieuws. 
22.55 EK-Atletiek. 

18.15 Teleac. 
18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Black Beauty. 
19.30 Zo vader zo zoon. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Hamlet. 
21.55 Ander nieuws. 
22.20 Nieuws. 

15.55 EK-Atletiek. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 La pince a ligne. 
19.00 Katolieke uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Virage dangereux. TV-spel. 
22.00 Pierre Caille ou le jeu pris 

au sérieux. 
22.30 Nieuws. 

DINSDAG 

SEPTEMBER 

16.15 EK-Atletiek. 
18.55 Fabeltjeskrant. 
19.00 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De hertogin van Avila. 
21.25 De mens in wording. 
21.55 Rock en klassiek onder één 

hoedje. 
22.45 Nieuws. 

18.00 EK-Atletiek. 
18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De stratemakeropzeeshow. 
19.30 De zee-otter. Dok. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Zomaar een zomeravond. 
21.25 Colditz. 
22.15 Achter het'nieuws. 
22.45 Nieuws. 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.30 De Melchiors. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Marlon Brando, akteur. 
22.10 En dan : « Wat Is natuur 

nog in dit land » ? 
23.00 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws. 

15.50 EK-Atletiek. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Scènes d'enfants. 
19.00 Le dessous du ciel. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Geheimen onder zee. 
21.05 l'Audience. Komedie. 
22.50 Nieuws. 

WOENSDAG 

4 

SEPTEMBER 

16.30 EK-Atletiek. 
17.55 Jevanjong. 
18.55 Calimero. 
19.00 De familie Partridge. 
19.25 Yoga. 
19.45 Nieuws. 
20.25 Hier is Lucy. 
20.50 EK-Atletiek. 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.25 Standpunten. 
22.45 Nieuws. 

17.00 Professor Balthazar. 
17.10 Dierentuinen van de wereld. 
18.00 EK-Atletiek. 
18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20.30 Panoramiek. 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.30 Studio sport. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23.10 Nieuws. 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Over de toppen van ons 

kunnen. 
20.00 N-ieuws. 
20.21 De receptie. TV-spel. 
21.45 Hier Parijs, hier Jan Brusse. 
22.10 Kenmerk. 
22.30 Nieuws. 

16.25 Feu vert. 
17.40 EK-Atletiek. 
18.45 Le dessoüs du ciel. 
19.10 EK-Atletiek. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ardechois cceur fidele 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.20 Schooltelevisie. 

Nieuws. 

DONDERDAG 

SEPTEMBER 

18.55 
19.00 
19.25 
19.45 
20.15 
21.50 
22.05 
22.45 
22.55 

Calimero. 
Primus. 
Het klooster 
Nieuws. 
De bruid in d 
Kortweg. 
Première. 
Nieuws. 
Yoga. 

van S 

e post 

naï. Dok. 

Western 

18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
20.00 
20.21 
21.20 
21.50 
22.30 
22.45 
23.15 

Brigadier Dog. 
Nieuws. 
EO-kinderkrant. 
Vergane glorie. 
Nieuws. 
Honger onder water. 
Nafiri Tuhan. 
Nader bekeken. 
Zingen in de du 
Penincula Bible 
Nieuws. 

nen. 
Church. 

18.45 
18.55 
19.05 
19.20 
19.45 
20.00 
20.21 
20.45 
21.35 
23.15 
23.30 

Brigadier Dog. 
Nieuws. 
Beertje Colargol. 
Don Kirshner's rock 
Popeye. 
Nieuws. 
All in the family. 

con-

Kinderrechter in Memphis 
Accident. 
Den Haag vandaag. 
Nieuws. 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Lequel des trois ? 
19.00 Le desous du ciel. 
19.30 Spectacles-festivals. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Voyage a deux. Film. 
21.50 Le carrousel aux images. 
22.30 Nieuws. 

VRIJDAG 
6 

SEPTEMBER 

16.00 EK-Atletiek. 
17.40 EK-Atletiek. 
18.55 Calimero. 
19.00 KTRC-Kruispunt. 
19.30 Ziet u er wat in ? 
19.45 Nieuws. 
20.15 De familie Ashton. 
21.05 Peru. Dok. 
21.55 Nieuws. 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 KRO's wereldcirkus. 
19.30 De Melchiors. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De wrekers. 
21.10 Brandpunt. 
22.00 Waar gebeurd. 
22.55 Nieuws. 

