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SAMEN
GEVANGEN.
SAMEN
GEHANGEN
De ex-tweelingbroeders, de CVP/
PSC en de PSB/BSP vechten via
hun eigen en andere kranten
sinds enkele dagen een gezellige,
ouderwetse ruzie uit. Het is al
geruime tijd geleden, dat de kranlenlezende gemeenschap het genoegen van een polemiek « op
hoog niveau « mocht smaken.
Onderwerp van het krakeel onder
de gewezen vrienden : het tekort
In de rijksbegroting (volgens de
enen 20 miljard, volgens de anderen het dubbele). Ook de derde
kleurpartij, de PVV, is betrokken
in de ruzie, die eigenlijk begon
met een duel Leburton-De Clercq
en voortgezet wordt door Van
Eynde tegen Van Cauwelaert, in
afwachting dat de kampioen van
het voorlopige, premier Tindemans terug uit vakantie is.
Heel het geval is eens te meer
een klassiek voorbeeld van de
pot, die de ketel verwijt dat hij
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zwart is. Volgens de BSP onderschat de regering zwaar de nieuwe lasten en de inkomsten, is er
van enige regionalisering geen
sprake en slaat ze een a-sociale
richting in, door de nieuwe lasten
grotendeels op de kleine man af
te wentelen. PVV en CVP riposteren met de bemerking dat de
huidige toestand een gevolg is
van het begrotingsbeleid van de
vorige regeringen, waarvan de
socialisten sinds bijna tien jaar
aan deelnamen. Ze insinueren
zelfs dat de BSP in de voorbije
lente de regeringskrisis
heeft
uitgelokt, omdat ze schrik had
voor de financiële gevolgen van
de petroleumkrisis en van de hollende inflatie. De socialisten zouden de vuile karwei — het opleggen van nieuwe belastingen —
overgelaten hebben aan de twee
andere « nationale » partijen, om
dan eens deze onaantrekkelijke
operatie achter de rug, opnieuw
hun bereidheid te tonen tot « het
nemen van hun verantwoordelijkheid » zoals het aanzitten aan de
regeringstafelen in het politiek
jargon heet.
Beide partijen in dit krakeel bewijzen met hun respektievelijke
argumenten slechts dat ze allebei gelijk hebben, omdat ze allebei — en bij tijd en wijle alle
drie — bijna voortdurend regeringsverantwoordelijkheid hebben
gedragen en gedeeld. Net zoals
de drie partijen in kwestie de
zwaarste
verantwoordelijkheid
dragen voor de Vlaamse nederlagen, voor de verbeulemansing
van Brussel en voor de decenniënlange Vlaamse achterstelling,
even verantwoordelijk zijn ze voor
het jarenlange begrotingsgeknoei,
een politiek die uiteraard ondoorgrondelijk moest zijn, een politiek
ook van gemakzucht (geen struktuur voor bezuinigingen, wel een
voortdurend herhaalde fiskale improvisatie), een eindeloze reeks
van partijpolitieke en kommunautaire kompromissen, wat verklaart
waarom bvb. de socialisten wanneer ze aan de macht zijn, de
fiskale fraude niet echt bestrijden en de direkte belastingen
niet echt verhogen bij verlaging
van de indirekte (integendeel !)
of waarom een PVV, nochtans
geatitreerde
anti-belastingskampioene, bijna telkens wanneer ze
mederegeert, die belastingen wel

verhoogt, of waarom een CVP,
zogenaamde beschermer en behoeder van de middenstand en de
boeren deze en nog andere randgroepen feestelijk in de kou laat
staan (cfr. haar aalmoezenpolitiek in verband met een gewaarborgd bestaansminimum, inderdaad het minimum van het minimum I).
De partijen, die het oude België
gemaakt hebben en het zelfs nog
willen bestendigen (in weerwil
van andersluidende belijdenissen)
staan in deze komkommertijd te
kijk als kijvende wijven of twistende spitsbroeders, die door mekaar te beschuldigen zich zelf
willen witwassen. Het is het zoveelste simptoom van hun slijtage, ook in sociaal-ekonomischfinancieel opzicht, om van hun
falen in kommunautair opzicht
maar te zwijgen.
En tot besluit : voor wanneer ook
in fiskaal opzicht de Belgische
pariteit ?
Als het op krijgen aankomt eisen
onze Waalse en frankofone broeders de pariteit en ze krijgen ze
prompt van de « Vlaamse » schapekoppen. Maar als het op betalen aankomt, zijn ze niet thuis
en mogen de Vlamingen opdraaien voor het volle pond. Ook hier
zal een rechtvaardig, tweeledig
en konsekwent federalisme de
kromme
Belgische
fiskaliteit
rechtzetten I
R.C.

mallemunt...
Sinds 7 augustus — tot 11 september — is er iedere woensdagmiddag, onder de benaming Mallemunt, feest op het Brusselse
Muntplein. Het is de voortzetting
van de Vlaamse initiatieven van
1972 en 1973, door Vlaamse verenigingen en onder de hoede van
de Nederlandse Kultuurraad van
de Agglomeratie Brussel.
Mallemunt kent een reuzesukses
en is hoe dan ook een blijk van
de vaste Vlaamse wil, zich te
Brussel te handhaven. Het is natuurlijk niet genoeg, de Vlaamse
Brusselaar
en de Vlaming
te
Brussel wil meer zijn dan gedulde (en zelfs toegejuichte)
folklore en kleinkunst, wij willen er
volwaardige hoofdstedelingen
en
staatsburgers
zijn, de Nols-maniakken, de FDF-rassisten en fanatici ten spijt.
Er moet een duurzame, definitieve en rechtvaardige
oplossing
voor het knelpunt Brussel gevonden worden. Het vraagstuk Brussel moet nu het strijdmotief
bij
uitstek van de Vlaamse Beweging
worden, rond die strijd
moeten
alle Vlamingen hun krachten bundelen, in een geest van « Geen
enkele toegeving meer, Vlaanderen eisende partij ook en vooral
te Brussel » .'
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VERDEELSLEUTEL
VOOR DE GEWESTVORMING
BRUTAAL BEDROG

De nadere ontleding van het wetsontwerp voor een zogenaamd
voorlopige regeling van de gewestvorming brengt een grof financieel schandaal aan het licht :
een ware miljardenroof ten nadele van Vlaanderen I Klaarblijkelijk werd de goede trouw van
de onderhandelaars van Steenokkerzeel verschalkt ; overhaasting
is steeds gevaarlijk.
U kent de voorgestelde verdeelsleutel :
1/3 naar verhouding van het
bevolkingscijfer van elk gewest
1/3 naar verhouding van de
oppervlakte van elk gewest
— 1/3 naar verhouding van de
personenbelasting.
De bevolkingsfaktor had logischerwijze het volle pond moeten bekomen. Alle Belgen zijn gelijk
voor de wet.
behalve voor wat
de verdeling van de centen betreft.
De faktor « personenbelasting »
beoogt duidelijk Brussel te begunstigen, terwijl de faktor « oppervlakte » Wallonië het leeuwenaandeel bezorgt ; Vlaanderen
is het kind van de rekening...
De verdeelsleutel die regelrecht
stamt uit het arsenaal van Vlaanderens tegenstrevers moet radikaal verworpen worden. Hij werd
ingebouwd als een paard van
Troje, om, vermengd met allerlei
voorlopige bepalingen, inderhaast
te worden goedgekeurd en naderhand als een definitieve verworvenheid te worden gehanteerd
voor alle materies die in de komende jaren aan de gewesten
zullen toegekend worden. Het
lijdt geen twijfel dat de gewestvorming van jaar tot jaar zal worden uitgebreid.
Volgens ernstige ramingen zal,
over enkele jaren, het totale kredietenpakket voor de gewestvorming 200 a 300 miljard bedragen.
De faktor « oppervlakte - zou
Wallonië dat met zijn bevolking
van amper 31 % een oppervlakte
van 56 % bezit, 25 % extra-inkomen verschaffen op 1/3 van het
totaal. Vlaanderen
daarentegen
zou met 58,5 % van de bevolking,
doch slechts 43,5 % van de oppervlakte, een verlies lijden van
15 %.
Dit betekent een jaarlijks geschenk van 14 a 25 miljard aan
Wallonië, voor Vlaanderen echter
een aderlating van 10 a 14 miljard. Dit betekent een verschil
tussen Vlaanderen en Wallonië

van 2 a 39 miljard per jaar I
Omgerekend per hoofd van de
bevolking krijgen we volgende resultaten :
— iedere Waal krijgt een supplement van 4.660 fr. a 8.300 fr. per
jaar
— iedere Vlaming derft een inkomen van 1.800 fr. a 2.600 fr. per
jaar.
Dus zou iedere Waal 6.460 a
10.900 fr. méér ontvangen dan
een Vlaming !l
— en dit ieder jaar opnieuw !l
Grovere onrechtvaardigheid kregen we sinds lange tijd niet onder ogen.
Wij achten het onze plicht de
Vlaamse volksvertegenwoordigers
van alle partijen en alle partijbesturen in kennis te stellen en
hen op te roepen tot een absolute
weigering en radikale verwerping van deze onheilssleutel :
het is een roofsleutel tot plundering van de zuurverdiende spaarcenten van ons werkzaam Vlaamse volk.
Mochten sommigen er toch toe
overgaan hun goedkeuring aan
dit onzalig ontwerp te hechten,
dan zullen wij aan de bekendmaking van hun namen een ruime
verspreiding geven. Het zou werkelijk verraad betekenen tegenover hun kiezers en wij zullen
ervoor zorgen dat die kiezers de
waarheid te weten komen. Het
volk eist van zijn vertegenwoordigers een degelijke en eerlijke
regeling : zelfbestuur ; voor de
twee gewesten : Vlaanderen en
Wallonië : eigen beheer met eigen inkomsten en uitgaven voor
alle aan die gewesten toegekende bevoegdheden.
Met vriendelijke groet
het aktiekomitee « Aktueel »
Aalst-Gent-Dendermonde.
Sekretariaat :
Gentsestraat 109
9300
Aalst.

DONKER OOSTEN

« Enerzijds het Westen, rijk, jong,
stralend, de hemel op aarde. Anderzijds het Oosten, gedompeld
in donkere armoe, ellende, knechtschap, vrees en onderdrukking ».
Dit proza kon men lezen op biz.
14 van het weekblad « WIJ •> uitgegeven op 29 juni 1974 (De
Sportweek).
Voor iemand die zopas een maand
in de DDR heeft doorgebracht, is
het om je een kriek te lachen,
ware het niet dat er eens te meer
door aangetoond, dat sommige
Vlaams-Nationalisten verziekt zijn
door een fanatisch anti-kommunisme, zij hebben er schuld aan
dat de progressieve, demokratlsche krachten huiverig staan
tegenover
het
Vlaams-Nationalisme.

W.A., Deurne.

NA DE 47e IJZERBEDEVAART

Het optreden van de Engelse,
fascistische Mosley-mannen en
de rexistische afvaardiging schepte een onbehaaglijke indruk. Het
neerslaan van de regisseur en
het opstappen van de overdreven
geüniformeerde, para - militaire
VMO was een aanfluiting van wat
de IJzerbedevaart inhoudt.
De jongste jaren werd terecht
Diksmuide het podium van een
inter-europese vredesverzuchting
en tevens het klankbord voor verdrukte nationale minderheden en
volkeren.
Ik meen dat men deze idee door
het hoger geciteerde aan het uithollen is. Daarom zou er :
a) een betere voorbereiding dienen te geschieden van de IJzerbedevaart ;
b) zou een sterke ordedienst dienen toezicht uit te oefenen op degenen die « optreden » en tevens
dient nauwlettend toegekeken te
worden op de personen die met
de vaandelkaart toegang verkrijgen tot de vlaggenoptocht.
Het is mij bekend dat een organisatie een ëantal vaandelkaarten
verkreeg die totaal in tegenstrijdigheid staan met het aantal leden van deze vereniging.
Om voorgaande punten uit te
werken zou het IJzerbedevaartkomitee er goed aan doen op
voorhand in de vorm van een
soort Kongres het internationale
podium te bepalen. Buitenlandse
delegaties, verenigingen, bladen,
zouden dan op de verworvenheden van dit Kongres kunnen toetreden en alzo een inschrijvingsrecht bekomen bij het IJzerbedevaartkomitee.
Mij lijkt de nota • Nooit meer
oorlog » (het standpunt van het
IJzerbedevaartkomitee inzake internationale en militaire politiek)
terzake zeer verantwoord.
Anderzijds wil ik toch doen opmerken dat naast het hogervermelde we goed moeten oppassen dat Diksmuide geen Vlaams
Woodstock wordt. Wij dienen
voor een nazorg uit te kijken.
Inderdaad, de IJzerbedevaart mag

zich niet beperken tot één dag
maar tot 365 dagen. Voor dit
soort nazorg is een systematische
aanpak nodig, die niet onmiddellijk renderend zal zijn, maar die
generatievormend is.
Het aantal jongeren dat aan de
IJzerbedevaart deelneemt is procentsgewijze zeer hoog. Of dat
zulks in de toekomst blijven zal,
hangt af in hoeverre wij de inhoud eigentijds en in gezonde samenhang met wat de frontbeweging aan eeuwigheidswaarde opgebouwd heeft, kunnen uitwerken.
Op de Bedevaart zelf zou dan
met meer effekt kunnen ingespeeld worden op het feit dat
een heel jaar door kontakt met de
basis geweest is en daarnaaast
dat het toch de grootste Vredesmanifestatie ter wereld blijft.
Ook meen ik dat rond het hele
IJzerbedevaartssekretariaat, naast
de aktiegroepen, voldoende stof
aanwezig is om in de literatuur,
in de kleinkunst en in de plastische opvoeding impulsen te laten vertrekken om hoorbaar en
visueel de jongeren in hun ideeëngoed te begeleiden.
Hiertoe zou het mogelijk zijn een
soort vredesakademie op te richten die kan aanleunen bvb. bij de
wereldscholen en dit naar het
zeer rijke voorbeeld van de Vespersscholen, die destijds ontstonden bij de Kempense Abdijen.
WILLY KUIJPERS
Kamerlid.

LIBANON
met rondreis in SYRIË en JORDANIË
IT4SN2VL94
Vertrekdatum : 8 september.
Relsduur : 14 dagen
Vluchtregeling :
Boeing 707 SABENA (lijnvlucht)
llu.50
Zaventem
9u.25
19U.25
Beiroet
13u.15
Toegelaten bagage : 20 kg.
Libanon is een oud kultuurland en een kruispunt van de beschaving van drie werelddelen.
Het nieuwe Beiroet groeit uit tot een buildingsstad, een staalkaart van alles wat de moderne westerse techniek en het aloude
oosterse raffinement kunnen aanbieden.
Maar er zijn nog de oude wijken, weliswaar bedreigd door de
moderne stad, waar vriendelijke witte huisjes, met rode daken
en de zo tipische balkonnetjes, een streling voor het oog vormen.
Het land is klein, maar biedt toch een grote verscheidenheid in
het landschapsbeeld aan : zandstranden, rotskusten, hoogvlak-

konden veroorloven, luidop voor
hun taalrechten (want méér mag
het nog steeds niet heten) op te
komen. Toch doen zij het allengskens luider.
Betekenisvol zijn de toon die deze
mensen aanslaan en de argumenten die zij hanteren. Zo verklaarde Martin Allheilig, leider van de
kulturele
afdeling
van
radio
Straatsburg : « Dit zijn geen Franse methoden meer I Dit is een
onbehoorlijk, bijna had ik gezegd
een « Teutoons » optreden I Het
verlies van de Duitse taal zou
tevens het verlies van ons kultureel erfgoed betekenen ».
Zo ver is het dus gekomen, zo
diep heeft de
hersenspoeling
doorgewerkt, dat de gelijkstelling
van « beschaafd » met « Frans »
en van « brutaal onderdrukkend »
met « Teutoons » (zeg maar
• Duits ») zelfs door (volks)Duitsers die zich tegen verfransing weren als vanzelfsprekend
aanvaard wordt.
Men kan het als een handigheid
aanzien, dit beroep op het kultureel
meerderwaardigheidsbesef
van de Fransen (tegenover de
Duitsers), dat tevens insluit hoe
onverdacht Frans de heer Allheilig zelf wel moet zijn.
Maar wij zien het toch niet gebeuren dat een flamingant de
verfransing van bv. de Voerstreek
in de ogen van de Walen onaanvaardbaar maakt door ze voor te
stellen als een brutaliteit van
boers-Vlaams allooi I
K.J., Brussel.

DIEP GEVALLEN ELZASSERS

Houdt de onderdrukking van een
volk door een ander lang genoeg
aan, dan ontstaat bij vele slachtoffers de reflex, zich in beul te
vermommen teneinde aan diskriminatie te ontsnappen. Deze reflex, eigenlijk een goed te begrijpen uiting van het instinkt tot
zelfbehoud, neemt soms eigenaardige vormen aan.
In de Elzas en in Lotharingen
wordt, zoals men weet, de inheemse taal, het Duits, door de
Franse staat nauwelijks geduld.
Wij behoeven hier geen tekeningetje te maken om uit te leggen
dat Frankrijk's duitstaligen het
zich na de laatste oorlog moeilijk

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

•

Bi|hulzen : Cogelt Otylal 73
2600 Berchem-Antwerpan
Tel. (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

NATIONALISME EN FEDERALISME
De verlooptijd die in het uitgeversbedrijf voor de kommerciele verkoop van uitgegeven werken gesteld wordt is verstreken voor het werk « Nationalisme en Federalisme » door senator Van Haegendoren.
Het Dosfelinstituut heeft een resterende voorraad aan een
minimale prijs kunnen opkopen en stelt het werk tot beschikking voor de prijs van 50 fr.

ten, grotten, heuvels en bergen. Zo kunt u tijdens korte uitstappen het ganse land verkennen. Het vervoer is goedkoop en de
Libanezen zijn vriendelijke, opgeruimde mensen, die het de toeristen graag naar hun zin maken.
Verblijf te Beiroet in het nieuwe hotel Le Cavalier ( * * * A ) .
Ons hotel ligt in het centrum van Beiroet. Ale kamers met bad,
wc en luchtregeling. Uitstekend restaurant, bar en zonneterassen.

Verg. nr 1185 Kat. A

WIJ 1

Ik zou de onbekende verslaggever willen vragen zich eens één
dag naar de DDR te begeven [dat
hij eten mede neemt, anders
sterft hij misschien van honger,
voor twintig broodjes moet men
de prijs betalen van een Mark
ofte 16.30 fr.) en daar rond te
kijken, daar met de mensen te
praten, op de plaats (en) die hij
zelf uitkiest, zoals ondergetekende gedaan heeft. En als hij dan
een greintje gevoel fatsoen in
zich heeft, zal hij zich schamen
over bovenstaand proza.