22.15 Bande a part. Satirische film 23.00 EK-Atletiek. 

18.45 Brigadier Dog. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zorro. 
19.30 Boter, kaas en eieren. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Pleuni's primeur party. 
21.20 De FBI. 
22.10 Tros sport. 
22.50 Darwin's bulldog. 
23.30 Nieuws. 

15.50 EK-Atletiek. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Protestantse uitzending. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Faits divers. 
20.21 EK-Atletiek. 
21.15 Angoisses. 
22.30 Nieuws. 

WIJ 14 31 AUGUSTUS 1974 



'*^''"'!l^^v^ 

UW WONING GROEIT ELKE DAG 
onze klanten van 20 jaar geleden zijn nu het levende bewijs dat 
een belegging in ONROERENDE KWALITEIT beter rendeert ! 

ssrS^*g^', ,̂  

RAADPLEEG DE BESTE ARCHITEKTEN OF... PUT UW INSPIRATIE UIT DE 
FIJNSTE BOUWTIJDSCHRIFTEN ! 

BELANGRIJK ! 
Enkel een degelijke voorstudie geeft U een reëel basisdokument 
in handen. Daarom bieden wij een GRATIS VOORSTUDIE VOOR 
DE KLANT. 
Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting. 
U kan ook onze realisaties komen bekijken ter plaatse, of op plaat
jes ! Het kan allebei. 
Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt U ongeveer alles 
wat U zien en horen wil. De veilige weg naar wat U zou moeten 
weten. 

KUNNEN 
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IN HET BRUSSELSE RANDGEBIED 

DE FACILITEITEN: EEN WAPEN VOOR 
HET FRANSTALIG IMPERIALISME 
Als men de frankofone propaganda 
mag geloven, dan is er in verscheide
ne Brusselse rand- en aanpalende ge
meenten een zó sterk percentage 
franssprekenden, dat die in bepaalde 
wijken zelfs een overgrote meerder
heid, zouden uitmaken. Die klakkeloos 
en zonder enige bewijsvoering naar 
voren gebrachte beweringen berusten 
op de reinste fantasie. 
Een voorbeeld onder vele andere : Op 
een vergadering van de « werkgroep 
Brussel - beweerde de PLP-er Riso-
poulos in november 1969 dat er 80.000 
franssprekenden wonen in de Brus
selse periferie, van wie 58.000 in de 
randgemeenten met taalfaciliteiten. 
Hebt ge goed gelezen : 80.000 •! Wel
nu, volgens de qfficiële opgave van 
's lands bevolkingsregister telden de 
bedoelde randgemeenten in totaal 
slechts 55.500 inwoners, dus 2.500 
minder dan er franssprekenden zou
den wonen ! Ofwel zuigt senator Riso-
poulos dat zo maar uit zijn duim, of
wel liegt hij er opzettelijk op los, 
maar in beide gevallen is het een 
schande dat de Brusselaars door hun 
frankofone voormannen zo schromelijk 
belogen en opgehitst worden. 

VALS UITGANGSPUNT 

Herhaaldelijk zijn in de voorbije jaren 
in de franstalige kranten met triom
fantelijke kommentaar de uitslagen 
gepubliceerd van zogezegd weten
schappelijke onderzoeken naar de per
centages nederlands- en fransspre
kenden te Brussel en in de aanpalende 
gemeenten. Het meest wordt gewag 
gemaakt van het onderzoek van het 
Institut de Sociologie van de Brussel
se universiteit, volgens hetwelk er in 
de 19 gemeenten van hoofdstad Brus
sel slechts 17 % nederlandspreken-
den zouden wonen. Welnu, het is op 
dit cijfer dat de Brusselse frankofonen 
zich beroepen om te eisen dat in alle 
rand- en aanpalende gemeenten met 
meer dan 17 % franssprekenden ook 
een tweetaligheidsstelsel moet wor
den ingevoerd. Het zijn naast de zes 
faciliteitengemeenten D r o g e n b o s 
(52,38 % franssprekenden), Kraainem 
(58,95 f/,). Linkebeek (62,62 %) , Sint-
Genesius Rode (40,77 %), Wemmei 
(32,34 %) en Wezembeek-Oppem 
(40,32 %) , de aanpalende gemeenten 
Alsemberg (23,1 ' / ) , Beersel (48 %], 
Dilbeek (35,87 %), Groot-Bijgaarden 
(21,79 %) , Hoeilaart (19,06 %], Itter-
beek (21,34 %), Meise (17,57 % ) , 
Ruisbroek (17,59 %) , Sterrebeek 
(21,71%), Sint-Pieters Leeuw (23,68%), 
Strombeek-Bever (30,23 %) , Tervuren 
(22,85 % ) , Vilvoorde (23,58 %), Sint-
Stevens Woluwe (34,74 % en Zellik 
(22,70 %). 

Al deze cijfers zijn schromelijk over
dreven, en moeten op zijn minst ge
halveerd worden wil men ze doen 
beantwoorden- aan de werkelijkheid. 
Een voorbeeld om>.e(it duidelijk te ma
ken : waar het Institut de Sociologie 
aan de gemeente Anderlecht slechts 
23,9 % nederlandssprekenden toekent, 
hebben wij zelf aan de hand van de 
uitslagen van de agglomeratieraads
verkiezingen van 1971 het aantal Vla
mingen te Anderlecht berekend op 
59,7 °-^°. en geen enkele echte Ander-
lechtkenner zal dit cijfer betwisten 
(cf. - Wij . dd 4.3.1972). 

WIE IS FRANKOFOON ? 

Toch is het op grond van die klaarblij
kelijk fantastische cijfers dat de Brus
selse frankofone leiders (juister wa
re : misleiders !) — en dit geldt zo
wel voor de PSC, de PSB en de PLP 
als voor het FDF — de aanhechting 
bij Brussel van gemeenten en gedeel
ten van gemeenten, en het organise
ren van referendums in andere Vlaam
se gemeenten eisen. Om nu te be
grijpen waar het verschil tussen de 
buitensporige cijfers van de frankofo
ne propaganda en onze meer realis
tische visie vandaan komt is het vol
doende de vraag te stellen : wie als 
frankofoon dient beschouwd te wor
den ? 
Voor de Brusselse anneksionisten is 
dit geen probleem : al wie Frans kan 
spreken, en dit bij gelegenheid doet 
of moet doen wordt tot de franstali-
gen gerekend. Ik ben daar ook bij, en 
al mijn gezinsleden, mijn Vlaamse 
vrienden en kennissen, en al de 
Vlaamse winkeliers die ik ken en die 
in het Frans vermeld staan in het tele
foonboek of die met een franstalige 
identiteitskaart op zak lopen. 
Maar in het raam van een onbevoor
oordeelde studie als deze mag enkel 
als frankofoon beschouwd worden wie 
enkel en alleen Frans kan spreken. 
Toen in 1963 op Hertoginnedal voor de 
bovengenoemde zes faciliteitenge
meenten het beruchte « rotstelsel » 
werd voorgesteld, kon het enkel de 
bedoeling van de wetgever geweest 
zijn dat in die vlaamsééntalige ge
meenten een tegemoetkomende hou
ding mocht aangenomen worden tegen
over de totaal nederlandsonkundige in 
zijn betrekkingen met de overheids
diensten. De regel moet dus zijn dat 
wie Nederlands kan spreken of begrij
pen geen aanspraak kan maken op fa
ciliteiten : het is en moet blijven een 
kwestie van onkunde van het Neder
lands en niet van voorkeur voor het 
Frans. Zo is het normaal dat neder-
landssprekende frankofonen als bv. 
Desmarets, Simonet, Risopoulos, Mal-
herbe, Vanden Boeynants en Van Ryn, 
om ons enkel tot die leidende figuren 
te beperken, niet in aanmerking kun
nen komen voor het genieten van faci
liteiten. 