PROGRAMMA RONDREIS
Dinsdag : naar Tripoli en bezoek aan de Krack des Chevaliers.
Na het middagmaal, over de Syrische grens naar Palmyra. Bezoek en verblijf.
Woensdag : 's morgens bezoek aan de stad, waarna doorreis
naar Homs. Bezoek, 's Namiddags via Maaloela en Sednaya (bezoek) naar Damaskus.
Donderdag : 's morgens, bezoek aan Damaskus. Na het middagmaal over Ramtha en Jerash (bezoek) naar Amman.
Vridjag : na een kort stadsbezoek naar Petra, waar middagmaal
en verblijf, 's Namiddags bezoek aan de ruines.
Zaterdag : verder bezoek aan Petra, 's Namiddags via Madaba
en de Neboberg (bezoek) terug naar Amman.
Zondag : naar Damaskus, waar middagmaal. Daarna terugkeer
naar Beiroet.
Reissom : 16.520 fr., rondreis inbegrepen.
Vermindering voor verblijf met half pensioen te Beiroet : 650 fr.
Toeslag éénpersoonskamer voor de ganse reis : 1.170 fr.
Vereiste dokumenten : geldige internationale reispas, vizum en
bewijs van koepokinenting.
Twee weken verblijf te Beiroet (zonder rondreis) :
VP : 13.530 fr. - HP : 12.610 fr.
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17 AUGUSTUS 1974

DR HENDRIK BALLET TEN CRAVE GEDRAGEN

HIJ BELICHAAMDE EEN HALVE EEUW YLAAMS-NATIONALE POLITIEK
Zaterdag 10 augustus overleed in zijn
woning te Antwerpen, op 73-jarige leef.
tijd, dr Hendrik Ballet. Hij werd ten
grave gedraaen woensdag daaropvolgend. Met hem verdween niet alleen
een markante figuur van de Volksunie,
maar tevens een der zeldzaam wordende vertegenwoordigers van het
tussenoorlogse
Vlaams-nationalisme.
Gedurende een halve eeuw, in suksessen en nederlagen, heeft deze Vlaamse gentleman zijn eigen plaats in onze
rangen gehad.

De geschiedenis van Hendrik Ballet's
jeugdjaren is een karakteristiek Vlaams
verhaal : het is het eerste deel van
het leven van een studentengeneratie,
die tijdens de twintiger jaren op kollege en aan de urïiversiteit de stempel
heeft gekregen van het AKVS (Algen>een Katoliek Vlaams Studentenverbond) en van het KVHV (Katoliek
Vlaams Hoogstudentenverbond).
Ballet was als zoon van een eenvoudig
gezin geboren op 28 juli 1901 in Schulen-Limburg. Door natuurlijke begaafdheid werd hij een studentenleider op
het kollege van Hasselt en aan de universiteit te Leuven, waar hij geneeskunde en psychiatrie studeerde. Hij
was ondervoorzitter van het KVHV in
1924-25, en daarna bestuurslid van het
KVOHV (oud-studentenvereniging). Zijn
naam prijkte toen al onder vele programmatische en aktuele Vlaams-nationale dokumenten, in die bewogen tijd,
waarin het universitaire en kerkelijke
gezag nog over machten beschikte
waarvan de omvang en de absoluutheid voor de latere generaties bijna
onvoorstelbaar zijn geworden. Om er
zich tegen te verzetten was er een
revolutionaire moed nodig.

DOORBRAAK EN ONDERGANG
IN UIVIBURG
Als jong geneesheer vestigde Hendrik
Ballet zich te Rummen. Hij werd er
een suksesvol dokter, maar tevens
was hij dag en nacht op weg voor de
uitbouw van het Vlaams-nationalisme
in het arr. Limburg-5int-Truiden, waar
de kansen voor de K W (de Katolieke
Vlaamse Volkspartij, zoals het Vlaamsnationalisme zich daar noemde) niet zo
gunstig lagen, met lastige tegenstanders als Blavier en Cartuyvels, en met
een van oudsgevestigd klerikaal overwicht. In die streek met haar vele
kleine dorpen, reed Ballet per motorfiets rond, hield meetings in zaaltjes met omzichtige en gesloten plattelandsmensen, of in open lucht, 's
zondags na de hoogmis.
Hij was een goed spreker en een geboren politikus. De resultaten kwamen
nochtans later dan elders in Limburg,
waar dr Lindekens, senator, en Gerard
Romsée, volksvertegenwoordiger, sneller de doorbraak bewerken konden.
Na deelneming aan de verkiezingen in
1929 en 1932, werd in 1936 dr Ballet
als volksvertegenwoordiger verkozen,
en in 1939 herkozen. De K W was inmiddels, ook wat de naam betreft, opgegaan in het VNV. Ballet was de eerste van de drie B's (met Jan Brans en
Boens) die in het deels zeer landelijkkonservatieve arr. Hasselt een politieke infra-struktuur hebben geschapen. In 1936 behaalden ze er 22,48%
van de stemmen (in Antwerpen was
men toen aan 5,19%). Namen als Croonenberghs, Lysens, Deumens, Brouns
e.a. zijn onafscheidbaar met die tijd
in Limburg verbonden.
Dit enorme politieke werk werd stukgeslagen door de oorlog en zijn gevolgen. Dr Ballet was in 1941 als Limburgs gouwleider voor het VNV afgetreden. Over deze periode, met haar
vele tegenstrijdigheden en haar speciaal in Limburg voelbare tragiek, werd
tijdens de repressie geoordeeld met
de bekende eenzijdigheid. Dr Ballet
werd door de Krijsraad tot 20 jaar, en
door het Krijgshof tot 10 jaar veroor-

deeld. Aan zijn moreel aanzien heeft
dit door de tijdsomstandigheden bepaalde vonnis nooit afbreuk gedaan,
ook niet bij politieke tegenstrevers die
hem kenden.

GESLAAGDE OPBOUW
IN ANTWERPEN
Na één derde van zijn straf te hebben
uitgezeten, vestigde hij zich te Brussel, Voor niet lang, maar toch werd in
die tijd de grondslag gelegd van een
nieuw hoofdstuk in zijn boeiend leven.
Hij maakte er kennis met een aantrekkelijke vinnige jonge man, Mter Frans
Van der Eist. Vanaf de eerste ontmoeting met de toen 27-jarige Vlaamse
durver, ontwaakte bij de oudere, door
het lot beproefde politikus geleidelijkaan het vertrouwen in de mogelijkheid
dat de Vlaams-nationale ontvoogdingsstrijd kon hervat worden.
Het is in Antwerpen dat dr Ballet maatgevend betrokken geraakte bij dit aanvankelijk wanhopig lijkende plan. De
geboren en getogen Limburger kwam
in de Scheldestad wonen in 1948, en
was als psychiater een korte tijd medewerker van dr Dellaert. Hij vestigde
zich vervolgens opnieuw zelfstandig
en bouwde, met een onbetwist wetenschappelijk gezag in zijn wetenschappelijke specialisatie, een praktijk op die
van hem, ook in niet-Vlaamse burgerlijke kringen, een society-figuur zou gemaakt hebben, indien hij dit gewenst
had.
HIJ zag de betekenis van zijn leven echter anders. Door zijn politieke ervaring
en zijn aangeboren geschiktheid om
mensen tot samenwerking te brengen
werd hij ook in Antwerpen zeer spoedig een Vlaams-nationale figuur met
aanzien, niet alleen in de Volksunie,
maar ook in de Vereniging der Vlaamse
Akademici, in de Vlaamse Volks-Beweging, en in het algemeen Vlaams-sociale verkeer. Bij vele aktieve Antwerpse
Vlamingen leven de herinneringen
voort aan de besprekingen gehouden
ten huize van dr Ballet, eerst in de

Brederodestraat, daarna in de statige
herenwoning op de Van Rijswycklaan.
In het licht van de later behaalde suksessen van de Volksunie mag men de
moeilijkheden niet onderschatten om
in die jaren van de grond te komen
met een Vlaams-nationale partij. De
Vlaamse koncentratie bezweek nog
voor ze min of meer uit haar startblokken was geraakt. Ook de welsprekende en graag gehoorde en geziene
dr Ballet sprak in die tijd vaak voor
half (of nog méér) lege zaaltjes. Bij
zijn eerste optreden te Antwerpen,
samen met Karel Dillen, georganiseerd
door o Were Di », klonk de welluidende stem van de sierlijke Limburger
hoopvol maar hol in het schaars bezette auditorium.
De Volksunie te Antwerpen kwam niettemin toch op dreef, dank zij de inzet
van de naamlozen en de nederigen
aan wie we bij deze gelegenheid de
hulde wensen te brengen die ze verdienen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in
1946 werd dr Ballet verkozen. Hij nam
ontslag voor het einde van zijn gemeentelijk mandaat. Bij de daaropvolgende
gemeenteraadsverkiezingen
werd zijn elektorale waarde nogmaals
bevestigd, maar hij wenste niet meer
te zetelen.
Ondertussen was hij namelijk lid van
het parlement geworden : de eerste
en enige vooroorlogse Vlaams-nationale parlementariër die na 1944 opnieuw
met een nationaal mandaat werd bekleed. In 1965 werd Ballet senator verkozen. Hij zou het blijven tot bij de
verkiezingen
van
november 1971,
waaraan hij niet meer op een verkiesbare plaats deelnam wegens zijn verslechterde gezondheidstoestand.

HET POSTULAAT VAN DE EENHEID
Gedurende zijn zesjarig senaatsmandaat heeft dr Ballet met groot gezag
deelgenomen aan de werkzaamheden,
voornamelijk op het terrein van de
buitenlandse politiek. Hij was lid van

de op dat gebied bevoegde senaatskommissie. Door zijn kennis van zaken, maar ook door zijn persoonlijke
charme en de gevatheid van zijn tussenkomsten, droeg hij bij tot de versterking van het gezag en tot de rijpheid van de Volksuniefraktie in de Senaat, waarvan hij ondervoorzitter was.
Die menselijke beminnelijkheid deed
overigens geen afbreuk aan zijn beginselvastheid, evenmin als aan zijn
onstuimigheid
als
debater.
Ballet
kwam het best op dreef als de tegensprekers opdaagden. Dan wierp hij
zich onvoorwaardelijk in de strijd met
het vuur dat hij, als een overblijfsel
uit de woelige parlementen van de
dertiger jaren, in zich bewaard had
onder een overigens meestal zeer
beheerst uiterlijk.
Daarnaast heeft hij nog op een ander,
veel delikater terrein de Volksunie
onschatbare diensten bewezen. Dr
Ballet was een handig en diplomatiekgestroomlijnd man die er steeds werd
bijgehaald als er ergens plooien dienden vlak gestreken in het levende en
soms koortsachtig groeiende organisme van de Volksunie. Zoals 'alle politiek-gevormde
Vlaams-nationalisten
van zijn generatie, was de organisatorische eenheid van alle Vlaams-nationalisten voor Ballet een postulaat,
waaraan in geen enkele omstandigheid
afbreuk mocht gedaan worden. Met
soepelheid, maar tevens met onverzettelijke taaiheid, heeft hij voor het behoud en de versteviging van die eenheid alles gedaan wat in zijn op dat
gebied zeer ruime gamma van menselijke mogelijkheden lag. Ondanks alle schakeringen, formuleringen en uiteenlopende temperamenten, is dr
Ballet tot zijn laatste levensdagen blijven ijveren voor betere menselijke
betrekkingen in de VU. Dat, tijdens
het 20-jarig bestaan van de partij, de
samenhang behouden en de krachten
gebundeld bleven, is mede te danken
aan de man die ons thans ontvallen
is, en aan wiens graf ook hiervoor een
woord van dank op zijn plaats is.

LAATSTE APPEL IN JULI
Over de mens Ballet zou nog heel wat
te zeggen zijn, al heeft hij met hoffelijke beslistheid zijn persoonlijk leven
steeds verwijderd gehouden van de in
de politiek getrokken raaklijnen. Zijn
langdurig lichamelijk leed heeft hij
stoïcijns gedragen en verborgen onder
zijn goed verzorgd, bijna dandy-achtige
uiterlijk.Enkele weken voor zijn dood
ontving hij nog, zonder zelfbeklag of
zichtbare zwakheid, patiënten die hem
misschien nog meer als meevoelend
medemens dan als medikus nodig
hadden.
Hij heeft het genoegen gehad zijn kinderen te zien opgroeien in Vlaamsnationale geest. Zijn dochter Lieve
stond bij de verkiezingen in de naoorlogse pioniersjaren op toenmaals
nog hopeloze Vlaams-nationale lijsten.
Bij de parlementsverkiezingen in 1974
behaalde ze een groot persoonlijk sukses op de Antwerpse VU-senaatslijst.
Voor haar vader was dit een laatste
persoonlijke en politieke voldoening.
Hij zelf is overigens ook na de verkiezingen van 1971 aktief in de Volksunie
gebleven, met de stiptheid die hem
kenmerkte. Hij patroneerde een bestendige financiële wervingsaktie. Ondanks een ernstige ziekte was hij nog
dikwijls aanwezig op de vergaderingen
van de partij-organen waarvan hij lid
gebleven was : de Antwerpse Arrondissementsraad en de Partijraad.
Het klinkt bij mij nog na, hoe op de
jongste vergadering van de Partijraad
te Brussel in juli, dr Ballet's naam
werd afgeroepen bij de kontrole der
aanwezigheden . Iemand antwoordde :
•• Verontschuldigd wegens ziekte. Bedlegerig ». Een ogenblik hadden we een
onheilspellend voorgevoel. We weten
nu dat dit het laatste appèl was voor
een voorbeeldig, onderlegd en standvastig Vlaams-nationaal politikus.
HEKTOR DE BRUYNE
Senator
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(jeeveedee) Wie in de buurt van de Amsterdamse luchthaven
Schiphol woont, vraagt zich ook deze zomer-en vakantieperiode af waar het met het overdrukke vhegverkeertoch naar toe
zal moeten Onverpoosd dreunen de DCs laag over de omgeving en ziet men de « Jumbo's » hun neus steil naar boven
richten, op weg naar verre stranden Op sommige uren van
de dag is het in de aankomst- en vertrekhallen drukker dan
in het Centraal Station van een grote stad, en op de aan- en
afvoerwegen rond het vliegveld wemelt het van het autoverkeer Hoe lang zal Schiphol deze intensieve bedrijvigheid kunnen verwerken '
De vraag kan ook anders gesteld worden
heeft Nederland
weldra met een tweede nationale luchthaven nodig ' En als
dat het geval is, waar zal dan dat tweede Schiphol moeten
komen te liggen ' Deze vragen zijn geen uitvinding van ons,
maar worden al sinds enkele jaren gesteld Verschillende
kommissies hebben getracht er een antwoord op te geven,
maar afgezien van het feit dat men overtuigd was (en nog is)
van de totstandkoming van een tweede modern vliegveld ter
ontlasting van het huidige Schiphol heerst er verder nogal
verdeeldheid over de plaats waar die nieuwe luchthaven gesitueerd zou dienen te worden Want met de drukte en de
bedrijvigheid van zo n vestiging komen ook de overlast en de
milieu-aantasting, en dat is geen aanlokkelijk vooruitzicht
voor streken waar nu nog ruimte is en waar rust heerst
Veel mogelijkheden voor de aanleg van « Schiphol II » biedt
het dichtbevolkte land met Een paar jaar geleden gingen de
gedachten nog uit naar het westen van de provincie NoordBrabant een agrarisch gebied zowat halverwege de steden
Rotterdam en Antwerpen Maar de naam van deze streek was
nauwelijks genoemd of de bewoners verwierpen resoluut de
« boze Haagse voornemens » Zij wensten hun milieu met op
te offeren aan de moloch van het internationale luchtverkeer
Er werd ook al eens gedacht aan het gebied tussen de grote
rivieren (het « land van Maas en Waal ») of aan de Afsluitdijk in het noorden van het land Maar de toekomstplanners
van het ministerie van Verkeer zagen daar weinig heil in
Vooral op ekonomische gronden — wat overigens begrijpelijk
IS — wensten zij de toekomstige luchthaven een plaats te
geven in het westen van het land de zogeheten <• Randstad »,
en daar kunnen in feite slechts twee plekken voor m aan
merkmg komen
de Maasvlakte ten westen van Rotterdam
en het nieuw ingepolderde gebied van de voormalige Zuiderzee thans IJsselmeer geheten Zoals gezegd is op deze zaak
al jaren gestudeerd en nu het op en rond Schiphol steeds
drukker wordt zal binnen afzienbare tijd een beslissing onvermijdelijk zijn En naar het schijnt maakt de Zuiderzeeinpoldering met name de Markerwaard (aansluitend bij het
bekende toeristen-eiland Marken), de meeste kans

schiphol wordt onhoudbaar
Voor de Markerwaard worden als interessante voordelen genoemd dat dit gebied dicht bij Amsterdam ligt, dat er weinig
mensen wonen en dat de verkeersverbindingen er gunstig
zijn De viaag is of men dat inderdaad allemaal als voordelen
kan beschouwen Is het wel zo aantrekkelijk voor de hoofd
stad om als het ware « ingeklemd >• te worden tussen twee
luchthavens ' En al wonen er in de Markerwaard nu nog nauwelijks mensen er zijn wel degelijk plannen op papier gezet
om in deze polder woonsteden aan te leggen voor vele duizenden Amsterdammers die naar « buiten •> willen omdat de
grote stad hen te benauwd wordt Moeten deze mensen straks
opgescheept worden met het lawaai van de stijgende en landende luchtreuzen '
Dat Rotterdam zich kandidaat stelt, kan intussen niemand verbazen De traditionele rivaliteit tussen de Maasstad en Am
sterdam is nu eenmaal een faktor die meespeelt Rotterdam
heeft wel zijn eerder bescheiden vliegveld Zestienhoven,
maar dat is altijd ver in de schaduw van Schiphol gebleven
Vandaar dat sterk gepleit wordt om op de Maasvlakte de
luchthaven aan te leggen die evenwaardig zou zijn aan het
Amsterdamse « vliegplein » Overwegingen van industriële
aard en in verband met het transportwezen maakten dat Rotterdam zeker sterk kwam te staan voor wat de toekomstige
keuze betreft Toch zal de Maasvlakte met meer dan « tweede
keus » zijn want de adviseurs van het Verkeersministerie
geven duidelijk de voorkeur aan de Markerwaard
Al met al is dus te verwachten dat over enige jaren ten noorden van Amsterdam de werkzaamheden aan de nieuwe
luchthaven zullen beginnen Er zal zeker nog veel verzet ge
toond worden door milieu-aktiegroepen en wellicht zullen ook
de mensen die minder optimistisch zijn over de toekomstige
expansie van het luchtvaartwezen zich nog danig roeren Men
zal elkaar om de oren slaan met allerhande prognoses over
het jaar 2000 maar uiteindelijk zullen de harde wetten van
de ekonomie en van de •< ontplooiing » wel de doorslag geven Om nog maar te zwijgen van het nationaal prestige dat
men nu eenmaal met vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen
schijnt te moeten verstevigen
De geteisterde mensen in de buurt van het huidige Schiphol
en de bevolking van de Markerwaard over tien ' vijftien '
jaar denken er ongetwijfeld anders over Maar geluidsoverlast en milieuhinder zijn nog altijd zaken die bij miljoenenbeslissingen slechts n schijntje gewicht in de schaal leggen

WATERGATE WERD NIXON'S WATERLOO

FEDERALE SPANNINGEN
De frustraties van Senatoren en
Afgevaardigden hebben, naast andere faktoren, een grote rol gespeeld in de ontwikkeling
van
Watergate
Daarnaast was ook een andere
bestendige faktor van de VSApolitiek aan het werk, namelijk
de in een federale Staat steeds
aanwezige spanning tussen het
centrale gezag eensdeels en de
gedecentraliseerde
politieke
krachten anderdeels In de VSApolitiek IS sedert de dertiger jaren de positie van het centrale
machtscentrum,
het Witte Huis,
steeds maar sterker
geworden
Men kan met zeggen dat, door
Nixon's val, deze tendens nu omgebogen werd maar de krachten
die ageerden tegen de machtskoncentratie in Washington hebben punten gewonnen Het is een
aspekt van de VSA-politiek dat
in Europa te weinig wordt gevolgd