TIJDELIJKE FACILITEITEN 

Onze redenering verder doorzettende 
stellen wij dat de aldus geïndividuali
seerde tegemoetkoming slechts van 
tijdelijke aard mag zijn, want van ieder 
met rede en verstand begaafd persoon 
mag toch verondersteld worden dat hij 
na enkele jaren — indien hij niet van 
absoluut slechte wil is — voldoende 
Nederlands moet geleerd hebben om 
die faciliteiten te kunnen ontberen ; 
zo vergaat het toch met iedereen die 
zich in een ander taalgebied gaat ves
tigen. Ook de bekende toestandschrij
ver van « Le Matin », G. Van Severen, 
denkt er zó over (29.8.66) : • Is het 
niet de eerste plicht van een vreemde
ling ten opzichte van de mensen van 
het land waar hij zich gaat vestigen, 
zich aan te passen aan de zeden en 
aan de omgeving ? ». Wij bevinden 
ons dus ter zake in goed en onver
dacht gezelschap I 
Alleen de frankofonen verstaan het zo 
niet. Zij komen naar een Vlaamse ge
meente, kiezen zich daar het beste 
plekje uit en als er genoeg van hun 
slag bijeen zijn ontpoppen zij zich als 
rassistische anneksionisten. Zij blij

ven een gesloten volksvreemde groep 
die misbruik maakt van de Vlaamse 
gastvrijheid om zich meester te ma
ken van het grondgebied waarop zij 
zich zijn komen vestigen. Is het niet 
onzinnig dat een uitstervende gemeen
schap die zich in Wallonië enkel op 
peil kan houden met massale invoer 
van vreemde gastarbeiders en in Brus
sel met de verfransing van de Vla
mingen, zich gerechtigd kan achten 
weer grondgebied te ontfutselen aan 
de regelmatig aangroeiende Vlaamse 
gemeenschap ? Is het niet wraakroe-
pend dat een paar duizend van elders 
overgewaaide franstalige vreemdelin
gen de bevolking van oeroude Vlaamse 
dorpen zo maar onder de voet kunnen 
lopen ? 

HET PROCES 
VAN DE FACILITEITEN 

Nu pas, in het licht van het jongste 
frankofone offensief, beseft men ten 
volle hoe verkeerd het is geweest in
dividuele tekortkomingen, In casu ne-
derlandsonkundigheid, te willen opvan
gen met een kollektieve maatregel, 
die een gunstige voedingsbodem is 
gebleken voor verdere voortwoeke-
ring van het kwaad. Men heeft de 
nederlandsonkundigheid niet verhol
pen maar wel geholpen ; men heeft 
ze geïnstitutionaliseerd en in plaats 
van de nederlandsonkundigen te ont
moedigen en zodoende de massale en 
ongebreidelde overrompeling van de 
Vlaamse gemeenten door franstaligen 
af te remmen, heeft men daar een 
overheersersmentaliteit van de finan
cieel sterkeren gekweekt, die zich nu 
tegen ons keert. 
De faciliteiten hebben niets opgelost, 
en hebben alleen de toestand nog 
verslechterd ; zij liggen aan de basis 
van de eisen inzake nieuwe gebieds-
roof die nu weer gesteld worden. Het 
is een gebaar van wettige zelfverde
diging van Vlaanderen, zich tegen elk 
referendum te verzetten. 

GEEN REFERENDUM I 

Zo een volksraadpleging heeft trou
wens geen zin : in de zes faciliteiten
gemeenten kunnen de faciliteiten best 
afgeschaft worden, omdat die maat
regel verkeerd is toegepast en zijn 
doel gemist heeft, en in de aanpalen
de gemeenten hebben de daar inge
weken franstaligen zich reeds een 
eerste maal uitgesproken, zodat een 
tweede raadpleging dus overbodig Is. 
Inderdaad, wie zich' als fransééntalige 
daar gaan vestigen is, wist zeer goed 
dat hij in die wettelijk eentalig Vlaam
se gemeenten geen aanspraak kon 
maken op faciliteiten. Deze franstali
gen hebben in volle vrijheid geopteerd 
voor een eentalig Vlaamse gemeente ; 
het zou werkelijk wraakroepend zijn 
hun nu, via een tweede raadpleging, 
het recht te geven de wijk die zij 
bewonen van hun gemeente af te 
scheuren om ze bij Brussel te voegen. 
Met als gevolg voor die gemeente : 
inkrimping van grondgebied, derving 
van belastinginkomsten, en dies meer. 
Volgens de bladen zou de FDF-RW-
voorzitter Defosset verklaard hebben 
niet onwrikbaar vast te houden aan 
een referendum, en zou de bevolking 
even goed via een opiniepeiling kun
nen geraadpleegd worden, maar ook 
deze metode is onbetrouwbaar en dus 
te verwerpen. 
Misschien kunnen wij — maar dan als 
boutade — de Brusselse imperialisten 