SCHEIDING DER MACHTEN
Principieel bestaat Nixon's schuld
in de Watergate-zaak hierin, dat
hij, als drager van de uitvoerende
macht getracht heeft de rechterlijke macht te overheersen en te
verhinderen dat ze haar autonome
taak volbracht
Die ingreep is
hem noodlottig geworden, nadat
zijn voorgangers
nochtans herhaaldelijk met sukses
dergelijke
praktijken
hadden beproefd
en
toegepast
De Watergate-zaak is tevens m
haar afloop
beheerst
geweest
door een toenemende afkeer van
het Kongres voor de persoonlijke
staf van de president Senatoren
en afgevaardigden werden m de
jongste jaren (niet alleen m de
Nixon-tijd) al te duidelijk genegeerd door presidentiele,
toevallig meestal
Duits-Joods-stammige
stafmedewerkers
die zich boven
de volksvertegenwoordiging
verheven wisten De president luisterde meer naar hen dan naar de
Kongresleden
De reaktie hiertegen kon met uitblijven Ze was al
laren merkbaar
De slinger gaat nu in de tegenovergestelde
voor rioe
hoe
overgesteiae richting
ricntmg
voor
lang en tot hoever, dat zal de
geschiedenis
moeten
uitwijzen
De strijd is niet uitgevochten zo
als de nog steeds overheersende
positie van de super technokraat
Kissinger bewijst Maar naast die
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TE VROEG VOOR EEN BALANS
Sedert enkele weken
haaldelijk gezegd en

werd hergeschreven

dat de naderende
Kongresverkiezingen eveneens een oorzaak waren van Nixon's terreinverlies,
in
de eerste plaats dan bij de mandatarissen van zijn eigen Republikeinse Partij, die er tegen opzien over enkele maanden het
kiezerskorps tegemoet te treden
belast met de Watergateen
Nixon-hypotheken.
Er was dan
nog de eveneens in schandalen
ondergegane en ontslagen vicepresident Spiro Agnew, er was
Mitchell, Conally, e a
Er zijn zoveel andere elementen
en krachten, die alle samen allicht zwaarder hebben doorgewogen dan de bovenvermelde,
iet
wat abstrakt-principiele
en staatsrechterlijke
beschouwingen
Wat
het Amerikaanse volk uiteindeluk
over het hele Watergateen
Nixon-<- pakket » denkt, zal bij
de Kongresverkiezingen
een eerste maal massaal blijken Of de
VSA-politiek en de Staat zelf nu
door Nixon's failliet zijn geworden, dan wel aan een slepende
ziekte lijden die nog memge krisis zal veroorzaken
dat moet
ons de toekomst leren
Er IS in de Watergate-zaak zeker
een zich zelf sanerend mechanisme van een demokratie aan het
werk geweest, maar er zijn ook
demokratische mythen en idealen
neergehaald en
ongeloofwaardig
gemaakt door persoonlijke
tekortkomingen
Het IS nu nog eens
bewezen dat in de VSA somtijds
niemand boven de wet staat, zelfs
met de president Maar daarnaast
IS tevens aan demagogisch opbod
gedaan op een
ijzingwekkende
wijze
De nieuwsmedia
hebben
zich nog eens ontpopt tot een
grootmacht
op zich zelf
Maar
wie beheerst hen, wie kontroleert
de machtige en taaie columnisten
en nieuwsjagers die Nixon's skalp
aan hun gordel mogen hechten
naast andere prominente
politieke schedels die ze in de jongste
tijd als trofeeën hebben verzameld f Hoe staat het nu met de
moraliteit en de openheid van de
partijmachines,
en van de veldheren der kieskampagnes, in wier
midden de eerste oorsprong ligt
van Watergate ">
Belangrijk is ten slotte de weerslag van dit alles op de internationale positie van de VSA Moskou heeft de Watergate-affaire en
de Nixon-ontluistering
tot nog toe
met uitgebuit tegen het « kapitalistische westen » en is opvallend gereserveerd
gebleven tot
de climax Maar in het eigen westerse kamp hebben de VSA aanzienlijk prestige-verlies
geleden
De balans van Watergate
zal
slechts veel later kunnen opgemaakt worden
HEKTOR DE BRUYNE
SENATOR

WESPENNEST CYPRUS
Onderstaand artikel was reeds ge.
zet toen het nieuws bekend geraakte van de verbreking van het
bestand op Cyprus door Turkije
na het afspringen van de besprekingen te Geneve (waar Griekenland weigerde het eiland te federaliseren zoals de Turken wensen).
Terwijl de Turkse troepen naar
Nikosia oprukten en de belangrijke Griekse centra vanuit de lucht
bombardeerden trok Griekenland
zijn troepen uit de Nato zonder
de politieke organisatie te verlaten. De vrees bestond dat beide
Nato-landen met elkaar slaags
zouden geraken, een eventualiteit
waarvan de gevolgen niet te overzien zijn op het huidig moment.
Vandaag hebben de Europese
bondgenoten
hun Griekse
en
Turkse partner(s) met bijster veel
te bieden
te Athene en Nicosia
blijft men vasthouden aan de konceptie van een geïntegreerd unitair Cyprus, waarvoor het eiland
uiteindelijk in Ateens vaarwater
moet terechtkomen Te Ankara
wil men Cyprus zien als een federale staat waarin de twee etnische groepen niet alleen auto-
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éne niet-parlementaire
machtsdrager die pal blijft staan, kan
men verwijzen naar de vele anderen die verdwenen zijn, of ergens in een cel treuren over vergane glorie

De anekdotische en dramatische
achtergrond van de val van president Nixon IS zeer rijk en verscheiden Dit mag ons niet doen
vergeten dat er een diepere verklaring bestaat voor de ondergang van de man, die bit de vorige verkiezingen tot het hoogste
ambt van de VSA geroepen werd
met een historisch - maximale
meerderheid en die nu struikelt
op een wijze, die eveneens uniek
IS, en geen enkele van zijn 37
voorgangers getroffen had
Een eerste dieper liggende reden
van Nixon s politieke
vernietiging
— afgezien dan van zijn eigen
gedragingen en karakter — heeft
te maken met de
konstitutionele
scheiding der machten, die door
de VSA-burgers blijkbaar opnieuw
veer scherper
als een
heilig
grondbeginsel wordt aangevoeld
Men mag zeggen dat, sedert de
verkiezing van president Roosevelt
in 1932, de
uitvoerende
macht steeds terrein had gewonnen op de rechterlijke en de wetgevende De « New Deal » was
slechts mogelijk geweest omdat
Roosevelt allerlei veto s van juridische aard had kunnen overwinnen De oorlog leidde daarna zoals steeds naar een verdere versterking
van
de
uitvoerende
macht, en in die richting is het
dan verder gegaan

noom zouden zijn, maar waarin
ook het grondgebied zou herverdeeld worden ten voordele van de
Turks-Cyprioten
Het lijkt wel een uitzichtloze onderneming om hier een middenweg te vinden Na de vlucht van
Makarios en de invasie van Turkse troepen op het eiland, zijn
nieuwe feiten gegroeid die niemand kan ontwijken
Vandaag
moeten Griekenland en zijn vrienden maar verhinderen dat Turkije
een te grote schijf uit de Cypriotische koek wegsnijdt Alle bemiddelingspogingen werden echter bemoeilijkt door de omstandigheid dat ook Turkije lid is van
de Navo * die zich de weelde
met kan veroorloven een van
haar Zuid-Europese partners te
verliezen Turkije kontroleert immers
de
Dardanellen,
terwijl
Griekenland met de havens van
Piraeus Kreta e a over onvervangbare steunpunten beschikt
Hier bovenop zou een van die
partners zich wel eens tot de
Sovjetunie kunnen wenden, waardoor de situatie pas voorgoed in
de honderd zou lopen Die moge-

lijkheid IS echter met erg waarschijnlijk omdat een dergelijke
ommezwaai zowel voor Griekenland als voor Turkije onaangename ekonomische en andere ongunstige gevolgen zou hebben
Vooral voor Turkije, dat militair
veel sterker is dan Griekenland,
waren de k a a r t e n
op politiek vlak minder gunstig gaan
liggen Bij het begin van de jongste krisis stond de Sovjetunie
openlijk achter Turkije
en tegen
de Cyprisch-putch van een door
Ateense kolonels geïnspireerde
Sampson Zoals de zaken nu staan
kan Turkije niet langer rekenen
op de diplomatieke bescherming
van het Kremlin Moskou kan zijn
nog prille betrekkingen met de
nieuwe demokratische regering
van Karamanlis toch met gaan
verknoeien door het buitensporig
verdedigen van Turkse belangen
op Cyprus En zeker kan het met
achter Turkse pogingen staan om
op Cyprus een autonome Turkse
republiek op te richten, waardoor
het eiland alleen al door de aanwezigheid van Turkse troepen als
vanzelf een Navo-steunpunt zou
worden
(AVO)
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KOMM€fiT/WR
SCHAARBEEK...
De Nols-gemeente blijft in de aktualiteit. In een parlementaire
vraag aan minister Michel, Binnenlandse Zaken, vestigde VU-kamerlid Kuijpers de aandacht op
een incident dat op 1 augustus
te Schaarbeek plaats had en waarbij een Nederlandstalige inwoonster van Schaarbeek om een futiliteit, aangeklaagd door een Franstalige winkelierster, door een lid
van de Schaarbeekse politie onzacht werd behandeld. Een arts
verklaarde haar een week werkonbekwaam.
...UND KEIN ENDE
Blijkbaar geen alleenstaand incident, want hoeveel harde woorden zijn al niet gevallen voor het
enige loket voor Nederlandstaligen in het Schaarbeekse gemeentehuis. Het toppunt is wel dat de
eentalige loketbedienden (feitelijk
zij die tweetalig zijn, doch deze
tweetaligheid niet meer moeten
gebruiken gezien de beslissing
van Nols, de loketten taalkundig
te scheiden in eentalig Franse,
drie voor vreemdelingen en één
voor de « Untermenschen » alias

Vlamingen) nog steeds tweetaligheidspremies opstrijken ! De
« Vlaamse » ministers Vanderpoorten en Van Elslande hebben
die overbodige premies nooit durven afschaffen, waarom zou hun
Waalse opvolger Michel het doen?
Michel kan zich dus rustig achter
zijn voorgangers verschuilen wanneer VU-senator Vandezande hem
over dit schandaal ondervraagt.

OPTREDEN TEGEN APARTHEID
Hij kan dat echter niet doen, wanneer hem gevraagd wordt welke
maatregelen hij tegen burgemeester Nols en schepen Lambert (de
eigenlijke « organisator » van de
apartheid te Schaarbeek) zal treffen, nu de Raad van State deze
lokettendiskriminatie
onwettig
heeft veklaard : hier moet hij
maatregelen treffen. Zal hij het
doen ? En wat doen de « Vlaamse » ministers ? Is de kwestie
geen agendapunt van de kabinetsraad waard»? Met Tindemnas zou
het veranderen, wel hij heeft nu
een mooie kans om het te veranderen en dus om de provokateurs
van Schaarbeek mores te leren !
We zijn benieuwd.

LEUVENSE BOEREN TEGEN BOERENBOND
Het waren op 5 augustus 1974 niet de studenten die Leuven in de ban
hielden, maar wel de boeren die met ongeveer 400 trakteren via de
Naamsestraat, komende van de richting Heverlee, naar het centrum van
Leuven oprukten, met de bedoeling aldus de Boerenbond te bereiken,
wat hen door de Leuvense politie werd belet. Zij moesten uiteindelijk
genoegen nemen dat een delegatie van 4 man tot het heiligdom van
de Boerenbond in de Minderbroedersstraat werd toegelaten.
De boerenstand heeft bewezen een verduldig ras te zijn, doch wat er
nu met de boeren en het prijzenbeleid gebeurt heeft aan hun lankmoedigheid een einde gesteld. Hun wrevel was blijkbaar gericht tegen
de Boerenbond zelf, die zich van de woede (gerechtvaardigde) der boeren niet veel aantrok, ja, er zich ogenschijnlijk van distancieerde.
Nog onlangs op de perskonferentie van de Volksunie kon de publieke
opinie van volksvertegenwoordiger Sels en senator Persijn, die beter
de boeren kennen dan de ganse Boerenbond, vernemen dat de boeren
in een penibele situatie gekomen zijn en dat de regering lijdzaam bleef
toezien en ook het EEG-beleid niet stimuleerde.
Daarom wilden de boeren uit het Leuvense hun woede koelen op de
grote Boerenbond, die voor de zoveelste keer ingeslapen was, wanneer
het om een belang van de boeren gaat.
Dit kon duidelijk afgeleid worden uit de slagzinnen die ze met zich meevoerden en waar we hieronder slechts een greep uit doen :
1. Boon (voorzitter BB) wordt rijk. Boer wordt arm.
2. Waar zit de BB ?
...
. ^.
3. Godelieve Devos : Wij brachten u aan de top. Help ons nu met m
de put.
4. BB houd ons aan met Lardinois.
5. Lavens, ontferm u over ons.
6. Boon help de boer aan zijn loon. De BB slaapt, de boer waakt.
Kortom, de boeren uit het Leuvense zijn uit hun krammen geschoten
en hebben zich rechtstreeks gericht tot de vereniging die hun belangen
zou moeten behartigen. Wat veelbetekenend is. Ook voor de boeren
gaat het blijkbaar anders. Zij doen het in elk geval anders en met zii,
die hen regeren. Zij hebben het goed begrepen.

TRAM EN BUS DUURDER
Binnen afzienbare tijd zal het
tram- en bustiket 1 fr. meer kosten (te Brussel dus 10 fr., te Antwerpen en Gent 9 fr., te Hasselt
en Brugge 8 fr.). De Belgische
trammaatschappijen hebben inderdaad van de regering het verzoek ontvangen, hun tarieven met
10% te verhogen. Weeral een
stukje minder koopkracht voor de
gewone man, dank zij de ploeg
die zich zelf « de regering van
en voor de kleine man » noemt...
ANDER WEGENGEKNOEI
De jongste tijd doen zich op Openbare Werken dingen voor, die de
reputatie van dit departement ern.
stig aantasten. Het blijft niet meer
bij barsten in wegen en bruggen,
bij verkeerd inplanten en te klein
geplande zeesluizen die bij ingebruikneming al voorbijgestreefd
zijn, nu begint men al pas gebouwde bruggen op te blazen of
in nauwelijks een week tijd radikaal tegenstrijdige beslissingen
te treffen, zoals deze week in het
Leuvense, waar het gaat om een
weg die anderhalf miljard zal kosten ! Het kwam zelfs zover dat
een attaché van het ministerie de
gewestelijke diensten afrotste om
een herroepen nota terug te vorderen ! Bij dit alles werden de
«bevoegde diensten» niet geraadpleegd.

Council said communal authorities
have the duty to treat Flemish
speakers in non-discriminatory
fashion. This implies that personnel should be able to deal with
them at all counter windows.

terraad in te voeren. En daarvoor
hebben de Vlamingen dan nog
duur moeten betalen, door het afstaan van hun meerderhed, door
speciale meerderheden, enz.. Een
Vlaams meesterwerk dus !

« VLAAMSE »

ZESHONDERD MINISTERS

EERSTE MINISTERS

Wist u dat België sinds 21 november 1919 tot 17 juni 1968 precies
345 Franstalige en 255 Nederlandstalige ministers heeft gehad
en dit terwijl de Vlamingen altijd
in de meerderheid zijn geweest.
Hier mogen zowel BSP, CVP als
PVV op hun borst kloppen. Een
unicum in de geschiedenis : de
traditionele partijen met een
Vlaamse meerderheid hadden zulke schrik van hun eigen zwakheid
dat zij de pariteit in de Ministerraad in de grondwet hebben ingeschreven, doch om dat te bereiken moesten ze zich opnieuw
zwak maken door het afstaan van
hun meerderheid. En ze hebben
het gedaan ook !

Voor de eerste maal in de Belgische geschiedenis bestond de
regering uit één Nederlandstalig
minister méér en dit was op 8 juni 1950. Nadien zijn er nog 4 regeringen geweest met één Franstalige meer, nl. op 15 januari 1952
(Van Hautte), 23 maart 1954 (Van
Acker), 6 november 1950 (Eyskens), 28 juli 1965 (Harmei). Dit
leert ons : Dat het vooral onder
Vlaamse eerste-ministers was dat
de Franstaligen méér ministers
haden. En dat die Vlamingen zich
zelf en door een herziening van
de grondwet hebben moeten toe
dwingen een pariteit in de Minis-

PLP-minister
Defraigne
slaat
straks alle rekords van willekeur.
Met Tindemans werd het inderdaad « anders », en hoe !
BRUSSELS RACISME
De Raad van State heeft de beslissing van burgemeester Nols
van Schaarbeek vernietigd, waarbij aan de Vlamingen slechts 1
loket werd gegeven, 2 aan de
vreemdelingen en de rest aan de
Franstaligen.
Wie gedacht had dat de Vlaamse
pers een uitgebreid verslag aan
dit arrest zou wijden heeft het
mis voor. Daarvoor moeten de
Vlamingen het weekblad « Brussels Times » van 25 juli kopen,
zoals hierna mag blijken :
Schaarbeek — The Volksunie (Flemish peaple's union) fraction of
the Flemish Cultural Council has
requested the Minister of the
Interior to instruct Burgomaster
Nols to open bi-iingual windows
in the town hall. The Volksunie
approach followed a ruling by the
State Council — Belqium's supreme legal body — that Nols decision to have one single counter
window for Flemish speaking residents was illegal. The State

Brussel, wat is uw ware naam ? Deze stad die zich zo graag Frans
noemt is zoals het onderstaand artikel zegt een echte Vlaamse stad
Waar de Ommegang uittrekt en waar men jaarlijks de Meiboom plant.
Voor de 666ste keer werd hij deze zomer in het « oude » Brussel rechtgezet. « Le Journal de Bruxelles », dat sedert een goed half jaar verschijnt en dat schrijft over « tout ce qui bouge, la parole è l'image •>,
bad het onlangs over de Marollen. Het blad, dat er blijkbaar vooral
is om het Manhattan Center te promoveren, zei van de Marollen « c'est
la qu'est né le Brusseleer en waar men Boerenbruiloft kan eten of in
het Frans La fiancee du paysan.. ». Het blad raadde haar Franstalige
lezers ook aan « il faut y goQter aux pannekoeken »..
Vlaams mag in Brussel, maar dan om de folklore, om er te gaan naar
kijken. Het doet zo een beetje denken aan de Indianenreservaten in
Amerika...

VLAMINGEN EN FRANSTALIGEN TE BRUSSEL
SPONTANE VERFRANSING VAN
EEN VLAAMSE STAD
In de Middeleeuwen was Brussel
Vlaamser dan Brugge, Kortrijk of
leper. Het is pas einde 18e eeuw
dat de Brusselaars die in de salons een kantenkraag droegen
daar ook Frans begonnen te praten.
In de Franse tijd verfransten alle
kollaborateurs. Een aantal Fransen
vestigden zich te Brussel.
Na 1830 werd Brussel de hoofdstad van een unitaire staat in het
Frans bestuurd. Zelfs de « Pourquoi-Pas ? » bekende onlangs dat
de Belgische Staat ontstond op
basis van een dubbel misprijzen :
het misprijzen voor de arbeider en
het misprijzen voor de Vlaming.
In de oud-liberale tijd, vóór 1914,
verliep de verfransing van Brussel als een spontane gang van
zaken. De hoge stand was verfranst en zij die er in opgenomen werden verfransten.
Sociaal-ekonomisch
gediskrimineerd van de bourgeoisie bleef
het gewone volk grotendeels leven in zijn proletarische beslotenheid. Een oud-Brussels volksgezegde wijst op een onbewuste
volkse trots : « plosj veu de'.
dosj » (uit het Ketjes' vertaald :
Diaats voor den Dietser).
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Langzaam maar zeker geraakte de
hogere middenklasse in de meeste wijken verfranst.
VERFRANSINGSPOLITIEK
Na 1919 werd deze natuurlijke
gang van zaken versterkt door
een bewuste politiek gesteund op
de anti-aktivistische reaktie. De
verfransers
maakten van het
Frans taalgebruik het cement van
de unitaire vaderlandsliefde.
De wet Poullet had in 1914 de
leerplicht ingevoerd en meteen
bepaald dat de huistaal de schooltaal moest zijn. Van meet af aan
werd deze wet gesaboteerd door
de Brusselse gemeentebesturen.
De verhoging van het ontwikkelingspeil werkte dan ook via de
school de verfransing in de hand,
des te meer dat de Vlaamse klassen als « luizenklassen » werden
bestempeld.
De schuldigen van de akkulturatie en geestelijke vervreemding
zijn bekend : de konservatief-katolieken (de Kerk verfranste dapper mede) en de rabiate liberale
bourgeoisie.
De kleine Vlaming, dialektspreker
is een statuszoeker. De inwijkeling loopt verloren in de massa.
Hij wil zich al de kenmerken toe-

meten van de maatschappelijke
klasse waarin hij wenst opgenomen te worden. In het ultra trikolore Brussel wil hij zich niet
voordoen als dissident. De inwijkeling wil zijn kinderen de vernedering besparen die hij onderging Met rasse schreden drong
de verfransing dieper en dieper
door. De beter gesitueerde inwijkelingen uit Vlaanderen behoren
tot de Franse burgerij.

STADSUITBREIDING
Het algemeen fenomeen van de
suburbanisatie van grote steden
is wereldwijd bekend.
De Franse Bruselaars die uit Brussel uitwijken zoeken niet de wijken op die bij de bebouwde stad
aanleunen maar willen verderop
in het groen wonen. Ook dat wordt
een status-simbool.
Wij weten hoe in het oer-liberale
België de ruimtelijke ordening
wordt
tegengewerkt
door de
grondspekulatie. Om meer belastingen te krijgen trekken de
Vlaamse
plattelands-burgemeesters de grondspekulanten aan.
De Franse inwijkelingen zijn niet
noodzakelijk bewuste Franse expansionisten maar als Franstaligen lijden ze onbewust aan de

« Franse ziekte » nl. zich niet te
willen aanpassen en het Frans als
super-kultuur te beschouwen.
De Franstaligen gingen bewust
anti-Vlaams reageren zodra zij, na
de marchen op Brusel, wisten dat
het niet amen en uit was met de
Vlaamse eisen.
Vlaanderen ging er op vooruit. Zo
werd het Frans mirakel van de federatieverkiezingen van 21 november 1971 mogelijk.
Partijen die de aanhechting bij
Brussel eisen in de meerderheid
reeds in drie gemeenten en bijna
in de meerderheid in een vijftal
andere !
Wij hadden de faciliteiten toegestaan en de ongunstige taalgrensregeling met de hoop op een taaiverklaring die de verfransing zou
afremmen. Ons werd de Liberté
opgelegd met de belofte dat Brussel tot de 19 zou beperkt blijven
Door de schuld van de Vlaamse
oude partijen kwam er niets van
wat ons gunstig zou zijn en bleven de Franstaligen steeds meer
eisen.
Intussen wreten de konsumptiewoede en het welvaartsquietisme
onze volkskracht aan en worden
wij met de problemen van de
schaalvergroting in wijdere ruimten gekonfronteerd.

Op eigen krachten aangewezen kan
Vlaanderen zijn federalisme niet
afdwingen met de zachte hand
Bij overleg tot een overeenkomst
zien wij dat de oude partijen ons
iedere redelijke wisselmunt bij
voorbaat hebben laten ontfutselen.
Het zal dus hard tegen hard gaan,
d w.z. dat wij er de extreem politieke middelen moeten voor over
hebben om zo spoedig mogelijk
de deur op een kier te blokkeren
als onvermijdelijke opening tot
federalisme.
Wat Brussel betreft drie zaken :
9 Wij weigeren aan de Franstaligen ieder middel om de Vlamingen in de hoofdstad te minoriseren.
# De Vlamingen moeten in de
hoofdstad als gestruktureerde gemeenschap aanwezig zijn en niet
alleen de objekten van een dubieuze bewegingsstrategie.
9 Buiten de 19 gemeenten wonen de Franstaligen op vreemde
bodem ; zij mogen een beroep
doen op onze hoffelijkheid maar
als zij zich niet willen aanpassen
moeten zij er geen aanspraak op
maken zich als kiezers met onze
zaken te bemoeien.
M. VAN HAEGENDOREN,
senator.
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De ekonomische en sociale vooruitgang
van het toerisme gedurende de laatste
decennia is veelbetekenend, in 1973
werd een beweging van zowat 215 miljoen toeristen genoteerd, waarbij voor
ruim 1 biljoen aan deviezen werd verhandeld. De materiële voordelen voor
de begunstigde streken zijn zonder
meer duidelijk. Toch is er een keerzijde ! Indien het toerisme niet nauwkeurig wordt gepland en gereglementeerd, dan kunnen uit deze snelle ontwikkeling zeer ernstige milieuproblemen voortkomen. Niet in het minst op
het gebied van het natuurbehoud stellen zich nu al zware problemen. Een
kenmerkend voorbeeld is de Camargue
in Zuid-Frankrijk, die dreigt ten onder
te gaan door bouwwoede, grondspekulatie, onverantwoord massatoerisme
en niets ontziende geldzucht op korte
termijn. Daartegen is fel gereageerd
door natuur- en milieubeschermers.
Ook de overheid en Invloedrijke kringen droegen bij tot het uitbouwen van
een flink georganiseerde stichting en
strenge wettelijke maatregelen. Een
voorbeeld dat in andere Europese landen navolging verdient, ook bij ons.
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VOOR HET NATUURLIJK MILIEU
LIGGING EN BESTEMMING
Het gewestelijk natuurpark van de Camargue ligt in het departement Bouches-du Rhone op het grondgebied van
de gemeenten Aries en Les-SaintesMaries-de-la-Mer Het is begrensd in
het noorden door de nationale weg
572 tussen de Kleine Rhone en ArIes ,
in het oosten door de Grote Rhone ;
in het zuiden door de Middellandse
Zee, tot aan de grens van de territoriale wateren en in het westen door de
Kleine Rhone De oppervlakte van het
park op het vasteland bedraagt 85 000
ha
Daarvan zijn 33.500 ha bestemd voor
de landbouw, 12.000 ha voor de zoutwmning en 2.300 ha voor woning- en
wegenbouw Blijven nog over . 20 000
ha vijvers en 17 200 ha natuur

BEHEER
De onderneming « Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est »
Ijverde, als grondeigenaar ook voor het
behoud van de Camargue als natuurreservaat. Het beheer over de meest
waardevolle
natuurgebieden
werd
reeds m 1928 overgedragen aan de
« Société Nationale de Protection de
la Nature et d'Acclimatation de France •>
Uiteindelijk werden deze gronden afgestaan aan de Franse Staat, die nu
eigenaar is De natuurbeschermingsorganisatie 'I Réserve Zoologique et Botanique de Camargue » is huurder van
de Staat tot het jaar 2036.
Op 1 maart 1967 vaardigde president
De Gaulle een dekreet uit, waarbij in
Frankrijk gewestelijke
natuurparken
konden worden opgericht Slechts de
gebieden die door een rangschikkingsprocedure waren beveiligd, kwamen
hiervoor in aanmerking.
Op 14 mei 1970 keurde de interministeriële kommissie voor de gewestelijke natuurparken het handvest goed,
waarop het gewestelijk natuurpark van'
de Camargue is gesteund. Het verwe-
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zenlijken van het park wordt toevertrouwd aan een stichting : « Fondation
du Pare Naturel Regional de Camargue » In het handvest worden de
grenzen, de bestemming van de gronden, de beschermende maatregelen en
de te nemen opties vastgelegd.
Ook de inrichting en de financiering
zijn het voorwerp van een welomschreven programma.
Bij dekreet van 25 september 1970
werd de oprichting van het gewestelijk natuurpark van de Camargue officieel bekrachtigd.
Op 12 december 1972 werd de stichting : « Fondation du Pare Naturel Regional de Camargue », erkend als zijnde van openbaar nut. De statuten van
de stichting verschenen, evenals deze
van twee groeperingen die de stichting steunen . « Comité de Soutien du
Pare Naturel Regional de Camargue >•
en « Comité des Propriétaires Camarguais », dat de eigenaars vertegenwoordigt
De voornaamste taak van de stichting:
« Fondation du Pare Naturel Regional
de Camargue » is het verwezenlijken
en het handhaven van een evenwicht
tussen de belangen van het toerisme,
de landbouw- en zoutwinningsbedrijven enerzijds en deze van het natuurbehoud en van de beschermers van
fauna en flora anderzijds.
Het programma van deze stichting is
uiteraard veelomvattend : de bebouwing, de wegenaanleg en de publiciteit
reglementeren en beperken ; de erosie bestrijden ; het ekologisch onderzoek aanmoedigen ; de landschapszorg
bevorderen o a door het ijveren voor
ondergrondse leidingen , maatregelen
helpen afwingen om de lucht-, wateren bodemverontreiniging tegen te
gaan ; initiatieven uitlokken om het
verstoorde biologisch evenwicht te
herstellen ; de eerbied verspreiden
voor de natuur, de folklore en de rijke
historische waarden van de Camargue,
enzomeer
De bestemming van de gronden werd
vestgelegd in een zoneringsplan. Daarin zijn 5 zones opgenomen . een land-

bouwzone, een strook voor zoutuitbating, een te behouden bebost gebied,
natuurreservaten en een zgn. zone van
evenwicht. De oppervlakte van de natuurreservaten binnen het park bedraagt 13.000 ha.
In samenspraak met de eigenaars of
de beheerders werd de toegang In deze
5 zones gereglementeerd. Er zijn verboden gebieden, stroken waar het bezoekersaantal beperkt is en plaatsen
die vrij toegankelijk zijn Waar het publiek is toegelaten, werden maatregelen genomen tegen vervuiling en vernieling en wordt er geijverd voor natuurbeschermingsedukatie.
De toeristen moeten weten dat er een
wezenlijk verschil bestaat tussen een
reservaat en een park.
Het beheer van een natuurreservaat
streeft naar een evenwicht in de natuur, zonder de mens ; in een natuurpark wordt gepoogd om dit evenwicht
te verruimen, door er de mens bij te
betrekken. Maar, is het niet te laat ?

GRONDSPEKULATIE
Te les Jasses de ia Sauvagine worden
zowel villa's als appartementen te
koop aangeboden. Deze laatsten bestaan uit 1, 2 of 3 ingerichte plaatsen
m een gemeenschappelijk gebouw. De
prijzen voor een appartement of een
villa schommelen tussen 95 000 FF en
190 000 FF.
Er worden 1.000 inwoners verwacht.
Een beproefde verkooppromotie wordt
aangewend om de kandidaat-eigenaars
te overtuigen Slogans i.v.m. komfort,
intimiteit, ontspanning en ruimte doen
het. Enkele voorbeelden : alle woningen zijn met de auto bereikbaar ; gespecialiseerde diensten zorgen voor de
schoonmaak, het onderhoud, de was
en de maaltijden ; de tuin van elke
woning is omgeven door een muurtje ;
heelwat aktiviteiten worden georganiseerd van tennissen, zwemmen, zeilen, jagen, vissen, paardrijden en jumping tot zelfs folklore.

De kinderen worden toevertrouwd aan
monitoren van de zeil- of rijschool of
aan het personeel van de kindertuin.
In deze sfeer ervaart de mens een
zorgeloos vrij zijn, aldus de apostelen
van het gekommercialiseerde toerisme.
Indien het handvest van het gewestelijk natuurpark van de Camargue wordt
toegepast, zullen alle bouwprojekten
in de Camargue definitief worden afgewezen door de overheid. Daarom
zullen Ie hameau du Sauvage en Ie
port du Sauvage vermoedelijk niet
worden gebouwd. Ook de realisatie
van een merkwaardig Belgisch projekt werd afgeremd op grond van dit
handvest.
Te Sylvéréal aan de Petit Rhone zou
een modern vakantieoord worden opgericht met een kapaciteit van niet
minder dan 60.000 inwoners en 15.000
verblijfplaatsen. In dit projekt was o.m.
ook de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena geïnteresseerd. Onderhandeld werd met een plaatselijke grootgrondbezitter voor de aankoop van
1.000 ha. De overeengekomen prijs
bedroeg zowat 9 miljoen FF. De streekbewoners reageerden overwegend negatief tegen deze mogelijke vestiging.
Het gemeentebestuur van Vauvert was
pro. Deze ontwikkeling lokte felle reakties uit bij de bevoegde Franse ministeries, de stichting •< Fondation du
Pare Naturel Regional de Camargue »
en het Wereldnatuurfonds. Daar de gekozen vestigingsplaats zich bevond in
een geklasseerde zone, wat meteen
een bouwverbod inhoudt en het projekt in strijd was met het handvest
van het natuurpark, werd het gekelderd.
DIRK BUYES

FOTO : De wegwijzers naar de « Zonnetempels » van La Grande Motte
werden door de plaatselijke bevolking
overschilderd. Men leest nu : « La
Grande Merde »
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24 NOVEMBER

TWINTIG JAAR VOLKSUNIE
IN HET NAJAAR VIEREN W I J " HET GROTE WEERZIEN "
In de late herfst van 1974 zal het precies twintig jaar geleden
zijn dat de Volksunie werd opgericht als Vlaams-nationale politieke partij ZIJ heeft van toen tot nu een ontzaglijke weg
afgelegd, en in sterke mate bijgedragen tot de gehele Vlaamse
ontvoogding
Duizenden hebben in de loop der jaren hun beste krachten
gewijd aan de partij en haar doelstellingen, en zijn met haar
de lange weg gegaan door de woestijn der miskenning Zij
hebben haar uitgebouwd tot een sterk wapen in de Vlaamse
politieke strijd voor zelfbeschikking Hun vastberaden volharding
heeft ten slotte schitterende resultaten opgeleverd Deze pioniers verwachten w i j , samen met allen die vandaag in de partij
onverdroten verder bouwen aan het huis van Vlaanderen, op
het grote feestelijke weerzien in het najaar Om samen na te
gaan welke weg reeds is afgelegd waar wij nu staan, en welke
de taken zijn voor morgen En om nieuwe kracht te putten uit
dit samenzijn, voor de strijd die ons nog wacht tot het einddoel
IS bereikt
een vrij en welvarend Vlaanderen, naar de maat
van de mens

OP HET PROGRAMMA
•

ANTWERPEN : zondag 13 oktober
Massaal feestdiner voor onze mandatarissen op elk vlak,
voor de vertegenwoordigers van alle VU-afdelmgen en voor
onze genodigden Dit feestmaal gaat door in het Antwerpse
beursgebouw.

•

VLAANDEREN
BETOOGT
TE
HALLE

GENT : zondag 3 november
Groots massafeest m het Sportpaleis (5500 plaatsen) voor
jong en oud, voor de hele Vlaams-nationale familie
Hou deze data zeker vrij

ANTWERPEN

SOSBRUSSEL !

VOOR
ONZE LANDBOUWERS

ANTWERPEN (Stad)
SEKRETARIAAT
Vanaf maandag 19 augustus is
hetu sekretariaat terug open op
de werkdagen van 9 tot 16 u 30
en 's maandag tot 19 u
DIENSTBETOON
Het geregelde dienstbetoon op
elke maandag van 16 tot 19 u
start terug op maandag 2 september
KONTAKTBLAD
Het volgend nummer verschijnt
rond 1 oktober Wordt gebust in
de 8ste wijk.
ANTWERPEN (Arr.)
AKTIVITEITEN
Waar we aan deelnemen en
waarvoor we uw deelname verwachten door opgave aan ons sekretariaat vanaf begin september
een herfst uitstap in oktober ;

zondag 13 oktober, galadiner 20
jaar VU, Handelsbeurs , zondag
3 november . VU-feest 20 jaar
VU, Sportpaleis Gent ; zondag 24
november
SOS-Brussel Alle bewuste Vlamingen in de betoging
te Halle , dinsdag 26 november
KVO-Puccmi-avond ; zondag 1 december
voortzetting VU-kongres
te Brussel ; zaterdag 7 decemberarr VU-bal, Berchem, Antwerpen,
zaterdag 22 februari 7de Flaminganten Gala-bal, Handelsbeurs,
Antwerpen , leden en abonnementenslag, gans de herfst en de
winter
ARR RAAD
De e k arr raad zal plaatsgrijpen op vrijdag 13 september te
20 u 30 in lokaal « Trefpunt »,
Turnhoutsebaan 28, Deurne
HISTORIEK-AFDELINGEN
Ter attentie van de afdelingssekretanssen wenst de arr sekr. te
herinneren aan zijn oproep, ten

IN MEMORIAM
DR HENDRIK BALLET
Zondag 11 dz. bereikte ons de droeve tijding van het overlijden van onze zeer geachte dokter H. Ballet. De bekendheid
van deze edele en schone figuur is vooral niet vreemd aan de
belangrijke rol die hij heeft volbracht in onze Vlaamse-Nationale strijd als vooroorlogs Limburgs VNV-volksvertegenwoordiger, en in de naoorlogse tijdspanne van 1965 tot einde 1971
als Antwerps VU-senator. De ontroering laat zich vooral sterk
gevoelen in het arrondissement Antwerpen bij het afscheid
•—o 7oo>- hooqstaande voorman en biezonder hooggeachvan a«s»«, . . — - - te vriend.
_
j ^an Antwerpen betuigen
Het arrondisementsbestuur ^
„.„^^ familie,
hun diep medevoelen aan de achtocJ

einde van elke afdeling « ten
spoedigste » de gevraagde inlich.
tingen te mogen ontvangen.
FEESTVIERING 20 JAAR VU
Niettegenstaande nog de heersende
vakantieperiode
hebben
reeds meerdere afdelingsbesturen
de « reis-organisatie » naar het
Gentse Sportpaleis ter gelegenheid van de « feestviering » « 20
jaar VU » op zondag 3 november
e k te 14 u. 30 in lijn gebracht
Verscheidene autocars werden
reeds besproken Wij verwachten
een doorzettende aktie op dit gebied van al onze afdelingen.
ROUW
Het arr bestuur en de arr raad
bieden hun oprechte gevoelens
van deelneming aan, aan volgende kollega's van de arr raad
— aan dhr Carlo De Ridder (Deurne) en familie, bij het overlijden
van zijn moeder mevr E Gall
— aan dhr Luc Deheusch (Niel) en
familie, bij het overlijden van zijn
moeder mevr A Van Heymbeeck.
— aan dhr Raf Lenie ('s Gravenwezel) en familie, bij het overlijden van zijn schoonvader dhr Jan
Bex
PROVINCIERAAD
Informatie of problemen op het
vlak van de provincie kunnen
steeds voorgelegd worden aan
ons provincieraadslid mevr Monseur tel 27 91.14
VUJO
Geregelde samenkomsten van
onze Volksunie-jongeren te Antwerpen Stad op het sekretariaat
Voor juiste inlichtingen over hun
vergaderdagen tel Viaene Anita
33 9136, Coveliers 37.34.97, Ann
Monseur 27 91.14

De arrondissementen en afdelingen die wensen een avond
in te richten om de land- en tuinbouwers in te lichten omtrent het Volksunieprogramma en de toestand in de land- en
tuinbouw, kunnen beroep doen op :
— Senator Willy Persijn,
Ratelinge 11, 8050 Wingene — tel. 051/65.50.90.
— Volksvertegenwoordiger Luo Sels,
Honduislaan 24, 2570 Duffel — Tel. 015/31.11.67.