in overweging geven een volksraad
pleging « op zijn Belgisch » te organi
seren, zoals bv. in de Oostkantons en 
te Sint-Joost-ten-Node is gebeurd. 

VOLKSRAADPLEGING 
« OP ZIJN BELGISCH » 

Na de eerste wereldoorlog zou de be
volking van de Oostkantons, onder het 
« schrikbewind van generaal Baltia », 
geraadpleegd worden om te weten of 
Eupen-Malmédy zou terugkeren naar 
Duitsland of blijvend door België zou 
worden genaast. De voorstanders van 
de terugkeer naar de heimat kregen 
enkele dagen om zich op bepaalde 
uren ten gemeentehuize in een regis
ter te komen inschrijvn, met het ge
volg dat diegenen onder hen die de 
grens over moesten om bv. in het 
naburige Aken hun brood te gaan ver
dienen, een paar dagen daarna hun 
passierschein ontnomen werd. Het is 
nogal begrijpelijk dat slechts een on
beduidend aantal Ostbelgier de euvele 
moed opbrachten om zich bloot te 
stellen aan die en andere plagerijen. 
Een andere Belgische manier om een 
soort van telling te organiseren, is die 
welke werd toegepast door burge
meester-volksvertegenwoordiger Saint-
Remy van Sint-Joost-ten-Node, bij ge
legenheid van de verplichte hernieu
wing van de identiteitskaarten na de 
tweede oorlog. 
Op de desbetreffende tweetalige aan-
plakbrieven luidde de in vetjes ge
drukte slotiinea als volgt : « ... de 
personen die wensen hun kaart opge
steld te zien in het Nederlands worden 
verzocht dit zo spoedig mogelijk te 
laten weten, hetzij mondeling of 
schriftelijk aan het gemeentebestuur ». 
Het ligt voor de hand dat slechts wei
nigen het zullen aangedurfd hebben 
zich aldus openlijk bekend te maken 
als « flaminboche ». 
Jammer genoeg heeft men in 1963 er 
niet aan gedacht uit te vaardigen dat 
« de fransééntaligen ten gemeente-
huize aangifte moesten komen doen 
van hun absolute onkunde van het Ne
derlands waarna zij, bij voorbeeld 
voor de duur van drie jaar aanspraak 
konden maken op administratieve faci
liteiten. Ingeval van valse verklaring 
en na het verstrijken van de termijn 
van drie jaar zouden de tegemoetko
mingen vervallen ». De aldus geïndi
vidualiseerde faciliteiten zouden nooit 
uitgegroeid zijn tot de machtspositie 
waarmede de franstaligen thans het 
klimaat in de rangemeenten verpes
ten. 

WAT MET HET RECHT 
VAN DE GEMEENSCHAP ? 

Tot besluit nog een laatste bedenking: 
de Brusselse frankofonen hebben het 
steeds uitsluitend over de vrijheid van 
het individu, maar nooit over zijn 
plichten ten opzichte van de gemeen
schap waarin hij leeft. Zij spreken ook 
nooit over de rechten van de gemeen
schap, althans niet wanneer die ge
meenschap de Vlaamse is. Maar zij 
vinden het heel normaal dat Wallonië 
zijn grenzen hermetisch gesloten 
houdt voor de Nederlandse taal, en 
dat Brussel enkel Vlaams grondgebied 
inpalmt. Wie kan het Vlaanderen dan 
euvel nemen dat het maatregelen tot 
wettige zelfverdediging treft, en zich 
met de meeste beslistheid wil verzet
ten tegen eender welke vorm van refe
rendum en faciliteiten. 
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