KflL€nD€R
AUGUSTUS
20 Merksem : Feestelijke optocht met VU-afdeling als slotmanifestatie « 20 jaar afdeling » Verzamelen te 15 u , café
« Sportman », hoek Laaglandlaan-Akkerbouwstraat (Kroonplein) Nadien receptie en korte feestzitting met senator Hector De Bruyne als spreker, in Vlaams Huis « Tijl » (Bredabaan) Aan allen
hartelijk welkom ' Stap mee op 1
SEPTEMBER
13. Deurne : Arr. raad te 20 u. 30 in lok. « Trefpunt •, Turnhoutsebaan 28.
21 Niel : Vujo-fietsenrally « Rupelstreek » (nadere gegevens
zie berichtgeving Niel).
28 Kapellen : Herfstbal.
29 Niel : « Rupel- en Schelderally » (nadere gegevens zie
berichtgeving Niel).
OKTOBER
12 Niel : VU-dansfeest
13 Antwerpen : Groots feestmaal « 20 jaar VU », Beursgebouw
26 Wommelgem : VU-afdelingsbal.
NOVEMBER
3 Gent : Feestviering « 20 jaar VU », Sportpaleis 't Kuipke
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EKEREN
20 JAAR VOLKSUNIE
Op zondag 3 november heeft
een grote massaviering plaats in
het Sportpaleis te Gent. Toegangskentekens zijn vanaf 1 september
te koop. Een nieuwe start na 20
jaar strijd. Wie er niet bij zal zijn,
zal iets missen !
KONGRES
Het vervolg op het kongres van
Oostende zal plaats vinden op
zondag 1 december te Brussel in
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. Toegangskaarten : 70 fr., te bekomen
op het VU-sekretariaat, Geestenspoor 72, Ekeren, tel. 41.04.41 of
bij een bestuurslid.
HOBOKEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
Elke maandag en dinsdag van
18 u. 30 tot 19 u. 30 in lokaal
• Vlaams Nationaal Centrum »,
Steynstr. 85.
DIENSTBETOON
In Vlaams-nationaal centrum,
Steynstr. 85 : alle woensdagen
van 18 tot 19 u. 30 door gemeenteraadslid Fonne Crick en alle donderdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30
door gemeenteraadslid Clem De
Ranter.
MERKSEM
20 JAAR VOLKSUNIE : OPTOCHT
MET DE GROENE KAPELLE
In het voorjaar 1974 werd de
viering van het twintigjarig bestaan de de VU-afdeling Merksem
ingezet met een druk bezocht en
prachtig dansfeest. Deze viering
wordt thans besloten met een
optocht door de gemeente bij gelegenheid van de opening van de
grote Merksem-kermis op zaterdag 24 augustus. De bekende
Groene Kappelle zal aan het
hoofd van de muzikale rondgang
opstappen. Wij verwachen dat de
afdelmgen uit het omliggende een
afvaardiging zullen willen sturen.
Om propagandistische redenen,
die met de plaatselijke toestand
te maken hebben, verzoeken wij
de eventuele bezoekers samen
met ons achter het afdelingsvaandel van Merksem te willen opstappen. Na de optocht is er een
ontvangst in de zaal van het
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298,
met toespraak door sen. Hector
De Bruyne. Bijeenkomst : zaterdag 24 augustus te 15 u., Kroonplein, einde van de Timmermanslaan en einde de Chastellei, lokaal Sportman, hoek Laaglandlaan
en Akkerbouwstr. Ruime parkeergelegenheid. Hartelijk welkom en
dank.
MORTSEL
GEMEENTERAAD
Maandag 2 september e.k. te
20 u. in de raadszaal van het gemeentehuis.

VIERING 20 JAAR VU
Een autocar werd reeds besproken om ons op zondag 3 november e.k. naar het Gentse Sportpaleis te begeven, waar de Mortselse VU-afdeling met een sterke
groep zal aanwezig zijn op de
•• feestviering 20 jaar VU ». Inschrijvingen en inlichtingen bij
Em. Croes, Steenakker 90, tel.
49.12.20.
NIEL-SCHELLE
ROUW
Afdeling en bestuur betuigen
hun diep medevoelen en oprechte
deelneming aan de heer Lodewijk
Deheusch en afdelingssekretaris
en mevr. Luc Deheusch-Praet en
familie, bij het overlijden (21.7.74)
van ons geacht medelid mevr. A.
Van Heymbeeck, echtgenote en
moeder.
RUPEL- EN SCHELDERALLY
Op zondag 29 september richt
VU-afdeling Niel een autozoektocht in. Om iedereen gelijke kansen te geven voorzien we twee
reeksen : A. Rally volgens formule C voor ervaren rallyrijders over
een afstand van 45 km. ; B. Toeristische autozoektocht, speciaal
voor onze niet-geroutineerde VUleden. Ook niet-leden zonder rallyroutine zijn natuurlijk welkom.
Afstand 72 km.
Voor A en B, vrij vertrek tussen
12 en 13 u. in de Rupelstraat, aan
café •< Overdekte Wip », waar die
dag het rallysekretariaat gevestigd is. We beschikken over een
welgevulde prijzentafel.
Deelnemingsprijs : 225 fr. Wie
inschrijft, door storting op rek.
000-0543526-35 van Jos De Graef,
Karl Marxstr.9, 2640 Niel, vóór 23
september, geniet een vermindering van 25 fr.
VUJO-FIETSENRALLY
Op zaterdag 21 september kunnen alle jongeren en zich jongvoelenden deelnemen aan een sportieve verkenningstocht in de Rupelstreek. Vertrek tussen 13 en
14 u. aan het VU-sekretariaat,
Antwerpsestr 186, Niel. Prachtige
prijzen ! Niet-leden betalen 30 fr.
Vujo-leden 25 fr. Die avond priisuitreiking met « Stuif-ln ».
DANSAVOND
Zaterdag 12 oktober houden we
vrij voor ons jaarlijks VU-bal. Nadere gegevens volgen.
20 JAAR VOLKSUNIE
Voor de massaviering en famimiliefeest leggen we een bus in
naar Gent op zondag 3 november.
Het •• Kuipke » zal die dag te
klein zijn.
DIENSTBETOON
Mensen met problemen van welke aard ook, kunnen steeds terecht 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 sekretariaat op vrijdagavond van 20
u. af.

'S GRAVENWEZEL
PERSONALIA
Afdeling en bestuur betuigen
hierbij hun oprechte deelneming
aan hun afdelingsvoorzitter en
mevr. Raf Lenie-Bex en familie bij
het overlijden (26,7,74) van hun
vader de heer W. J. Bex.
SINT-JOB-IN- 'T-GOOR
NAKLANK
Een gemoedelijke feeststemming heerste op onze 11 juli-viering, dat werd strijdvaardig gemaakt door de toespraak van de
gastheer G. Bergers, leder was
tevreden over het smakelijk eten,
en de goede bediening, daarvoor
dank aan de fam. Lambrechts en
mevr. Pierle. Wij mochten er ook
de gemeenteraadsleden Fr. Goris,
R. Decleid en ons prov. raadslid
R. Van Dijck begroeten. Wegens
het vele ziekenwerk had dr H.
Heus zijn dame afgevaardigd.
20 JAAR VOLKSUNIE
Op 3 november vertrekt er een
busje naar het Gents - Kuipke ».
Inschrijven bij E. Pierle, Campinaweg 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.
TURNHOUT
STEUNFONDS
Het ligt in de bedoeling met het
oog op de voorbereiding der gemeenteraadsverkiezing de sedert
jaren CVP-meerderheid te doorbreken. Met het oog daarop zal de
plaatselijke werking zeer aktief
dienen doorgevoerd en zal o.a. de
inrichting van een permanent sekretariaat worden overwogen. De
eerste aktie in die richting wordt
gevoerd door de opening van een
vast steunfonds. In de loop der
komende maanden zullen zich verschillende bestuursleden bij alle
simpatisanten aanbieden om op
hen beroep te doen hun bijdrage
te leveren om de inrichting en
opening van dergelijk sekretariaat te realiseren. Mogen wij alle
Turnhoutenaars vragen hen welwillend te ontvangen.
DI-VOORDRACHTEN
Op 13 en 27 september e.k. zal
het Dosfelinstituut
voordrachtavonden inrichten in de Warande.
Alle VU-leden en simpatisanten
houden deze avonden vrij.
UITBREIDING BESTUUR
Het bestuur overweegt de kooptatie van enkele leden die zich
aktief willen inzetten en enkele
avonden per week aan de VUwerking willen besteden. Eventuele kandidaten kunnen zich in
verbinding stellen met de voorzitter, de h. A. Robberechts, Neerhof sstr., tel. 41.48.93 of met prov.
raadslid Jan Van Rooy, Kasteelstr.
4, tel. 41.41.73.
DIENSTBETOON
Steeds na telefonische afspraak
bij prov. raadslid Jan Van Rooy,
Kasteelstr. 4, tel. 41.41.73.

BRABANT
BRUSSEL-STAD
VOETRALLY
Zondag 8 september : 7e Voetrally « Ken uw hoofdstad » met
de medewerking van de Vlaamse
organisaties Brussel en randgegemeenten. Inschrijvingen en vertrek vanaf 13 u. tot 15 in het lokaal Uilenspiegel, Pletinckxstr. 38,
1000 Brussel, tel. 512.13.74. Er
zijn talrijke waardevolle prijzen.
Uitreiking te 19 u. Inschrijvingen:
50 fr.
BERGKAMPENHOUT.
NEDEROKKERZEEL-BUKEN
DIENSTBETOON
Volgende gemeentemandatarissen staan ten dienste bij hen ten
huize en op afspraak : G. Van Ingelgom ; G. Van Der Bist ; M.L.
Thiebaut,
gemeenteraadslid
te
Berg ; P. Vander Vorst, schepen
van Nederokkerzeel.
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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 formule C van het VAB-reglement)
(geen snelheid, behendigheid of
tijdsbepaling). Deelnemingsprijs :
1) bij voorinschrijving : leden van
VU en VAB : 180 fr. ; niet-leden :
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 CERALeuven) 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.
ITTERBEEK
GROEI
Onze afdeling bestaat nog geen
volle twee jaar. Intussen is ze
echter gestatig gegroeid tot een
•• grote » afdeling voor een « kleine » gemeente. Daarover mogen
alle bestuursleden, leden en simpatisanten fier en blij zijn : er
wordt dan ook gedacht aan een
feestje in oktober, waarop iemand
van de partijtop zou worden uitgenodigd. Ook leden uit de buurgemeenten zijn hartelijk welkom !
LIEDEKERKE
OP REIS !
Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de knalreis naar de (Duitse)
Eifel. Wie nog mee wil moet vlug
een plaatsje bespreken bij een

DKnSCB€CCX)n
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 Reusenslel 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.
Senator H. DE BRUYNE
WINJEGEM : « Vleminckhof », Maktplein 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.
Volksvertegenwoordiger H. GOEMANS
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, Grote steenwg 86, 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.
2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u.

VU- EN VUJO-HALLE
DE BREUGELROUTE PER FIETS
Voor de derde maal organiseert de Vujo-Halle deze fietstocht door het
mooie land van Breugel en het wordt dit jaar een sportief-VIaamsmachtsvertoon aan de taalgrens in het kader van «Essenbeek 100 jaar».
Hiervoor doen wij een beroep op de VU en VUJO-afdelingen uit alle
hoeken van het Vlaamse land en in het bijzonder op deze van het arrondissement B-H.V.
Morgen vanaf 9 uur inschrijven in « Het Oud Kasteel », Kasteelstr. 96
te Halle (Essenbeek). De start wordt gegeven om 10 u. stipt door
volksvertegenwoordiger Paul Peeters. Deelname in de verzekering 10 fr.
(Gratis voor georganiseerde VU-afdelingen van minstens 20 personen).
Wij rijden door het Hallerbos naar Dworp, vervolgens over Huizingen,
Lot, St-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek naar Gaasbeek.
Omstreeks 13 u. worden wij verwacht op het voetbalterrein van GoolkStrijland voor het Breugelmaal. We houden er piknik met grote boerenboterhammen met plattekaas, uitjes, ham, geuze en kriek.
Na het eetmaal brengt het « Poëziesindikaat » uit Halle ons een « Breugelgedicht » en « De Vrolijke Kring », volksdansgroep uit Essenbeek,
nodigt ten dans. Als slot van de namiddag-aktlvitelten : volksspelen.
Oponthoud tot 15 u. 30.
Nadien vervolgen we de Breugelroute naar St-Kwintens-Lennik met
bezoek aan de oude kasteelhoeve « Hof te Bree-Eik ».
Terugkeer over Halle naar Essenbeek met aankomst omstreeks 18 u.
In de grote feesttent besluiten we de fietswandeling met de uitreiking
der herinneringsplaketten aan de oudste deelnemer, jongste deelnemer,
trouwste deelnemer ; kriteria : aantal deelnemingen en woonplaats
t.o.v. de startplaats ; grootste groep. Deze uitreiking zal gebeuren door
VU-mandatarissen.
Om 19 u. 30 : kleinkunstavond met optreden van Walter De Buck en
De MInnestrelen.

Senator M. VAN HAEGENDOREN
HEVERLEE : iedere zondag in de late voormiddag Guido Gezellelaan 63
(016/245.45) en op afspraak elke maandag, vrijdag en zaterdag.
Volksvertegenwoordiger P. PEETERS
KAPELLE O/D BOS : Mechelseweg 62.
Volksvertegenwoordiger V. ANCIAUX
BRUSSEGEM-MEISE-WOLVERTEM : op afspraak (02/59.54.55), Klein*
Klepperstr. 4, Brussegem.
Volksvertegenwoordiger J. VALKENIERS
26 augustus :
SCHEPDAAL : van 18 u. 30 tot 19 u. 30 : Gemeentehuis.
29 augustus :
SCHEPDAAL : van 11 tot 12 u. : Gemeentenhuis.
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.

bestuurslid. De reis gaat door op
zaterdag 24 en zondag 25 augustus.
MOLLEM-BRUSSEGEM.KGBBF'"'-.
SUC. DiÈNSTBFTOf^"
-^"'^
Elke p"
--^^'1
„örste donderdag tussen

19 en 20 u. bij Karel Vanden Hout e , S t w n oi^ A - - - -2 «JIAM-

" r'l ? .
. ...^iiem, door
prov. raad»';,;; Lea Vanden Brande
'.?, samenwerking met licentiaat
H. Van Campenhout.
Telefonische afspraken : 02/
452.71.77.

17 AUGUSTUS 1974

WIJ in D€ lADLKSUnie
VUJO-NATIONAAL

LIMBURG
EIGENBILZEN
VLAAMSE HARMONIE
a RECHT DOOR ZEE »
De jaarlijkse muziekfeesten van
de Vlaamse Harmonie « Recht
door Zee » hebben plaats op donderdag 15, zaterdag 17 en zondag
18 augustus e.k.
HASSELT
LIMBURGS OFFER VOOR
VLAANDEREN
Op zondag 27 oktober zal het komitee Limburgs Offer voor Vlaanderen wijlen de heer Jozef Deumens, oud-senator en oorlogsbur-

gemeester van Hasselt, herdenken in de Limburgse hoofdstad.
Te 14 u. 30 wordt een eucharistieviering opgedragen in de SintQuintinuskatedraal en te 15 u. 30
wordt een herdenkingszitting gehouden in zaal « Onder de Toren », Thonissenlaan, waar door
diverse sprekers alle facetten van
de fronter over de senator tot de
burgemeester zullen worden belicht.
TONGEREN (Kanton)
KONTAKTVERGADERING
Vrijdag 20 september e.k. te 20 u.

• Volgende weekend van Vujo-Nationaal gaat door te Cadzand (vormingscentrum Hedenesse) op 13, 14 en 15 september 1974.
zullen de besturen der afdelingen Herderen, Milien, Riemst en
Valmeer vergaderen ten huize van
onze vriend Wim Vos, Kerkstr. te
Milien. Nadere inlichtingen zullen
nog volgen.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. BESTUUR
Volgende vergadering op dinsdag
27 augustus e.k.
PAARDENKOERS
Hierbij worden alle afdelingen
verzocht tijdig de voorverkoop van
kaarten voor de arr. paardenkoers
van zatedag 24 augustus a.s. te
organiseren.

TONGEREN-MAASEIK
paardenkoers
Reeds nu het evenement van het jaar in ons arr. Op zaterdag 24
augustus te Kinrooi (bij M . Laumen). Organisatie hiervan is in
handen van de V U .
's Avonds groot bal met optreden van de internationaal bekende
groep « George Baker Selection » en het vast orkest « The Loft
Band ». Mogelijkheid tot eten aan het spit.
Medewerkers gevraagd. Alle inlichtingen bij de proviniceraadsleden jaak Gabriels (Bree), Theo Schoofs (Kinrooi) en bij arr.
voorz. Jan Plas (Peer). Mis d i t uniek festijn niet !

• De voorbereiding van het volgende VUJO-kongres zal er
besproken worden.
• Tema's : het machteloze individu en de mens in de wereldgemeenschap.
• Inschrijvingen kunnen nu reeds gebeuren door storting van
250 fr. op rekening nr 001-019624186 van Vujo-Nationaal, p/a
Rita Haudenhuyse, Tuinwijk J. Verhaegen 5 te 9220 Merelbeke.

LEDENHERNIEUWING
Onze oproep tot de achterstallige
afdelingen heeft reeds enig sukses gehad. Bocholt rekende al af.
Dilsen en Gellik zijn ook bijna
klaar.

VU-afdeling Eigenbilzen (arr.
Tongeren-Maaseik) zoekt kontakt met VU-afdeling uit de
omgeving van het Gentse teneinde in de voormiddag van
zondag 3 november, dag van
de viering van het twintigjarig
bestaan van de Volksunie te
Gent, een samenkomst te beleggen, die de basis kan vormen van een toekomstige verbroedering. Zich wenden tot
volksvert. E. Raskin, Ursulastr.
1 te 3745 Eigenbilzen. Tel. :
011/41.24.54.

MEDEGEDEELD
TENTOONSTELING TE BRUGGE

OOST-VLAANDEREN
DKnscBCCOon
Senator E. DE FACQ
Tijdens de maanden juli en augustus kunnen scliriftelijk of telefoniscli
afspraken gemaakt worden voor dienstbetoon op volgende adressen :
— Europalaan 11, 9820 St-Denijs-Westrem (091/22.64.23).

— Oranjeberg 19, 9000 Gent (091/25.64.91).
— Boonstede 20, 9810 Drongen (091/82.50.50).

KflUnDCR
AUGUSTUS
20. Gent-Centrum vergadert in Roeland om 20 u. 30 stipt
(organisatie voetrally).
SEPTEMBER
10. Gent-Centrum vergadert in café Metropole, Koornmarkt,
om 20 u. 30 stipt.
OKTOBER
12. Waarschoot : Bal van de Vlaamse Vasthoudendheid, In
zaal Tijl, Lembeke. Org. VU-Waarschoot.
20. Voetrally « Dwars door het oude Gent ». Vertrek 14 u.
stipt aan de Roeland.

GENT
GEZELLIG SAMENZIJN
Traditiegetrouw gaat op de laatste zondag van augustus ons gezellig samenzijn door voor VU-leden en simpatisanten. We komen
dus samen te Vurste in het domein van mej. Goethyn, en dit op
25 augustus e.k. Vanaf 10 u. 's
morgens zijn jullie welkom. De
echte Stroppen (Gent zelf) mogen
gratis binnen, de VU-ers van andere oorden moeten 30 fr. betalen. Inschrijving is noodzakelijk I
Het inschrijvingsformulier krijgen
jullie heel binnenkort of hebben
jullie reeds ontvangen. Stuur het
naar E. Stadeus (echtg. Tassche),
Otergemsestwg 438, 9000 Gent
of tel. 22.05.27.
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 vrijdagavond in Vlaams Huis «Roeland»,
elke eerste maandag ten huize
Schouls,
Meulestedestwg
330,
9000 Gent.
MELLE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Dinsdag van 10 tot 11 u. 30,
Driesstr. 61 (Center), bij Godelieve Van Loo, tel. 52.14.09.

Kunstenaar Paul Vermeir stelt ten
toon van 17 tot 29 augustus in de
Geraard Davidzaal, VTB-VAB-gebouw, Wollestr. 28-Karthuizerinnestr. 12, Brugge.
Openingsuren : werkdagen van 9
tot 12 u. 30 en van 14 tot 18 u. ;
weekends : van 10 tot 12 u. en
van 14 tot 18 u.

LANDEGEM
DIENSTBETOON
Meester F. Baert houdt zijn zitVanaf volgende maand : zitdag
iedere derde zondag om 11 u. en
dit ten huize van G. Schaeck,
Vosselarestr. 16, Landegem.
WAARSCHOOT
KREKENROUTE
Zondag 18 augustus. Een fietstocht van 42 km. Start te 10 u.
bij Andries Mathijs, Notelaarstr. 7.
OBERBAYERN
Zaterdag 31 augustus. Uitstapje
per autocar naar het Boudewijnpark te Brugge. 55 fr. Vertrek te
19 u. op het Dorp.
NIEUWKERKEN-WAAS
ROUW
Op 5 juli overleed na een langdurige en slepende ziekte onze
vriend en trouw lid Jozef Van
Raemdonck, 63 j . Wij bieden aan
zijn echtgenote Emmerence en
enige zoon Guido en aan de familie onze irtnige en oprechte
deelneming aan.

LOTENHULLE-POEKE
JNFORMAT!FYCPriAncD.j;.Q
LANDBOUWERS
Op dinsdag 20 augustus te 20
u. heeft 'n informatievergadering
plaats voor landbouwers in zaal
Casino, Markt 13 te Aalter, met
als spreker sen. Willy Persijn.
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BLANKENBERGE
DIENSTBETOON

Béarnaise, de Smet de Nayerlaan
86, tel. 050/41.30.70.

Zich wenden tot gemeenteraadslid Jêf Fryns, de Smet de Naeyerlaan 78, tel. 050/41.22.'39 of tot
H. Van Rijssel, K.GO-lid, K. Boudewijniaar;, t è i . 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

VAKANTI EJOBS
Gevraagd : studenten, meisjes en
jongens, vanaf 16 jaar, voor augustus. Zich wenden tot Blankenberge, tel. 050/41.30.70.
VLAAMS VERBOND
VOOR GEPENSIONEERDEN
Gepensioneerden welke nog niet

Studentenkamer te huur, warm en
koud water, centr. verw. Te bevragen : Pauli, Augustijnenstr. 13,
Antwerpen (nabij Groenplein), tel.
031/32.91.88.
R 100
Zoekt aangepaste betrekking in de
omgeving Brussel, jonge man, diploma A2 meohanika, vrij van legerdienst. Schrijv. of tel. naar
mevr. P. Dewael, Eversestr. 94,
1940 St-Stevens-Woluwe, tel. 02/
720.12.46.
R 101
ZELLIK zoekt Nederlandstalige inwijkelingen aan te trekken. Nieuwe moderne appartementen te
huur in residentiële wijk. Jozef
Vandenpias, J. De Kinderstr. 90,
Zellik, tel. 02/465.44.62.
R 102
Jongeman, diploma moderne humaniora, zoekt passend werk, bereikbaar vanuit Leuven. Kontakt
via sen. M. van Haegendoren, Guido Gezellelaan 63, 3030 Heverlee,
tel. 016/22.45.45.
R 103
Juffrouw, 20 j . , diploma technische
humaniora en daktylografie, kennis van Nederlands en Frans,
zoekt aangepast werk in Limburg.
Zich wenden : volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 1, Eigenbilzen, tel.
011/41.24.54 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, Begijnenvest 99, Antwerpen, tel. :
33.60.58.
R 106
Jonge dame, 29 j . , diploma lager
middelbaar onderw., diploma daktylo, zoekt een aangepaste betrekking in het Leuvense of Brussel.
Kontakt opnemen met sen. Vandezande, 167, Naamsestr., 3000
Leuven, tel. 016/22.84.20.
R 107
Betrekking gezocht voor handelsbediende uit Nlnove, in afwachting 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 bedrijf te Dilbeek. Inl. via A. De
Schryver, Ninoofsestwg 515, ^,7l1
Itterbeek, tel. 02/521.19.0°. R 109

WEST-VLAANDEREN
AALTER-BELLEM-

Zoek meisje, 16-17 j . , door ons
op te leiden tot dokterassistente
(in Boom en omstreken), bereid
ook huishoudelijke hulp te bieden. Inwonen mogelijk. Tel. 03/
86.77.52, tussen 20 en 21 u. R 99

in het bezit zijn van een « Plus-3Pas » uitgegeven door het ministerie van Nederlandse Kuituur,
dienst voor de derde leeftijd, en
welke recht geven op belangr'^^'^e
vermindering voor die er \^ 'bezit
van is, komen step^g terecht op
het plaatseli.^'K sekretariaat van
het^^ V V V G ,

Astridlaan

2,

tel.

41.3ö.65, alwaar zij deze verminderingskaarten kunnen bekomen.

Leerling Technicum, Londenstr. te
Antwerpen, zou gaarne inwonen
bij deftige familie, niet ver van de
school. Komt uit West-Vlaanderen. Adre^ bureel blad.
R 110
Pdzocht : burgerlijk ingenieur mechanika, ondervinding in mechanika der vloeistoffen en petroleumindustrie, perfekte taalkennis van
Engels vereist, bereid 70% te reizen over gans de wereld. Kontakt
opnemen met H. De Smedt (kantoor : 02/673.99.88 ; 's avonds en
weekend 02/720.56.05).
R 111

WIJ 9

flflnecuoLcn
MET VOLKSWAGEN
GEEN PROBLEMEN

10%vr.V.U.Ieden

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
VAN DER KLEIN

KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

GARAGE ST JOZEF

TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
Tel. 34.06.43 om na 18 u. 25.46.42

Assesteenweg 117 - Ternat
Tel (02)52 13.12

DE OUDE KRING

SOMBRERO
Vlaamse camping m Spanje
Inl. Marcel CAMU
Dorpsstr, 64 - 1790 HEKELGEM

Tel.

(053)671 32

Schoonheidsmstituut

• Parfumerie

ESTHETICA
Dambruggestr. 55
2000 Antwerpen - Tel 33.72 99
Turnhoutsebaan 107
2100 Deurne - Tel 24.80 80

BRANDBESCHERMINC
met aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring :

pvba ALBAC
Nlnoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT CLASAL
FABRIEKEN TE
RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13

MACONFECT - KLEDING
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
Tel. (053)662.19
MAATWERK en zeer grote keus
kleding « KLAAR OM DRAGEN »

« CROENSPAAN »
RUSTHUIS
Nieuwbouw . rustige omgeving
VALIEDE en MINDER-VALIEDE
personen
Vlaams-nationale eigenaars
Langeweg 34 B - 1900 OverIJse
(Malelzen) - Tel. (02)53.91.62
LUSTRERIE

MARC DE VRIESE
WANNEER HET OM UW
VERLICHTING GAAT
Bon. Ruzettelaan 56,
Assebroek - Brugge
Grote Baan naar Kortrijk
Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaak.
Niet duurder dan seriefabrikatie,
en zelfs beter I
°rijsbestek en studio zijn gratis

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. (058)235.81

HOUTWORM?
Behandeling van dakwerken tegen alle |
houtinsekten
Twintig jaar waarborg
Dok op aanvraag Gratis bestek in gans |
het land P V B A INDUSTRADE,
Vanderzijpenstraat 12, 1810-Wennmel
Tel 02/479 20 00

I . I
• •^•l
^^^M
^'^
en uw

tel. (059)322.60
Verhuring en verkoop van moderne, nieuwe appartementen en studios - bungalows en caravans
sommigen met privaat zwembad gelegen te Koksijde, Oostdulnkerke en Middelkerke - huur per
maand, per week, per weekend
of een periode naar eigen smaak
Vraag inlichtingen - Schrijf of telefoneer

BOEKHANDEL TUL
Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. (02)51.03 86
Alle grote uitgaven
en ook alle kleine

UNITAS neV.
Kortriikse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('» rat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons

Vlaggen - Wimpels van
alle landen - Vlaamse
leeuwen - Kleur en publiciteitsvlakken - Fanions voor sport en
kuituur, per stuk 80 fr.
Herdenkingslintjes voor
leesten - Petjes V.U. - Koorden van
10 mt. met tweekleurige wimpels
joor zalen te versieren. - Kunst/lakken - Bijbehorigheden.

VRAAGT PRIJSLIJST :

Paul SUYS

de Vlamingen in Brussel
en Vlaams Brabant

NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal
onderwijs !
Talen - boekhouding - steno daktylo - sekretariaat - journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins - wegcode
rijlessen (door de Staat erkend)
DIr-gen Dries Bogaert
Tel.
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN
Bondgenotenlaan 121 • 3000 LEUVEN
Tel.
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST
Tel.
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE
Tel.
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT
Tel.
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK
Tel.
Begljnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58

(015)173.68
(016)224.85
(053)284.55
(050)372.75
(011)237.12
(056)159.18
en 45.05.31

WALTER ROLAND

ZIEKENFONDS
BRABANTIA
Voor

Vlamingen,
vraag GRATIS
advlei voor uw
hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
bouwgrondkredteten
aan de

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

FREETIME FLAT
INTERNATIONAL pvba
Rousseaulaan 1 • B 8460 Koksljde
tel. (058)527.77
Leopoldl. 260 - 8430 Middelkerke

ERASMUS

Sleenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.3135 83i

Café - vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Llmburg

Instituut P. VERMEIR
A a l s t , Dirk Martensstr 58, 0 5 3 / 2 0 5 16
Dendermonde, De Bruynlaan 1 - 3
0 5 2 / 2 1 5 14
Kortri)k, Gentsestwg
37
0 5 6 / 1 2 0 61
Roeselare, Consiensestr 42, 0 5 1 / 2 3 7 20
Bestuurssekretorioot
(dog- en
weekeindles) - t o t viertalige s t e n o - d a k t y l o ,
t o t v i e r t o l i g e briefwisseling, konversQtie,
boekhouden
Kinderbijslag - Plaatsing

RICO-KLEDING V E R M E E S C H

ONZE SCHOOL ?

Molenvett 50, Herentalt 2410
T. (014)212.07 - P.R. 10.29.28

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPIN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon (03)36.86.62

ALLE MONTUREN

Groepen en maatschappijen allerhande I I I
Speciaal voor U bedacht

DIRK MARTENS
NINOVE

AALST

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. (053)240.60

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedje* en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamervertieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen • kampingartikelen - turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommeis.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten

INSTITUUT P. VERMEIR
AALST : Dirk Martensstraat 48
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3
ROESELARE : H. Consiencelaan 46

-

tel.
tel.
tel.
tel.

(053)205.16
(056)120.61
(052)215.14
(051)237.20

BESTUURSSEKRETARIAAT
BOEKHOUDEN
INTERNATIONALE
HANDELSBRIEFWISSELINC

GEEN ALGEMENE VAKKEN
GEEN AANVANGSDIPLOMA
•fINDERBIJSLAC
PLAATSINGSDIENST

Middag- en avondmaal In groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn -. Ochsenschwanzsuppe Hongaarse goelasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van
de stad
LEUVEN (Blerkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 .
mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van
Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/751.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde. 2.000 pi. T. 051/728.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30
KESSENICH : Venio Seenweg - Tel. 011/619.71
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51

OOSTENDE : Oude luchthayon M.!dc!s!!csrl(S " T?!. 059/320.86

Wi|' .zoeken dringend
als medewerkers . Ernstige families
waarvan' de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en 'nwoon gratis - In regel met de sociale wet LietsT mènser; yen 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : TIensestvvg 128, Korbeek-Lo

_
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WAAR EN HOE KARRIERE MAKEN?
De droom van elke afgestudeerde von vandoag
Jongeren studeren af en staan hoopvol
vóór de toekomst. De door hen gekozen
studierichting is meestal bepalend voor
het arbeidsveld waarin zij gedurende vele
jaren zullen werken.
De karrièrekeuze is in feite dus reeds
gedeeltelijk gemaakt bij de aanvang van
hun studies. Het grote probleem is dan
echter wel, eens afgestudeerd, deze karrièrekeuze te realiseren. Het relatief grote aantal werkloze akademici, 2.919 op 1
maart 1974, bewijst dat niet elke afgestudeerde universiteitsstudent onmiddellijk zijn diploma kan valoriseren. Een aantal, waarvan de omvang moeilijk vast te
stellen noch te schatten is, komt anderzijds in een werkkring terecht, waarin hij
zijn kennis onvolledig kan benutten. In
dat geval spreekt men van « underemployment ».

aanvangt. De voortdurende vorming is
voor iedereen een noodzaak geworden.
Daarenboven moeten leidinggevende akademici voldoende noties hebben van nevendiciplines, zowel in de exacte als in
de menswetenschappen, opdat men van
een echt leiderschap zou kunnen spreken.
« Vakidioten » zijn daarom niet lang bruikbaar.
Een intellektueel moet zich tijdens de
duur van zijn loopbaan daarom steeds bijwerken om de slijtage van zijn kennis te
ondervangen. Permanente vorming, regelmatige recyclage, « refresher courses »
georganiseerd door de universiteiten of

gespecialiseerde instituten worden daarom onmisbaar. Ook op dit punt geeft het
boek « Jobs 1974 » een aantal interessante
gegevens inzake post-universitaire vorming.
Ondanks bepaalde weinig geruststellende feiten inzake intellektuele werkloosheid, onderwaardering van het diploma,
tewerkstellingen die duidelijk beneden de
sociale aspiraties liggen, het aanvaarden
van funkties die weinig persoonlijke voldoening verschaffen, is het ook een feit
dat de toenemende komplexiteit en vertechnisering van ons maatschappelijk en
ekonomisch bestel een steeds grotere

vraag doen rijzen naar universitair en hoger niet-universitair gevormden. Dat er
dus nog een markt aanwezig is en steeds
zal groeien voor akademici lijkt voldoende
uit de evolutie duidelijk te zijn. De oriëntering naar die markt is echter een
ander probleem, waarvoor het moeilijk is
wellicht de grootste verdienste van het
juiste normen te vinden. Het is daarom
boek dat hierin een poging gedaan wordt
om een aantal oriënteringen voor de nabije toekomst vast te leggen.
« Intermediair Jaarboek — Jobs 1974 »,
199 bIz. Uitg. Intermediair, Parochianenstraat 11, 1000 Brussel.

Het is ook reeds jaren een feit dat jongeren een studierichting kiezen, die een
verzadingspunt bereikt heeft. Dit is niet
zozeer het geval voor studierichtingen
die voorbereiden op een zelfstandige aktlviteit, maar vooral een meer direkte
voorbereiding zijn op een arbeid In dienstverband. De behoeften in het bedrijfsleven naar beroepen en specialisaties zijn
dikwijls kleiner dan het aanbod van arbeidskrachten, die jaarlijks in die beroepen of specialisaties afstuderen. Lofwaardige initiatieven werden reeds genomen
om deze distortie zoveel mogelijk op te
vangen, zonder dat men daarin ooit volledig zal kunnen slagen.
Jeugdwerkloosheid, Intellektuele werkloosheid, vrouwenwerkloosheid, zijn bekommernissen waaraan de Nationale Tewerkstellingskonferentie een bijzondere aandacht besteed heeft.

Jobs 1974
Zopas maakten wij kennis met een privéinitiatief, dat interesante kansen biedt
aan hogere gediplomeerden die hun studies beëindigden in 1974 en een inzicht
willen verwerven over de arbeidsmogelijkheden die het bedrijfsleven van vandaag te bieden heeft.
Het intermediair Jaarboek « Jobs 1974 »
stelt een aantal ondernemingen in de gelegenheid zichzelf voor te stellen met informatie over de omvang van het bedrijf,
de lokalisatie, de aktiviteiten en produkten en eventueel de karrièremogelijkheden Alhoewel het geen verzamelwerk is
van personeelsaanbiedingen nodigen vele
erin vermelde ondernemingen de jongeren
uit bij hen te solliciteren
Wie dit lijvig boek van omtrent 200 biz
doorgenomen heeft, zal vaststellen dat er
nog heel wat kansen open staan voor
jonge akademici die karrière in het bedrijfsleven wensen te maken. Over dit
tema wordt trouwens in een inleidend artikel gehandeld.

r"

DE ARBEIDERSRECHTBANKEN

o

Faktoren die een karrière bepalen
Geluk en relaties kunnen misschien wel
belangrijk schijnen. Maar blijkbaar leggen
deze faktoren gevi/oonlijk in de loop der
tijden weinig gewicht in de schaal, vooral
omdat voor iedereen geluk en ongeluk
elkaar afwisselen.
Veel belangrijker zijn een aantal persoonlijke eigenschappen. Uit een Nederlands
onderzoek is gebleken dat vitaliteit en
realiteitszin, kwaliteiten zijn waarover
men moet beschikken voor een suksesvolle loopbaan. Men kan deze eigenschappen als volwassene niet meer aanleren.
Men heeft deze faktoren dus niet in zijn
macht, en daarom wordt dit wel eens met
geluk verward
De persoonlijke ontplooiing heeft een grote invloed op de karrière. Hiertoe kan
men zelf veel bijdragen. Het eigen denken, het eigen gedrag en de eigen kennis
kan men aktief beïnvloeden. Een mentale
training wordt meer dan ooit noodzakelijk
geacht voor leidinggevende funkties. Open
staan voor nieuwe ideeën, breeddenkendheid, geschiktheid voor funktiewisseling
vormen meer dan voorheen onmisbare
kwaliteiten.
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Sinds 1 november 1970 zijn de bepalingen van het
nieuw Gerechtelijk Wetboek betreffende de Arbeidsrechtbanken in voege. Zij vervangen de voordien bestaande werkrechtersraden en administratieve rechtskolleges.
Onder de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbanken
vallen alle geschillen betreffende de eigenlijke takken van de sociale zekerheid, alsmede deze betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, mindervalieden, gewaarborgd inkomen, enz., en dit zowel
voor werknemers als voor zelfstandigen.

IX/01

1

Beroep
De Arbeidshoven nemen kennis in hoger beroep
van de beslissingen in eerste aanleg door de Arbeidsrechtbanken gewezen.
Het Hof van Kassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof werden
gebracht wegens overtreding van de wet of wegens
schending van substantiële of op straf van nietigheid voorgeschreven vormen

Kosten
In sociale zaken zijn de kosten ten laste van de
overheid of van de instelling belast met de toepassing van de reglementering die door de sociale
verzekerde werd ingeroepen. De kosten worden
dus niet ten laste gelegd van de in het ongelijk
gestelde partij.

Rechtspleging

o

De akademikus van morgen
Morgen zal één op vijf jonge volwassenen
houder zijn van een diploma van hoger
onderwijs. Door de snelle evolutie van de
maatschappij zal de akademikus met zijn
diploma hoe langer hoe minder uitgerust
zijn voor een hele loopbaan. Het beroepsleven is thans zo gespecialiseerd dat werkelijke vakopleiding pas na de universiteit

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

r-

oó

o
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De rechtspleging begint in beginsel met een verzoekschrift, bij aangetekende brief neergelegd of
geadresseerd aan de griffie van de Arbeidersrechtbank.
Na de neerlegging van het verzoekschrift worden
de partijen door de griffier opgeroepen om te verschijnen op de zitting vastgesteld door de rechter.
De oproep vermeld het voorwerp van het verzoek.
De partijen moeten in persoon of bij advokaat verschijnen. In sociale zaken mogen zij ook vertegenwoordigd zijn door hun echtgenoot, een bloed- of
aanverwant (mits schriftelijke volmacht en speciaal
door de rechter toegelaten], een afgevaardigde van
een zgn. representatieve organisatie van werknemers of zelfstandigen.

Organisatie
De bevoegde rechtbank is in beginsel deze van de
woonplaats van de verzekeringsplichtige, van de
verzekerde of van de rechthebbende. Voor arbeidsongevallen en beroepsziekten is het de rechtbank
van de woonplaats van de rechthebbende op vergoeding.
Er IS een Arbeidsrechtbank per gerechtelijk arrondissement. Er bestaan drie Arbeidshoven : Brussel
(voor Antwerpen, Brabant en Henegouwen), Gent
(West- en Oost-Vlaanderen) en Luik (Limburg, Luik,
Luxemburg en Namen). Het Hof van Kassatie zetelt
te Brussel.
Cw
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MAANDAG
VEELBELOVEND
Het is natuurlijk ons domein niet,
maar naar wij vernemen gaan de
Verenigde Staten van Amerika
andermaal een gouden tijd tegemoet. Nixon, In wie men sedert
zijn aftreden beleefdheldshalve
toch een paar kwaliteiten heeft
ontdekt, wordt opgevolgd door
Ford, een man die zo kon zijn
weggelopen uit een feuilleton als
Vader weet het best. En sportman bovendien. De vraag die wij
ons stellen : gaan die sportverdiensten enig gewicht in de
weegschaal werpen, of had de
tegenstander van Ford gelijk toen
die zei dat Ford beter zijn helm
had opgehouden bij het voetballen ?
STAYERS 1
Zowat een jaar geleden zijn de
mannen van de internationale
wielerunie bevallen van een stuk
reglement dat zegt dat bij de wereldkampioenschappen halve-fond
(stayers) gangmaker en renner
van dezelfde nationaliteit moeten
zijn Wat volgens sommigen in
strijd is met de vrije arbeidsmarkt in de EEG. Zo komt het dat
het Europees gerechtshof te Luxemburg zich zal moeten bulgen
over de ernstige kwestie of een
Belgische renner mag gegangmaakt worden door een Hollander. Zal de heren toch wel wat
kopbrekens kosten.

NA TE VOLGEN
Om het te zeggen gelijk het is :
wi) houden niet erg veel van motorcross. Een van de oorzaken
daarvan, maar een bijkomende, is
de kultus van het lawaai die rond
de omlopen beoefend wordt Wij
horen nu dat op de Keiheuvel te
Balen een motorcross zonder lawaai zal opgevoerd worden, dit
overeenkomstig het onlangs verschenen koninklijk besluit A propos, hoe zit dat elders met de
naleving van dat K B . ? En verdient het voorbeeld van Balen
geen navolging ''

IMMER VOORUIT
De Belgische
zwemkampioenschappen te Molenbeek hebben
nog maar eens aangetoond dat
wij in zake zwemrekords nog niet
ver staan, maar dat wij anderzijds
immer vooruit gaan. Er werden
niet minder dan twaalf nieuwe
rekords gevestigd. Wat wij per-

soonlijk nog een beetje spijtig
vinden, al zal daarin in de toekomst wellicht ook verandering
komen, is dat het aantal mensen dat naar de top oprukt, voorlopig nog zo klein blijft. Dit is
trouwens een beetje eigen aan de
moderne sportopvatting, overal
ter wereld en In alle sporttakken.

Als ge zo de kranten leest, dan
krjgt ge de indruk dat het in Italië zo een beetje armoe troef begint te worden. Maar anderzijds
leest ge dan dat de grote basketbalkiubs niet minder dan 180 miljoen frank besteedden om basketter op (grote) voet te kopen. Hier
schijnt toch iets niet te kloppen.

OVERBODIG ?

DINSDAG

Is het kwaad vertellen als zijn
mening te verkondigen dat de geleerde tiepen die de BeIze wielerbond besturen de hele wielrennerij al lang verkocht hebben aan
de kommerce, met alle gevolgen
vandien voor wat de wielrennerij
als sport betreft ? En dat dezelfde tiepen in feite naar de pijpen
dansen van de extra-sportieve bazen ? Wij zien dan ook niet goed
het nut in van een nieuw komitee
dat men in de wielerbond wil
oprichten, en dat alle professionele groeperingen (die van renners, extra-sportleven, inrichters,
baanbestuurders, enz.) zou moeten overkoepelen. Maar wij voegen er dadelijk aan toe dat wij de
doelstellingen nog niet kennen.
Evenmin als de reden waarom
Fred de Bruyne één van de kopstukken zou worden.
STAYERS 2
De kans was groot dat de proef
achter zware motoren afgevoerd
zou worden van het programma
der wereldkampioenschappen velorijden. Een van de redenen was
dat er hoogstens een tiental koereurs (nou ja ..) beield worden
gevonden om voor de titel te
« kampen ». Een andere en belangrijker reden wellicht is dat
de gapers het ook laten afweten.
Maar a propos, waarom de
stayers alleen in hun broodwinning bedreigen ? Is het met de
andere nummers op de piste beter gesteld ?
GROOT EXPLOOT
Het stond maar in kleine letterkens in de gazet, maar hopelijk
hebt u het toch gevonden : Remi
Arnod is erin geslaagd de top
van de Mont Blanc te bereiken.
Het ongewone aan deze prestatie
IS dat de man zwaar gehandicapt
IS, want hij heeft maar één been.
Hijzelf spreekt zeer terecht niet
over een sportprestatie, maar
over een overwinning op zichzelf.
Is dat niet de hoogste vorm van
sport ?

in de Franse voetbalkompetitie —
hoogste afdeling — is één speler
op vijf een buitenlander. Het
spreekt vanzelf dat hierdoor het
peil van het Franse voetbal als
een pijl de hoogte zal ingaan, net
als de « poef » van de klubs.
Merkwaardig : onder al die buitenlandse vedetten is er niet één
Belg, nochtans de beste sjotters
ter wereld...

WOENSDAG

Casteleyn en Wallez heten deze dames, ze zijn kampioenen ••• uc 1500
en 200 m-proef Tijdens de voorbije Interland België-Frankrijk liepen ze
zich in de krant. Graag hun lieftallige beeltenis en kloeke prestaties
t.o.v. het arsenaal velomannen onderaan deze pagina.

SPECIALISATIE
Onlangs, tijdens een wielerwedstrijd, aanschouwden de gelukkige aanwezigen het verrukkelijke schouwspel van twee « sport «bestuurders
die elkaar wat probeerden te pesten, door mekaars wagen in « früt »
te rijden. Dat mislukte gedeeltelijk, en toen ging de ene maar de renners van de andere van de weg afdrummen met zijn wagen.
Verleden week hing een groep Engelse voetbalsupporters eerst zodanig
« de beest » uit op de boot dat de kapitein aanvankelijk weigerde hen
van boord te laten gaan, en nadien maakten ze het in Oostende zodanig
bont dat er verschillende gekwetsten waren, dat er voor tienduizenden
franken vernield werd, en dat de politie er een aantal in de doos moest
stoppen.
Nu moest ge als brave burger eens proberen vrijwillig mensen de
gracht in te rijden met uw auto, of een en ander klein te slaan, of
politieagenten de kliniek inmeppen. Ze zouden u nogal weten wonen,
en maar heel terecht.
Maar in en rond het sportmilieuke mag dat blijkbaar allemaal. Dat
begint meer en meer deel uit te maken van het spektakel.
De sportgazetten die het met hun dwaze mentaliteit in feite hebben
helpen fokken, mogen nu nog afstand nemen van dergelijke praktijken,
alles wijst erop dat het van kwaad naar erger gaat.
Ons inziens heeft het te maken met het feit dat participerend supporterschap — het gaat dus zeker niet om de vele mensen die bij wijze
van ontspanning al eens naar een voetbalmatch gaan — het domein
wordt van de « minus habens », de enige immers die men zover kan
krijgen.
Een prettige vaststelling Is het niet.

Naar het schijnt zou het in de
bedoeling liggen van sommige
Britse voetbalklubs om « knokploegen » op te richten. Hun taak
zou het zijn lastposten van supporters met — zachte — dwang
van het veld te verwijderen. Voor
ons niet gelaten, maar wij vinden
dat het ver gekomen is met de
supporterij.

DONDERDAG
De vraag is of Vancouver nu ja
dan neen kanddaat is voor het inrichten van de olimpische winterspelen in 1980. De stad zegt ja,
de provincie (Brits Colombië)
zegt neen, omdat de lasten van
jan en alleman, en de schade aan
het milieu veel te groot zouden
zijn in verhouding met de profijten die enkele privé-ondernemingen zouden meepikken. Ons laat
het koud, maar wij vinden het
scherp gezien vanwege het provinciaal bestuur.

VRIJDAG
Misschien hebt u er niets van gemerkt, maar wij Belgen, zitten er
zo maar 'n beetje verweesd bij.
De kreem van onze natie, de mannen die het klaar hebben gespeeld dat dit velo-land bij uitstek tot in de verste hoeken van
de wereld gekend is als een
slechte cent, de genieën, zij hebben ons verlaten. Zij zijn er mee
weg. Zij zijn in dichte drommen
naar Kanada getrokken, waar binnenkort de wereldkampioenschappen velorijden beginnen en waar
vooral zij niet kunnen gemist worden.

ZATERDAG
Wij maakten een heerlijke wandeling doorheen de Hoge Venen.
Wat een prachtig stuk natuurschoon nog. Men moest er toch
maar voor zorgen dat de brokken
natuurschoon die ons land nog
overblijven, bewaard blijven. Wij
en onze kinderen, en kleinkinderen, wij gaan ze hard nodig hebben. En dan nog iets : kan er nu
heus niets bedacht worden om
de mensen wat meer te laten genieten van het moois dat wij nog
bezitten ? Wij hebben op onze
tocht welgeteld vier mensen ontmoet.

ZONDAG

ONZE
MANNEN
VOOR
MONTREAL
Foto (van links naar rechts en van boven
naar onder) : Merckx, Verbeeck, De Vlaminck,
Sercu, Maertens, Van Springel, Swerts, De
Witte, Bruyère (Ludo Delcroix staat niet op
de foto).

wu a

Wij zijn weer zover. Er is weer
voetbal te « genieten » in alle
hoeken van het land. Va en de
oudere kinderen kunnen weer
naar de match, en moe heeft
weer een rustige zondagnamiddag voor de boeg. Tot een uur
of zes. Want dan beginnen de
mannen van de TV petrol te geven
tot een stuk in de nacht. Vierendertig keer dezelfde goal. Het leven is geen lach.

TOT DAC...
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ESSEN: EEN OASE...
Wie de naam Essen hoort knoopt
daar direkt twee andere woorden
aan vast : Ruhr en Krupp. Hij ziet
staalfabrieken opdoemen, herinnert zich het Krupp-imperium
waarvan de hoofdstad Essen eens
het «ijzeren hart» van Duitsland
werd genoemd. Hij snuift kolengeur, ziet roet op muren en daken, kortom Essen is in zijn verbeelding een zwartgerookte industriestad, waar het lastig te leven
is en die men zo vlug mogelijk
weer ontvlucht.
De werkelijkheid is een buitengewoon aangename verrassing :
het Essen van vandaag is een
groene stad, omringd door beboste heuvels, heerlijk koele meren,
rustige ruimten, een wereldberoemd park en plantentuin, rekreatiemogelijkheden
allerhande,
kortom uitgerust met een toeristische infrastruktuur die befaamde toeristische centra Essen mogen benijden.

Op kultureel vlak heeft Essen
eveneens enkele merkwaardige
verwezenlijkingen te bieden zoals
bvb het Folkwangmuseum, een
private stichting. Het zal vele liefhebbers van de beeldende kunsten verrassen, dat precies in dit
— modern gebouwd en opgevat
— museum zich een prachtige
kollektie van Franse impressionisten, luministen en expressionisten bevindt I Men zou die inderdaad niet in Essen gaan zoeken
en toch hangen ze er, in al hun
kleurenpracht, naast de vele aanwinsten uit nog recenter stromingen.
Het Folkwangmuseum is

MIEL COOLS :
TERUG VAN WEGGEWEEST
Miei Cools startte drie jaar geleden, na bijna 15 jaar avond aan
avond in Vlaanderen te zijn opgetreden, met een tournee langs de
Nederlandse schouwburgen.
In het seizoen 1973-1974 gaf hij
In de periode van 1 september —
1 mei in Nederland 156 voorstel-
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Flaneren in verkeersvrije straten : een droom die
heid werd.

lingen in schouwburgen (samen
met het trio Louis van Dijk), in
kleine zalen, in jeugdsociëteiten
en in scholen.
In september 1974 wordt een tournee langs de Vlaamse schouwburgen en kulturele centra gehouden, eveneens samen met het
trio Louis van Dijk, waarna Miei
Cools eind oktober weer naar
Nederland teruggaat.
De belangrijkste tekstschrijvers
zijn momenteel Ed Leeflang en
Ernst van Altena ; de muziek
wordt steeds door Miei Cools,
zelf gekomponeerd.
In januari 1974 verscheen Miei
Cools' vierde l.p., getiteld « Nachten dat de spin niet spint », die
wij
hier
bespraken. Daarvóór
verschenen de l.p.'s «Miei Cools».
« Miei Cools zingt Ernst van
Altena » en « Liedjes voor twintig eeuwen ».
Het gekende Trio Louis van Dijk,
bestaande uit Louis van Dijk
(piano), Jacques Schols (bas) en
John Engels (drums) bestaat dit
seizoen 10 jaar in dezelfde samenstelling.
Het trio geniet terecht in en buiten Nederland een grote bekendheid. B e h a l v e
zaalkoncerten,
wordt er veel gewerkt voor radio
en TV. Bekendheden als Coretta
King, Salena Jones, Ann Burton,
Liesbeth List en Herman van
Veen werden door hen begeleid.
L.p.'s zijn o.a. « Mariposa », « Pavane », « Louis van Dyke plays
Lennon-McCarty », « Bluesette »,
« Metamorphose », « Telepathy ».
Tot daar een korte situering van
de Noord-Zuid Nederlandse for-

hier

werkelijk-

trouwens een aktief museum waar
extra-tentoonstellingen worden ingericht, koncerten worden gegeven en waar ook de kreativiteit
van de jeugd aan bod komt.
Een tweede bijzonder merkwaardig centrum te Essen is het huidig kultureel centrum van de stad
Essen, de Villa Hügel, waar elk
jaar een grote tentoonstelling
wordt georganiseerd, dit jaar
« Kunst uit Mexiko » van de
Mayas tot op heden, een zeer
overzichtelijke
tentoonstelling
met Duitse « gründichkeit » uitgewerkt en zeer druk bezocht,
ook tijdens de weekdagen.
Deze villa Hügel is echter nog om
iets anders interessant : ze is nl.
de woonplaats geweest van de
Krupp-dinastie en draagt dan ook
de stempel van deze staalkeizers:
\/an buiten uit lijkt de « villa »
wel op een fort, van binnen is
alles even groot en indrukwekkend, oerdegelijk en soiled, een
getuigenis van de werkelijke
macht van het grootkapitaal, vooral dan ten tijde van de industriële revolutie in de vorige eeuw.
Overal in de vele kamers en zalen kijken de Krupps u aan vanuit de familieportretten, plechtig,
streng en ietwat beangstigend ;
stellig stak in deze industrie-dinastie iets van de Amerikaanse
aanpak op zakelijk vlak, doch de
hoofdindruk
blijft
verstlkkendpruisisch, gans in tegenstelling
met de prachtige omgeving, beplant met allerlei bomen, die Friedrich Krupp destijds in volle wasdom rond zijn « villa » liet inplanten. Wie meer wil weten over deze intrigerende familie kan terecht in een kleiner gebouw, op
enkele stappen van de « villa »,
ingericht als Krupp-museum. Een
belevenis op zich zelf.
Een derde kultuurhistorische trekpleister in Essen, tevens zetel
van een bisdom, is de zogenaamde Domschatz, een verzameling
edelsmeedwerk en kerkelijke gewaden, waarvan de oudste sieraden dateren uit de tiende eeuw
(Essen is een zeer oude stad, die
na de tweede wereldoorlog echter grotendeels moest herbouwd
worden).

Dan zijn er de verkeersvrije winkelstraten, de gezellige bierkneipen, de vele Duitse en vreemde
restaurants (Essen telt een aanzienlijk aantal gastarbeiders, met
wie men blijkbaar niet de minste
last heeft en waarvan de eerstgekomenen al helemaal in de otochtone bevolking ingeburgerd zijn),
gastronomisch op peil, en het
grote stedelijk park, met prachtige bloemenperken,. wandelpaden
en het treintje dat groot en klein
rondtoert over deze heerlijke uitgestrektheid.
Het nachtleven te Essen biedt het
klassieke ontspanningsbeeld van
alle grote steden in West-Duitsland. De Stahlstrasse maakt daarop wel een uitzondering. Het is
een aan weerszijden afgesloten
straat waar de prostitutie officieel getolereerd en gekontroleerd
wordt. Vooral de avond van de
betaaldag van de gastarbeiders
(zonder gezin) is het er druk.

Essen ligt nauwelijks een uurtje
sporen van Keulen en vormt met
deze Rijnstad en Dulsburg een
trits van steden, die werkelijk het
bezoeken waard zijn. Dat Essen
uit dit trio als de meest groene,
de meest frisse stad naar voor
treedt is wel een onverwacht aspekt van een stad, waarvan de
naam eens een sinistere bijklank
had, een klank die nu (gelukkig
maar) helemaal is uitgestorven.
(r.c.)

matie die het suksesrijk doet op
de kleinkunstplanken.
Voor heel wat liefhebbers die
Miei Cools na lange tijd, ietwat
veranderd,
willen
meemaken,
volgt de definitieve lijst van optreden hier te lande.

September
13 : Hasselt - Kultureel Centrum.
14 : Waregem - Kultureel Centrum.
17 : Mechelen - Volksbelang.
20 : Dilbeek - Kultureel Centrum.
25 : Strombeek-Bever - Kultureel
Centrum.
27 : Oostende - Kursaal.

Oktober
1 : Brussel - KVS.
2 : Brussel - KVS.
4 : Knokke-Heist - Kasino.
5 : Neerpelt - Kultureel Centrum.
9 : Brussel - Paleis voor Schone
Kunsten.
9 : Leuven - Stadsschouwburg.
10 : Zepperen - Kultureel Centrum.
12 : St. Niklaas - Stadsschouwburg.
16 : Gent - Stadsschouwburg.
17 : Antwerpen
Arenbergschouwburg.
18 : Antwerpen
:
Arenbergschouwburg.

Een vakantiekiekie uit Brussel ? Het ooievaarstraatje,
een
achtig hoekje uit de stad die stilaan beton en glas wordt...

schilder'
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18 30
18 35
19 00
19 45
20 15
20 40
21 20
22 30

Fabeltjeskrant
De vloek van Woestewolf
Slalomshow uit Hulst
Nieuws
De vrolijke dokters op zee
De gouden sirene 1974
Linda Weekendfilm
Nieuws

16 00
16 02
18 15
18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
21 10

Nieuws
1 see ice Film
WK wielrennen
Fabeltjeskrant
Nieuws
Coronation street
Nieuws
Victor Borge m Lonen
Dagboek van een onderwij-

19 45
20 15
20 20
21 50

Tchantches Toneelstuk
Tenuto
Tekenfilmpjes
Ces animaux qu on appelle
des bêtes
Nieuws
Suggestions
Le tram sifflera trois fois
Peretshow

Teleac
Vooraf
Woord voor woord
Fabeltjeskrant
The Partridge family
Studio sport
Nieuws
Een razende stilte
Het surrealisme
Nieuws

13 00
13 05
14 00
15 25
16 30
17 25
18 40
18 45
19 30
19 45
20 20
21 15
22 15
22 45
23 15

Nieuws
Concertissimo
Le fils du Bossu Film
Back of Beyond Dok
EK zwemmen in Wenen
Militaire muziek in Malmedy
Le manege enchante
Sportweekend
Antenne soir
Nieuws
Mauregard
Le secret de Suzanne
EK zwemmen in Wenen
WK wielrennen in Montreal
Nieuws

Teleac
Fabeltjeskrant
Nieuws
Black Beauty
De Beverly Hillbillies
Nieuws
Zo vader zo zoon
Dons Day show
Doe Elliot
Ander nieuws
Nieuws

15 55
18 10
18 30
19 00
19 30
19 45
20 15
22 20
22 50
23 20

EK zwemmen in Wenen
1 2 3
j a i vu
La pince a ligne
Katoliek godsdienstige
uitzending
Lundi sports
Nieuws
Croque monsieur Toneel
EK zwemmen in Wenen
WK wielrennen in Montreal
Nieuws

18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
21 20
22 10
22 15

Fabeltjeskrant
Nieuws
KRO Cineac
Nieuws
De regimentsdochter
Brandpunt
Epiloog
Nieuws

18 35
18 47
18 50
18 55
19 00
19 25
20 40
20 45
22 25
23 20

16 55
18 25
19 00
19 15

zer
22 20 To you in Vondelpark Amsterdam
22 55 Nieuws
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AUGUSTUS

MAANDAG
19

10 30
12 00
15 00
15 30
16 20
17 15
18 20
18 25
19 15
19 45
20 00
20 40

Eucharistieviering
De schepping
Voor boer en turner
Het dorp
EK zwemmen uit Wenen
Produced Hans Van Hemert
Fabeltjeskrant
Dierenapolalyps
Het meisje van de TV
Nieuws
Sportweekend
De neus van Cleopatra Blijspel
22 30 Giacomo Manzu Dok
23 15 Nieuws

20
AUGUSTUS

WOENSDAG
21
AUGUSTUS

DONDERDAG
22
AUGUSTUS

VRIJDAG
23
AUGUSTUS
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18 00
18 55
19 00
19 05
19 40
22 10

Teleac
Nieuws
Tl Ta Tovenaar
EK zwemmen en WK wielrennen
Een bericht van de wilde
ganzen
Fabeltjeskrant
Nieuws
Opera Korat 2
De beste jaren van ons Ie
ven
Nieuws

18 55
19 00
19 05
19 45
20 15
22 10
22 45

Fabeltjeskrant
Veilig verkeer
Sporttribune
Nieuws
De saboteur Oorlogsfilm
Vergeet met te lezen
Nieuws

17 45 EK zwemmen en WK-wielrennen
18 45 Fabeltjeskrant
18 55 Nieuws
19 05 Super king size toppop
20 00 Nieuws
20 20 Jane Eyre
21 15 Televizier magazine
22 05 Alle hens
22 50 Staatsloterij
22 55 Nieuws

18 15
18 45
18 55
19 05
19 30
20 00
20 20
20 45
21 10
22 00
22 40

18 25
18 55
19 00
19 25
19 45
20 15
21 25
22 15
22 45

EK zwemmen in Wenen
Fabeltjeskrant
Tienerklanken
La belle Euror
Nieuws
De hertogin van Avila
De mens in wording
Het vrije woord
Nieuws

17 45
18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
21 25
22 15
22 45

EK-zwemmen en WK-wielr
Fabeltjeskrant
Nieuws
Waar de tijd heeft stilgegestaan
Nieuws
Zomaar een zomeravond
Colditz
Achter het nieuws
Nieuws

18 45 Fabeltjeskrant
18 55 Nieuws
19 05 Peppi en Kokki
19 30 De Melchiors
20 00 Nieuws
20 20 Viva Zapata Film
22 15 Je moet er met aan denken
23 00 Nieuws

1810
15 55
18 30
19 00
19 30
19 45
20 15
21 05
23 15
23 45

1, 2, 3
j'ai vu
EK zwemmen in Wenen
Itinetaires artistiques
Les saintes cheries
Antenne soir
Nieuws
Geheimen onder zee
Le general Delia Povere
EK zwemmen in Wenen
Nieuws

17 55
18 55
19 00
19 25
19 45
20 15
20 25
20 50
21 05
22 25
23 00

Jevanjong
Fabeltjeskrant
De familie Partridge
Yoga
Nieuws
Nationale loterij
Hier is Lucy
Nichts compris Film
Spel zonder grenzen
EK zwemmen in Wenen
Nieuws

17 00
17 20
17 45
18 45
18 55
19 05
19 50
20 00
20 25
22 05
22 30

Vakantiesprookjesboek
Poppenkast
EK zwemmen en WK-wielFabeltjeskrant
Nieuws
Van gewest tot gewest
Socutera
Nieuws
Een razende stilte
Panoramiek
Nieuws

18 45
18 55
19 05
19 30
20 00
20 20
21 05
22 20

15 55
16 45
18 25
18 55
19 00
19 30
19 45
20 15
21 05
22 20

EK zwemmen in Wenen
Feu vert
Les volants
Les Wombles
Les saintes cheries
Antenne soir
Nieuws
Jason King
Spel zonder grenzen
Sportreportages
Nieuws

18 25
18 55
19 00
19 25
19 45
20 15
22 00
22 15
22 55
23 05

EK zwemmen m Wenen
Fabeltjeskrant
Black Beauty
De Nijl stroom der Fellah
Nieuws
Het paradijs op de andere
oever TV film
Kortweg
Premiere
Nieuws
Yoga

18 55
19 20
19 45
20 00
20 20
20 45
21 30
22 00
2215
22 45
23 15

Nieuws
Van Oekels diskohoek
Popeye
Nieuws
All in the family
George Plimpton in het Wil
West
Explo 74 verwachting 74
Anybody
Ars musica
Nieuws

18 45
18 55
19 05
19 30
20 00
20 20
20 55
21 45
22 35

Fabeltjeskrant
Nieuws
KROs wereldcirkus
De Melchiors
Nieuws
Sergio Mendes en Brasil 77
Het einde der tijden is nabij
De wrekers
Nieuws

15 55
18 10
18 30
19 00
19 30
19 45
20 15
20 20
22 00
22 40
23 10

EK zwemmen uit Wenen
1 2 3
j a i vu
Lequel des trois '
Les saintes chenes
Spectacles-festivals
Nieuws
Contacts
La decade prodigieuse
De filmmolen
EK zwemmen m Wemen
Nieuws

18 25
18 55
19 00
19 23
19 45
20 15
21 05
21 40
22 10
23 00

EK zwemmen uit Wenen
Fabeltjeskrant
Uit de dierenwereld
Ziet u er wat '
Nieuws
De familie Ashton
Jho Archer-show
KTRC Kruispunt
Ten huize van
Nieuws

18 45
18 55
19 05
19 25
20 00
20 20

Teleac
Fabeltjeskrant
Nieuws
Met de muziek mee
Nieuws
Dagboek van een onderwijzer
21 25 Happy weekend
22 35 Nieuws

15 55
18 10
18 30
19 00
19 30
19 45
20 15
21 15
22 30
23 00

EK zwemmen m Wenen
1 2 3
j'ai vu
Sept sur sept
Les saintes chenes
Antenne soir
Nieuws
Faits divers
Angoisses
EK zwemmen in Wenen
Nieuws
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14 30
15 30
15 32
15 57

Fabeltjeskrant
Nieuws
Levende wildernis
Boter kaas en eieren
Nieuws
Een reis naar het hart van
de aarde Naar Jules Verne
22 25 Tros sport
22 55 Op zoek naar de echte Che
Nieuws

Fabeltjeskrant
Nieuws
Black Beauty
Beverly Hillbillies
Nieuws
Nederland en het water
Spel zonder grenzen
Kenmerk
•^

18 35
18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
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UW WONING

GROEIT ELKE DAG
onze klanten van 20 jaar geleden zijn nu het levende bewijs dat
een belegging i n ONROERENDE K W A L I T E I T beter rendeert I

RAAPPLEEG 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 w i j een GRATIS VOORSTUDIE VOOR
DE KLANT.
Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting.
U kan ook onze realisaties komen bekijken ter plaatse, of op plaatjes ! Het kan allebei.
Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt U ongeveer alles
wat U zien en horen w i l . De veilige weg naar wat U zou moeten
weten.

KUNNEN
- '

•-

'

GRONDEN
NIEUWBOUW
Bestaattde
woniNgeti

:';!»!.. 'tl...i.»[|«'&!CMlMll»iUi»J.u.ii

IN1 ORMATIECENTR A
-U
^^v

n
Tl

\

ANTWERPEN
031/31.78.20

GENK
011/35.44.42

CENT
091/25.19.23

LEUVEN
016/23.37.35
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600

ARBEIDERS

1001

MOGEUJKHEDEN

KOMM€nT/WR

AKTIVITEITEN
VAN HET
DOSFELINSTITUUT
f>

KENNISMAKING MET

DUITSTALIG BELGIË

99

Na onze gelukte studie- en vriendschapsreis naar FransVlaanderen in 1973, organiseert het Dosfelinstituut opnieuw
een uniek kennismakingsweekend naar Duitstalig België, de
zgn. Oost-Kantons, na 1918 bij België aangehecht.
PROGRAMMA
Vrijdag 30 augustus

Namiddag :
— Tot 18 u. 30 (avondeten) kennismaking met dorp en natuurkader.
— Na het avondmaal inleidende voordracht « Bewogen geschiedenis van het grensgebied » (Hubert Jenniges).
Diskussies en vragen.
Zaterdag 31 augustus
Voormiddag :
— 8 u. 30 ; ontbijt.
— 9 u. 15 linleidingen : - Taalkundige en kulturele situatie
(dr. Kohnemann] ; « Ekonomische
in het Duitstalig gebied
situatie en problemen van het Duitstalig gebied (ir. Pickers).
Vragen en diskussie.
— 12 u. 15 : middagmaal.
Namiddag :
— 13 u. : uitstap met autobus naar het Ourtal en het Eiffelgebied.
— 18 u. 30 : avondeten.
— 20 u. : film en dia's : « De Hoge Venen en het Eiffelgebied » : •• verwant en toch verschillend », Duitse en Vlaamse
volksmuziek (W. Luyten) ; gezellig samenzijn met Duitstaligen.
Zondag 1 september
Voormiddag :
— Gelegenheid tot mishoren.
— 8 u. 15 Ontbijt.
— 9 u. 30 : Politiek paneel met medewerkers van de verschillende politieke partijen uit Duitstalig België rond 't tema
<. Op het uur van de regionalisering — Welke specifieke problemen en mogelijkheden om ze op te lossen voor ons Duitstalig gebied ? ».
— 1? u. 15 : Middagmaal.
Namiddag :
— 13 u. Toeristische verkenning in het Noordelijk gedeelte
van de Oost-Kantons.
— 18 u. : Vertrek naar Vlaanderen.
Slechts 45 deelnemers kunnen toegelaten worden. De volgorde van inschrijven bepaalt de voorrang. Schrijf dus vlug in.
PRACTICA
Data :
Vrijdagnamiddag 30 augustus tot zondagavond 1 september.
Verblijfplaats :
Missionshaus, Montenau 21 — Gemeente Amel.
Begeleiding :
— Walter Luyten, stafmedewerker Dosfelinstituut (Berlaar).
— Leraars uit de streek.
Bijdrage :
700 fr Hierin zijn begrepen : volledig verblijf en maaltijden ;
autobusreizen : dokumentatiedossier.
inschrijvingen :
Kunnen gebeuren door storting van een voorschot van 300 fr.
op rekening nr 430-0835551-81 (Kredietbank Brussel) van het
Dosfelinstituut te 1000 Brussel met vermelding « reis Duitstalig België-Montenau ». De rest van de bijdrage gelieve u
dan een paar dagen vooraf te storten.
Te bereiken :
Voor wie niet per wagen komt is er een treinverbinding tot
Verviers. Dan per autobus naar Lignenville (6 km van Montenau). Daar zal gezorgd worden voor ophaaldienst per auto.

NATIONALISME
ONYERZWAKT
De Raad voor Kulturele Samenwerking van de Raad van Europa
is in het raam van zijn bestudering der Europese schoolprogramma's van een negende studie bevallen : de sociale en staatsburgerlijke opvoeding. Er is heel wat
over te zeggen ; onder meer met
betrekking tot het
nationalisme.
De Raad beschouwt het nationalisme als een onheil en prijst dan
ook het schoolprogramma van de
Bondsrepubliek
waar, van alle
Europese landen, de minste aandacht naar enige vorm van vaderlandsliefde gaat. De Raad (of zijn
woordvoerders, of de enkele onderzoekers die hij aan het woord
laat) schijnt alleen het staatsnationalisme te kennen, duwt evenwel onder dit begrip ook een aantal kenmerken van het volksnationalisme die met het staatsnationalisme strijdig zijn en veroordeelt dan het geheel als een
vorm van engheid die tot achterstand moet voeren omdat de nationale staat niet meer bij machte
is, de ekonomische en technologische ontwikkeling van de mensheid bij te houden.
Hoezeer deze <• Europeanen »
het bestaan van het nationalisme
(dat ze niet goed .kennen of willen kennen) ook betreuren, zij
nemen hun wensen niet voor
werkelijkheid. Een opstel met als
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Zij zijn dus trouw en solidair op
zes verschillende vlakken. Welnu,
het is verkieslijk, er een zevende,
internationaal
(eerst
Europees,
daarna wereldomvattend) vlak aan
toe te voegen, eerder dan het in
de plaats te willen stellen van
het zesde.
Het is handig bekeken, en niet
helemaal onjuist ; ook al bestaat
er een zeer grote
ongelijkheid
tussen de waarde van die verschillende vlakken. En al geven
zij hun bedoeling te kennen, uiteindelijk het nationale door het
internationale
te verdringen.
Hoe omzwachteld dit besluit ook
geformuleerd is, de strekking van
de Raad van Europa gaat in tegen
veel van wat behoort tot het gedachtengoed van de Vlaamse beweging en zeker van het Vlaamse
nationalisme.
Was
Vlaanderen's
stem binnen de Belgische afvaardiging te Straatsburg
Vlaamser,
dan zou de Raad van Europa tot
een andere houding kunnen aangemaand worden. Misschien zou
tevens steun gevonden
kunnen
worden bij nationalisten
uit andere Europese landen.
Inmiddels is het troostvol, te vernemen dat hooggeplaatste
vijanden van het nationalisme
deze
ideologie als blijvend aktueel en
voorlopig als onoverwinnelijk aanzien.
k.j.

WIJ HADDEN HET VOORSPELD

Bij de grondwetsherziening (art.
59 bis Kulturele Autonomie) stelde VU-kamerlid Baert voor te bepalen dat de Nederlandse taaistreek, Brussel beperkt tot de 19
gemeenten, het gebied zou zijn
van de Nederlandse Kultuurgemeenschap met daarbij de Vlaamse burgers en instellingen in Brussel. Bij de behandeling van 107
(gewestvorming) werd opnieuw
voorgesteld te bepalen dat het
Brusselse gewest de 19 gemeenten omvat.
Wie stemde tegen ? De Vlamingen in de oude partijen. Zij wilden
verder in de bekoring blijven en
meteen de Brusselse expansionisten hoop geven. Moet het ons
dan verbazen dat dezen de check
van de gekoesterde hoop presenteren ? Wij zitten er nu mee !

VROUW GELIJKE VAN DE MAN

In deze oase van rust gaat ons weekeind « Kennismaking met
de Oost-Kantons » door te Montenau bij Amel waarover hierboven de uitvoerige inlichtingen. Nog enkele plaatsen voor
inschrijving zijn beschikbaar.

titel « Verliest het
nationalisme
terrein ? » eindigt aldus : <• Op
gevaar af de opvoeders te bedroeven, moeten wij besluiten dat
het nationalisme nauwelijks verzwakt, zo het al verzwakt ».
Dit is een bekentenis uit onverdachte bron : een die schril afsteekt tegen de sedert de laatste
wereldoorlog
voortdurend
herhaalde verklaringen volgens welke het nationalisme
zou uitgediend hebben of zijn zin verloren.
De auteurs verbergen hun sympathie niet voor opvoeders die
het nationalisme willen
uitschakelen en die zij steevast « idealisten ' noemen, in klaarblijkende
tegenstelling
tot
nationalisten...
Maar zij zijn realistisch
genoeg
om te beseffen dat het weinig
utihaalt, de wens uit te drukken
dat het nationalisme zou verdwijnen, zelfs al gebeurt dit op internationale
konferenties.
Daarom geven zij de raad, via de
school de volgende omweg te
volgen. Praktisch alle mensen behoren tot • een gezin, een maatschappijvorm tegenover welke zij
bereid zijn, getrouwheid en dienstvaardigheid te betuigen. Iets dergelijks kan men zeggen van de
school, van de stad, van de
streek, die zij bewonen, van hun
taalgroep, en van hun natie (hier
dan weer in de staatse zin bedoeld, n.v.d.r.).

VU-kamerlid Mattheyssens had
minister Vanden Boeynants gevraagd of het waar was dat de
kommandant van het militair depot te Mortsel een Franstalig kolonel was, zonder grondige kennis van het Nederlands. De minister antwoordde bevestigend doch
scheen dit normaal te vinden
« vermits de echtgenote van de
kolonel Nederlandstalig is en het
gezin sinds vele jaren in Ekeren
woont » (waaruit o.a. blijkt dat
de kolonel in kwestie geen Nederlands kan of wil leren, tipisch
frankofone houding).
Dit onthutsend antwoord van de
Brusselse minister bewijst eens te
meer het totaal gemis aan enig
inzicht van wat zich in ons land
op het vlak der gemeenschappen
afspeelt. Ongehoorde lef, naieviteit, domheid of dit alles samen ?
In ieder geval : een beschamend
antwoord en een tipisch staaltje
van «Belgische denkwijze». Waarop wacht het goot-Brusselse licht
om de kolonel met pensioen te
sturen en diens vrouw in de plaats
tot bevelhebber van het depot te
benoemen ?
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ONGELIJKE
INKOMENSVERDELING
De Volksunie komt in haar sociaal programma op voor meer sociale rechtvaarigheid en wil de
afstand tussen de hoogste en
laagste inkomens verminderen.
Met socialisten en kristelijke demokraten in de regeringen werden de verschillen steeds groter.
In 1955 verdienden de 5% rijksten 20% van het totale Inkomen
in België. De 40% laagste inkomens totaliseerde ook 20% van
het totale inkomen.
In 1970 verdienden de 5% rijksten 23% van het totale inkomen.
De 49% laagste inkomens totaliseerden 23% van het totale inkomen. De rijksten werden dus rijker en de armen werden armer.
Een mooie pluim op de socialistische en kristelijke demokratische hoed !

VLAANDEREN, SPERGEBIED...

In september a.s. komt de « Association international des parlementaires de langue fran^aise »
te Brussel kongresseren. Ver-

scheidene van de buitenlandse
franssprekende parlementsleden
hadden de wens geuit Brugge te
bezoeken, wens waarop het inrichtend komitee beleefd inging.
Die Scone was de enige Vlaamse
stad die op de bezoeklijst figureerde. Tot het FDF er lucht van kreeg
en de onmiddellijke schrapping
eiste, want Vlaanderen moest
wijken voor « la francophonie belge ». Eis waarop de andere partijen gedwee ingingen I
Hebben we dan toch met het FDF
met zeer gevaarlijke gekken te
doen ?

TEGEN
TAALOVERTREDINGEN

Alwie last heeft of onrecht wordt
aangedaan omdat hij Nederlandssprekende is of alwie overtredingen van de taalwet wil sinjaleren
of nog : iedereen die inlichtingen
wenst over de taalwetten en over
de overtredingen daarvan kan
daarvoor terecht bij de heer Patrich Faveere, Laarbeeklaan 29 te
1730 Zellik. Niet iedereen durft
zelf op te treden of is voldoende
ingelicht. De heer Faveere stelt
zich gratis ter beschikking, in het
kader van de Vlaamse strijd tegen
de taaiovertredingen en tegen de
sociaal-ekonomische diskriminatie.
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